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T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
1. Amaç;
Bu Kılavuzun amacı; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
K anun’un 5. maddesi ve bu Kamınım Uygulama Yönetm eliği’nin 16. maddesi hükümleri
uyarınca riskli

yapı olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine yapılacak

olan

kira

yardımları ile

ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl M üdürlükleri tarafından başvurunun

alınması, incelenmesi ve ödem e yapılıncaya kadar olan sürecini tanımlamaktır.
2. T am ın lar;
Bakanlık

: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı,

M üdürlük

: Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü’nü,

Genel M üdürlük

: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel M üdürlüğü’nü,

Hak sahibi

: 6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı ödemesi yapılacak malik,

kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
3. Başvuru Süreci;
Hak sahipleri 6306 sayılı K anun kapsamında, riskli olarak tespit edilen bir konut ve
işyeri için riskli yapının bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğüne başvuru
yapacaktır. M üdürlük, hak sahipleri tarafından yapılan kira yardımı başvurularını aşağıda
belirtilen hususlara göre inceleyecek ve uygun gördüklerini onaylayarak ödeme evrakına
bağlayacaktır.
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3.1 R iskli O la ra k T espit E dilen K o n u tta İk am e t E d en M alik lerd en ;

a) Başvuru dilekçesi, 1 (Islak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

*

d) Tapu belgesi ve taşınm aza ait güncel tapu kaydı,

23

Bağımsız bölüm ü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit
raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız
bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.

e) Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına
kayıtlı, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası
alındığı tarihten önceki son üç avdan veya sonraki soıı uç avdan herhangi birine ait
elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili
herhangi b ir fatura,

1) M alikin, riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte
ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni
adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık M üdürlüğünden alınacak, imzalı ve
m ühürlü Adres Bilgileri Rap o m ,4

g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),

Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden
Belediye/İlgili

Kurum

yetkilisince

verilm iş

ıslak

imzalı

ve

m ühürlü

yazı

istenecektir.

1EK-l: Konut/İşyeri Maliki için Başvuru Dilekçesi
2 EK-2: Tapu Belgesi Örnekleri (Kat Mülkiyetli, Kat İrtifaklı, Arsa Paylı)
3 EK-3: Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı Örneği
4 EK-4: Adres Bilgileri Raporu Örneği
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lı) Hak sahibine/vekiline ait vadesiz» TL, T.C. Ziraat Bankası A .Ş .’ye ait hesap cüzdanı
fotokopisi istenecektir.
NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülm üştür”
kaşesi basılmalı ve işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.

3.2 R iskli O la ra k T esp it E dilen Y apıda İşy eri İşleten M alik lerd en ;

a) Başvuru dilekçesi,

(Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve

dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı tem sile yetkili kişilerin)

c) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

d)

Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

e)

Tapu Belgesi ve Taşınm aza Ait Güncel Tapu Kaydı,

Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit
raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız
bölümü gösterir em lak vergi beyannamesi istenecektir.

f)

M alikin, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası
alındığı tarihten önce riskli yapıda işyeri işlettiğine dair Yapı Kim lik N um arasının
alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç avdan herhangi birine ait
elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili
herhangi bir fatura,

g) Yapı Kimlik N um arasının alındığı tarihten sonraki son üç ava ait riskli yapıda işyeri
bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu oda
sicil kaydı,
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h) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten soma tahliye edildiğine dair yeni adresini
gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından
alınacak sicil kaydı,
Bazı gerçek kişi m ükellefler ilgili odalara kayıt yaptırmam akta olup, adres
değişliklerini bildirmemektedirler. Bu durumda riskli yapının tahliye edildiğini
belgelem ek üzere gerçek kişi m ükellefler için ilgili vergi dairesinden alacakları
onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.

i)

İşyerinin kapatılm ışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından
alınacak yazı,

j)

Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),

Yıkılan Yapılar Formunun tem in edilememesi halinde binanın yıkıldığım teyit eden
Belediye/İlgili

