
 

KİRA YARDIMI: 

Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı 

dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve 

işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün 

olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, 

Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. 

 Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını geçemez.  

 Kiracı olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, bulunduğu il için 

belirlenen aylık kira bedelinin iki katı kadar, sınırlı aynî hak sahibi olarak 

ikamet edenlere veya işyeri işletenlere ise beş katı kadar defaten kira yardımı 

yapılabilir. 

 Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay ve Kanun 

kapsamında anlaşma yolu ile kamulaştırılan yapılarda 5 aydır. Riskli 

alanlarda kira yardımı süresi 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca 

belirlenir. 

 Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 

Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir. 

 Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları 

da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir. 

Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri 

işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir. 

Kira yardımı başvuruları; 

 Kira yardımı başvuruları; tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, 

Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv 

yapı alanlarında ilgili kuruma, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğe yapılır. 

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımları; 

 Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya 

TOKİ’ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi 

üzerine, ilgililerine ödenmek üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına, 

 Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe 

uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, 

doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır. 

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz 

desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz 

desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz. 


