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BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR 

C. İŞYERİ KİRACILARI 

3.6 Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri Bulunan Kiracılardan; 

a) Başvuru dilekçesi , EK-6: İşyeri Kiracısı için Başvuru Dilekçesi  (Islak imzalı olmalıdır . ) 

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin) 

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı) , 

d) İmza sirküleri ve Yetki Belgesi , Ticaret Sicil Gazetesinde Firmaya Temsile ve İmza 

Sirküleri İşlenmeli ve Ticaret Sicil Gazetesi de verilmelidir. (Firmayı temsile yetkili kişilerin) 

e) Kiracının riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda iş yeri bulunduğuna dair riskli yapı 

tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma 

üzerine veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su , doğalgaz veya telefon 

faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı 

tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil 

kaydı, . Aboneliklerin kiracı üzerine olması yasal bir zorunluluktur. ( Risk Analiz Raporunda 

Belirtilen Adres İle Uyumsuzluk varsa, İlgili Kurumdan Adresin Güncellenmesi Talep 

Edilmelidir.) 

f) Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi 

dairesinden alınmış yazı ( Riskli yapı adresini ve yeni adresini göstermelidir) veya bağlı 

olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı, 

g) Gerçek/tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T .C. Ziraat Bankası AŞ'ye ait hesap cüzdanı fotokopisi 

alınacaktır. ( Tüzel kişiliklerde Başvuru Tüzel kişi yetkilisince yapılır ve Tüzel Kişi Hesap 

Numarası alınır.) 

ğ) Yıkılan Yapılar Formu, (Islak imzalı ve mühürlü) Yıkım Tutanağı Binanın yıkıldığını teyit 

eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir 

Başvuru gerçek kişi tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve 

IBAN Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik 

adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN Numarası uyumlu olmalıdır. 

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa "aslı görülmüştür" 

kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır. 