Kurum

yetkilisince

verilmiş

ıslak

imzalı

ve

m ühürlü

yazı

istenecektir.

k) Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A Ş’ye ait hesap cüzdanı
fotokopisi istenecektir.
Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC
Kimlik N um arası ve Hesap N um arasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı
şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret Ünvanı, Vergi Kimlik
Numarası ile Hesap N um arası uyumlu olmalıdır.
NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. (Fotokopi alınmışsa “aslı görülm üştür”
kaşesi vurulacak, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılacak ve imzalanacaktır.)
3.3 Riskli Olarak T espit Edilen Konutta İkam et Eden Kiracılardan;

a) Başvuru d ilek çesi,5 (Islak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

s EK-5: Konut Kiracısı için Başvuru Dilekçesi
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c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde başvuru yapan
kiracı adına kayıtlı A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik
Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya som aki son üç aydan
herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/intenıet
hizmetleri ile ilgili herhangi b ir fatura,

e) Kiracının, riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik N umarasının alındığı tarihte
ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni
adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık M üdürlüğünden alınacak, imzalı ve
mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

f)

Yıkılan Yapılar Formu, (Islak imzalı ve mühürlü)

Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden
Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve m ühürlü yazı istenecektir
g) Kiracı/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A .Ş .’ye ait hesap cüzdanı
fotokopisi istenecektir.
N O T : Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülm üştür”
kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.
3.4 R iskli O la ra k T esp it E d ilen Y ap ıd a İşy eri B u lu n an K ira c ıla rd a n ;

a) Başvuru d ilek çesi,6 (Islak imzalı olmalıdır.)

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

c) İmza sirküleri, (Firmayı tem sile yetkili kişilerin)

6 EK-6: İşyeri Kiracısı için Başvuru Dilekçesi
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d) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

e) Kiracının,

A.R.A.A.D.ııet

sistemi

üzerinden

riskli

yapı

için

Yapı

Kimlik

Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine dair riskli yapı tespit
raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma
üzerine veya firma sahibi üzerine kayıtlı Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten
önceki son üç aydan veya som aki son üç aydan birine ait elektrik, sıı, doğalgaz, sabit
hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

f)

Yapı Kimlik N um arasının alındığı tarihten sonraki son üç aya ait riskli yapıda işyeri
işlettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu bağlı
olduğu oda sicil kaydı,

g) Yıkılan Yapılar Form u (Islak imzalı ve mühürlü),

Yıkılan Yapılar Form unun tem in edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden
Belediye/İlgili

Kurum

yetkilisince

verilmiş

ıslak

imzalı

ve

mühürlü

yazı

istenecektir.

h) Yapı Kimlik N um arasının alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini
gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından
alınacak sicil kaydı,

Bazı gerçek kişi m ükellefler ilgili odalara kayıt yaptırmam akta olup, adres
değişliklerini bildirmemektedirler. Bu durumda riskli yapının tahliye edildiğini
belgelem ek üzere gerçek kişi m ükellefler için ilgili vergi dairesinden alacakları
onaylı yazı veya onaylı Yoklam a Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.

i)

İşyeri kapatılm ışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından
alınacak yazı,
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j)

Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A Ş ’ye ait hesap cüzdanı
fotokopisi istenecektir.

Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC
Kimlik Numarası ve IBAN Numarasının uyumlu olm asına dikkat edilmelidir. Ayııı
şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN
Numarası uyumlu olmalıdır.
N O T : Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülm üştür”
kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.
3.5

R iskli

O la ra k

T esp it

E dilen

K o n u tta

İk a m e t

E den

S ın ırlı

A yni

H ak

S ah ip lerin d en ;

a) Başvuru dilekçesi, (Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve
dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren Tapu Belgesi ve Taşınmaza A it Güncel Tapu
Kaydı,

Kat mülki yeti i/kat irtifaklı tapularda sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren şerh
bulunmalıdır.

e) Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde sınırlı ayni
hak sahibi adına kayıtlı, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı
Kimlik N um arasının alındığı tarihten önceki son üç avdan veya sonraki son üç
aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet
hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

7

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
f)

Sınırlı ayni hak sahibinin riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının
alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine
dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık M üdürlüğünden
alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),
Yıkılan Yapılar Form unun tem in edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden
Belediye/İlgili

Kurum

yetkilisince

verilmiş

ıslak

imzalı

ve

m ühürlü

yazı

istenecektir.

h) Sınırlı Ayni Hak Sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A .Ş.’ye ait
hesap cüzdanı fotokopisi istenecektir.
NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülm üştür”
kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.
3.6

Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri İşleten Sınırlı A yni H ak Sahiplerinden;

a) Başvuru dilekçesi,

(İşyeri maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve

dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)

b) N üfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı tem sile yetkili kişilerin)

c) İmza sirküleri, (Firmayı tem sile yetkili kişilerin)

d) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

e) Sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren Tapu Belgesi ve Taşınm aza A it Güncel Tapu
Kaydı,

Kat mülkiyeti i/k at irtifaklı tapularda sınırlı aynı hak sahipliğini gösteren şerh
bulunmalıdır.
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i)

Sınırlı ayni hak sahibinin, riskli yapıda A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı
için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihle işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit
raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma
veya firma sahibi üzerine kayıtlı Yapı Kimlik N um arası alındığı tarihten önceki son
üç avdan veya sonraki son üç avdan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak
şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

g) Yapı Kimlik Num arasının alındığı tarihten sonraki son üç aya ait riskli yapıda işyeri
bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyum lu son
üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,

h) Yapı Kimlik Num arasının alındığı tarihten som a tahliye edildiğine dair yeni adresini
gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından
alınacak sicil kaydı,

Bazı gerçek kişi m ükellefler ilgili odalara kayıt yaptırmamakta olup adres
değişliklerini bildirmemektedir. Bu durumda gerçek kişi m ükellefler için ilgili vergi
dairesi/dairelerinden alacakları onaylı yazı veya Yoklam a Fişlerindeki tarihler
dikkate alınacaktır.

i)

İşyerinin kapatılm ışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından
alınacak yazı,

j)

Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),

Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden
Belediye/İlgili

Kurum

yetkilisince

verilmiş

ıslak

imzalı

ve

mühürlü

yazı

istenecektir.
k) Gerçek/Tlizel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A .Ş .’ye ait hesap cüzdanı
fotokopisi alınacaktır.
Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC
Kimlik N um arası ve Hesap N um arasının uyumlu olm asına dikkat edilmelidir. Aynı
şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret Ünvanı, Vergi Kimlik
Numarası ile Hesap N um arası uyumlu olmalıdır.
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N O T : Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. (Fotokopi alınmışsa “aslı görülm üştür”
kaşesi vurulacak, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılacak ve imzalanacaktır.)

3.7 R iskli O la ra k T esp it E dilen K am u L o jm an ın d a İk a m e t E d en K ira c ıla rd a n ;

a) Başvuru dilekçesi, (Kiracılar için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe
ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Riskli olarak tespit edilen lojmanda A.R.A.A.D.ııet sistemi üzerinden riskli yapı için
Yapı Kimlik numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen
lojmanı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve
Vatandaşlık M üdürlüğünden alınacak, İmzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

e) Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı
tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu lojmanda ikamet edip kira
yardımı başvurusunda bulunacak kişi adına kayıtlı Yapı Kim lik Numarasının
alındığı tarihten önceki son üç avdan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait
elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili
herhangi bir fatura,

1) Riskli yapı olarak tespit edilen kam u lojm anlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı
tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan aldığı lojman
tahsis ve tahliye yazısı,

g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),

Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığım teyit eden
Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
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h) Lojmanda ikamet eden kişiye/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A Ş ’ye
ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülm üştür”
kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.
4

KİRA YARDIM I ÖDEM ELERİ H AKK INDA GENEL HUSUSLAR
Hak sahiplerine ilişkin olarak alınan evrakların Çevre ve Şehircilik İl M üdürlükleri

tarafından incelenmesi sonucunda başvurusu uygun görülenlerin;
4.1 Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüklerince sistem üzerinden girişleri yapılacaktır.

4.2 Kira yardımı ödem elerinin miktarı her yıl alınacak Bakan O lur’u ile belirlenmektedir.

4.3 Konut/işyeri m aliklerine Bakan O lur’una göre belirlenen tutarda ve 18 ay boyunca kira
yardımı yapılacaktır.

4.4 Konut/işyeri kiracılarına iki aylık kira yardımı (bulunduğu ilin malikleri için belirlenen
aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde (defaten) v erilecektir.7

4.5 Konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere beş aylık kira yardımı
(bulunduğu ilin malikleri için belirlenen aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde
(defaten) verilecektir.
4.6 Kira yardımı ödem elerinde hazırlanan ödeme em ir belgesindeki hesap no kısm ına 630Giderler Hesabı, Ekonomik/Y.

hesap kodu bölüm üne ise 99.01.0.0; bir alt satırda ise

hesap no kısmına 103- Verilen Çek ve Ödeme Emirleri, Ekonomik/Y.

hesap kodu

bölüm üne ise 2.0.0.0 ve ödenecek tutarlar yazıldıktan sonra gerçekleştirm e görevlisi ve
harcama yetkilisi tarafından im zalanmak suretiyle düzenlenecektir. 8

4.7 İl M üdürlükleri tarafından sistem üzerinde alınan Saymanlık üst yazısı, kira yardımı hak
sahipleri listesi ve ödeme emri belgesi her ayın 5 ’inde alınacak ve ayın 10’ında Çevre ve
7 EK-7: 2017 Yılı ¡1 Bazlı Kira Yardımı Tutarları
8 Ek-8: Ödeme Emri Belgesi Örneği
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Şehircilik Bakanlığı M ustafa Kemal M ahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar
Bulvarı) 9. Km. (Tepe Prime Yanı) No:278 Çankaya ANKARA adresinde bulunan
M erkez Saymanlık M üdürlüğünde olacak şekilde acele posta/kargo ile gönderilecektir.

4.8 Kira yardımı ödemeleri, M erkez Saymanlık M üdürlüğü’nce ödem e emri belgelerinin ve
hak sahibi listelerinin incelenip uygun bulunm asından sonra banka talim atı ile her ayın
15’inde gerçekleştirilecektir.

4.9 25/02/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmi Gazetede yayım lanarak yürürlüğe giren
Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetm eliği gereği Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik
İl M üdürlükleri) her ayın 15’inde gerçekleştirilen kira yardım ı ödem eleri ilgili
İldeki D efterdarlık M uhasebe M üdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirileceğinden,
Mayıs 2017 kira yardım ı ödem eleri itibariyle sistem üzerinden Saym anlık Üst
Yazısı, Kira Yardım ı H ak Sahipleri Listesi ve Ödeme Em ri Belgesi çıktıları Genel
M üdürlüğüm üze gönderilm eyecek, söz konusu Yönetm elik gereğince belirlenen yeni
iş akışına göre kira yardım ı ödem eleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca M ayıs 2017
itibariyle Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl M üdürlükleri) yapılan kira yardım ı
sistem kayıtlarına ilişkin her türlü düzeltm e işlem i Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik
İl M üdürlükleri) gerçekleştirilebilecektir.

5

KİRA YARDIM I BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK D İĞ ER HUSULAR

5.1 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu 15.03.2017 tarihinden itibaren geçerli
olup, bu tarih itibarı

ile yapılan yeni başvurular ve bu tarih itibariyle henüz

sonuçlandırılmamış başvurular bu Kılavuz hükümlerine göre incelenir ve sonuçlandırılır.

5.2 6306 sayılı Kanun kapsam ında riskli yapı m aliklerine her yıl alınacak Bakan O lur’una
göre sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılacaktır.

5.3 Kira yardımı müracaatlarında, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinde riskli yapı için Yapı
Kimlik Numarası alındığı tarihten itibaren ikamet etme şartı 2017 yılı için belirlenmiş
12
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olup, 2016 yılı içerisinde müracaat edip Riskli Yapı Tespit Raporu Onay Tarihinde ikamet
edilmemesi nedeniyle talebi reddedilenler, 2017 Kira Yardımı Kılavuzunda belirtilen
başvuru şartlarım sağlaması ve kira yardımı müracaatı için öngörülen riskli yapıyı tahliye
ettikten sonraki 1 yıllık başvuru süresinin dolmamış olması şartıyla yeniden müracaat
yapmaları

halinde

talepleri

Valiliklerce

(Çevre

ve

Şehircilik

İl

M üdürlükleri)

değerlendirilebilecektir.

5.4 Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından kira yardımı ödemesi yapılmış veya ödemeleri
devam eden hak sahiplerine, 06.01.2017 tarihinden sonra başka bir riskli yapıda ikamet
etme şartı ve 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu*nda belirtilen diğer şartları
sağlıyor olsa dahi aynı türden taşınmazları ile ilgili olarak (2. Konut-2. İşyeri)

kira

yardımı yapılmayacaktır.

5.5 Riskli olarak tespit edilen hem konut hem de işyeri için kira yardımı başvurusunda
bulunan hak sahiplerinin ikamet etme şaıtı ve 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları
K ılavuzu’nda

yer

alan

diğer

şartları

sağlamaları

halinde

başvuruları

değerlendirilebilecektir. A ncak sistem 1 kişiye birden fazla kira yardımı girişine izin
vermediğinden Genel M üdürlüğümüzden resmi yazıyla istisna tanımlanması talep
edilmelidir.

5.6 Kira yardımı ödem elerinde A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı K im lik
Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda ikamet etme şartı aranmakta olup, malik, kiracı
ve sınırlı ayni hak sahiplerinden sadece bu şartı sağlayanlara kira yardımı yapılacaktır.

5.7 Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı hem de faiz desteği
ödemesi

yapılmayacaktır.

Dolayısıyla

hak

sahibinin

kira

yardım ına

başvurması

durumunda faiz destekli krediye başvuramayacağı hususuna dikkat edilmelidir. Başvuru
dilekçesinde yer alan hususlar ayrıca İl M üdürlüklerince hak sahibine anlatılacaktır.

5.8 Faiz destekli kredi için başvuruda bulunan ve Bakanlığım ız tarafından faiz destekli kredi
onayı verilen ancak herhangi bir nedenle bu hakkından feragat edip kira yardım ına
başvurmak isteyen hak sahiplerinin faiz desteği tutarının hesaplarına geçmiş olması
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halinde kira yardmıı başvuruları kabul edilmeyecektir. (6306 sayılı Kanunun Uygulama
Yönetmeliği 16/7 gereğince)

5.9 A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı
tarihten som a satış/ devir yapıldığı durumlarda, yeni m alik Yapı Kimlik Num arasının
alındığı tarihte ikamet etme şaıtını sağlayamayacağından kira yardımına başvuramaz. Eski
malikin Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda yer alan şartları taşıması ve riskli olarak
tespit edilen yapıyı satm adan/devretmeden Önce kira yardımı ödem elerinin başlaması
halinde ödemeleri devam edecektir.

5.10

M alikin ve sınırlı ayni hak sahibinin aynı bağımsız bölümde ikamet etmeleri

durumunda yalnızca m alik kira yardım ından faydalanabilecektir.

5.11

Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi (fotokopi üzerine “aslı görülm üştür” kaşesi ile

işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılıp ve imzalanmalıdır) yapı kim lik numarasına (YKN)
göre arşivlenmelidir.

5.12

Bağım sız bölüm numarası (konut/işyeri - iç kapı numarası) Önemli olup; A, B, C vb

gibi blok numaraları mevcut ise bu başvuru dilekçesinde ve sistemde açıklamalar
bölüm ünde belirtilmelidir.

5.13

Kira yardımı başvurusunda bulunan hak sahiplerinin Adres bilgileri raporunda

“yerleşim y eri a d re si” ile “ d iğ er a d re s ” olm ak üzere iki farklı adres bilgisinin olması
durumunda “yerleşim

y eri a d re si”

dikkate alınarak kira yardımı başvurularının

değerlendirilmesi gerekmektedir.

5.14

Yurtdışında ikamet eden kişiler, Türkiye’de bulunan riskli yapıları için ikamet şartım

sağlayamadıklarından kira yardımı başvurusunda bulunamazlar.
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5.15

6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine yapılacak yardım ve m uafiyetler riskli

yapı tespit raporu esas alınarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Riskli yapı tespit
raporundaki adres bilgilen ile kira yardımı başvurusu için sunulan diğer belgelerdeki
bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması önem arz etmektedir.

Riskli yapı tespit raporundaki adres bilgilerinin veya bağımsız bölüm sayısının hatalı
olduğunun anlaşılm ası halinde Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü) tespit
raporunun düzeltilmesi ve onaylanması,
-

Adres Bilgileri Raporundaki adres bilgilerinin, riskli yapı tesit raporunda yer alan
adres bilgileri ile uyum suz olması halinde uyumsuzluğun Belediye Başkanlığınca
numaıataj belgesi ile düzeltilmesi,
Diğer belgelerdeki bilgilerde yanlışlık bulunması halinde ise talep üzerine ilgili kurum
tarafından onaylı resmi yazı ile düzeltilmesi,

gerekmektedir. Belgelerdeki bilgilerin birbiriyle uyum lu hale getirilmesinden sonra kira
yardımı başvuruları değerlendirilmesi gerekmektedir.

5.16

Şirket, konutunu işyeri olarak kullanıyor ise 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları

Kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlaması halinde kira yardımı ödemesi alabilir ancak
şirket, konutu işyeri olarak kullanmıyor ise şirket üzerinde bulunan konutta ikamet
edenler, 2017 yılı Kira Yardımı Uygulam aları K ılavuzunda belirtilen şartları sağlamaları
halinde yalnızca kiracılara ait haktan yararlanabilir.

5.17

Riskli yapı tespit raporu onaylanıp, yapınm tahliye edilmesinden sonra kira yardımı

başvuru evraklarından biri olan Yanan Yıkılan Yapılar Formunun tem in edilemediği
durumlarda (yıkım süresinin uzun olması, riskli yapı tespit raporu onayına itiraz olması
vb.) başvurunun yalnızca bu eksik evrak ile kabul edilmesi, yapının yıkılıp evrakın temin
edilmesi

ile

başvurunun

değerlendirilmesi,

sistem

girişinin

yapılarak

ödem elerin

başlatılması gerekmektedir.

5.18

Riskli olarak tespit edilen taşınmazın tahliyesinden sonra alınması gereken A dres

Bilgileri Raporunun, taşınmaz yıkıldıktan sonra alınması halinde Ulusal Adres Veri
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Tabanında eski adres si bilebilmektedir.

Adres Bilgileri Raporunda riskli yapı adresinin

silindiğine dair kayıt bulunması durumunda, 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları
Kılavuzunda yer alan eski adresi gösteren fatura (A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli
yapı için Yapı Kimlik N um arasının alındığı tarihten önceki son üç avdan veya sonraki son
üç aydan birine ait) ve yanan ve yıkılan yapılar formundaki adres belirtmesi ile eski
adresin tespiti mümkün olmaktadır. Dolayısıyla hak sahibi, riskli yapı yıkılmadan Adres
Bilgileri Raporu alması konusunda İl M üdürlüğü ve tespite yetkili firma tarafından
bilgilendirilmelidir.

5.19

Riskli yapının yıkıldığına dair Yanan/Yıkılan Yapılar Formunun yapı yıkılmadan önce

düzenlendiğinin tespiti halinde ilgili belediyenin uyarılması, hatanın düzeltiImemesi
halinde ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

5.20

Kira yardımı başvuru evraklarından biri olan faturanın tem in edilememesi halinde,

tüketim olduğunu gösteren ve riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu
olacak şekilde hak sahibi adına kayıtlı yetkili kurum ca onaylı A.R.A.A.D.net sistemi
üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik N um arasının alındığı tarihten Önceki son üç aydan
veya sonraki son üç avdan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla
telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir abonelik dökümü ile de fatura şartı
sağlanmış olacaktır.

5.21

a) Kira yardımı başvurusunda istenen faturanın, hak sahibinden farklı bir kişiye ait

olması durumunda, hak sahibi ve fatura sahibinin Adres Bilgileri Raporu ile riskli yapı
için Yapı Kim lik Num arasının alındığı tarihte riskli yapıda birlikte ikamet ettiklerini
belgelendirmeleri halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

b)

Kira yardımı başvurusunda istenen faturanın, 1. , 2. ve 3. D erece (kan ve kayın

hısımlığı) aile bireylerinden birine ait olması durumunda Nüfus Kayıt Örneği ile
belgelendirilmesi halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

c) Kira yardımı müracaatında istenen faturanın vefat eden eş, 1. 2. ve 3. Derece (kan ve
kayın hısımlığı) aile bireylerinden birine ait olm ası durumunda, söz konusu kişilerin vefat
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ettiğinin belgelendirilm esi (mirasçılık belgesi, ölüm belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği)
halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

5.22

2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu doğrultusunda talep edilen faturadan

amaç; kira yardımı talebinde bulunan hak sahibinin riskli yapıda A.R.A.A.D.net sistemi
üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Num arasının alındığı tarihte ikamet ettiğinin
belgelendirilm esine yönelik olup, faturanın herhangi bir kurum tarafından sem bolik olarak
düzenlenmesi veya faturada tüketimin bulunmaması halinde değerlendirm enin tek bir
kurumdan alınan herhangi bir döneme ait fatura üzerinden yapılmaması, Yapı Kimlik
Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi bir
tarihte ikamet edildiğinin belgelendirilm esine yarayacak miktarda zorunlu tüketim i içeren
elektrik, su, doğalgaz ve sabit hatlı olmak kaydıyla telefon ya da internet faturalarından
biri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

5.23

Kira yardım ı başvurusunda istenen A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için

Yapı Kimlik Num arasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan
birine ait faturalar arasında riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak
şekilde hak sahibi adına kayıtlı elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla
telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir faturanın tem in edilmesi gerekmektedir.
Kredi kartı ekstresi, cep telefonu faturası gibi adres teyidi yapılamayan belgeler kesinlikle
kira yardımı başvurularında değerlendirilmeyecektir.

5.24 Arsa paylı tapularda, ilgili Belediyeden alınacak bina em lak vergi beyannam esi ile
fatura üzerinde bağım sız bölüm numaralarının gösterilmiş olması gerekmektedir. Başvuru
esnasında ibraz edilen A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik
Numarasının alındığı tarihte geçerli bina emlak vergisi beyannamesindeki bina hisse
oranları dikkate alınarak kira yardımı başvuruları değerlendirilebilecektir.
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5.25 Bağımsız bölümün fatura veya em lak vergi beyannamesiyle tespit edilemediği köy
tüzel k işilik lerin e sahip yerleşim y erle r inde İl M üdürlüğünün riskli yapıyı yerinde
incelemesi sonucunda düzenlenecek olan ekli tutanağa göre

işlem yapılacaktır, 9

Bağımsız bölüm hiçbir şekilde tespit edilemiyorsa kira yardımı başvurusu kabul
edilmeyecektir.

5.26

Hisseli tapularda (kat m ülkiyetli-irtifaklı ya da arsa paylı tapu) A.R.A.A.D.ııet sistemi

üzerinden riskli yapı için Yapı Kim lik Numarası alındığı tarihte ikamet eden hissedarlara
hissesi oranında kira yardımı yapılabilir, Bağımsız bölümün hisseli olduğu başvurularda,
her hak sahibi için ayrı ayrı başvuru dilekçesi alınacaktır.

5.27

Riskli yapıda ikamet eden hisseli tapuya sahip maliklerin ayrı ayrı kira yardımı

başvurusunda bulunması gerekmektedir. M uvaffakatname/feragatname ile başvuru kabul
edilmeyecektir.

5.28 A.R.A.A.D.ııet sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte
mevcut olan hisse oranları dikkate alınarak kira yardımı yapılacak olup, söz konusu tarihte
tapuda yer alan bağımsız bölüm ün hisse oranının tespitinde tereddüte düşülmesi halinde
belgelere ek olarak em lak vergisi beyannamesi de talep edilerek başvuruya ait hisse oranı
tespit edilecektir.

5.29 Düzenlenen emlak vergisi beyannamesi türü bina için olmalı, ilgili bağım sız bölüm ve
hissesi

açıkça

gösterilmelidir.

Arsa

em lak

vergisi

beyannamesi

kesinlikle kabul

edilm eyecektir.10

5.30 V ekâletnam e ile yapılan başvurularda;

-

Sadece başvuru yapm ak için Vekaletnam ede “6306 Sayılı Kanun kapsam ında kira
yardım ı başvurusu yapm aya” yetkilidir
Hem başvuru hem de kira yardımı almak için ise “6306 Sayılı Kanun kapsamında
kira yardımı başvurusu yapm aya ve kira bedellerini almaya” yetkilidir

9 EK-9: İl Müdürlükleri Tutanak Örneği
10 EK-10: Emlak Vergi Beyanname Örnekleri (Tam ve Hisseli Beyannameler)
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ibaresi yer almalıdır. 11 Vekaletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kim lik
fotokopisinin alınması gerekmektedir.
18 yaşından küçük çocukların, velilerinin veya tayin edilmiş ise vasilerinin hak sahibi
adına yaptıkları kira yardımı başvuruları değerlendirilebilecektir.

5.31

Riskli yapı m alikinin kira yardımı başvurusundan önce vefat etmesi halinde;

a) Yapı Kimlik N um arasının alındığı tarihte birlikte ikamet etmeyen mirasçıları ikamet
şartını sağlayamadıkları için kira yardımı başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Ancak Adres Bilgileri Raporu ile riskli yapı için vefat eden hak sahibiyle birlikte Yapı
Kimlik Num arasının alındığı tarihte ikamet ettiğini belgeleyen mirasçılar, hisseleri
oranında kira yardımı başvurusu yapabilirler.

5.32

Kira

yardımı

ödem eleri

devam

eden

hak

sahibinin

vefatı

halinde

Genel

M üdürlüğümüze resmi yazı ile bilgi verilmesini müteakip kira yardım ı ödemeleri
durdurulacaktır. Kalan kira yardım ının varislere ödenmesine devam edilebilmesi için
M irasçılık Belgesi istenecek, M irasçılık B elgesi,12 varislerin kimlik fotokopileri ve T.C.
Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz hesap cüzdan fotokopileri resmi yazı ile Genel M üdürlüğe
bildirilmesini halinde Genel M üdürlükçe varisler sisteme tanımlanacak ve varislere
hisseleri oranında kira yardımı ödenmeye devam edecektir.

5.33

Riskli yapı içerisinde bulunan garaj ve depo gibi ortak alanlar veya eklentiler ayrı bir

bağımsız bölüm olarak dikkate alınmayacak, ikamet edilen riskli yapının yahut işletilen iş
yerinin eklentisi olm aksızın mevcut yapıdan farklı bir mahalde olm ası ve depo/ahır olarak
kullanıldığının resmi kurum larca (Vergi Dairesi ile bağlı bulunulan oda ya da kurumun)
onaylı yazısı ile tespit edilmesi halinde işyeri olarak değerlendirilecek ve kira yardım ı
başvuruları kabul edilecektir. Dubleks veya tripleks yapılar ise tek bir bağımsız bölüm
olarak değerlendirilecektir.

5.34

Dernek, v akıf ve kooperatiflerin tüzel kişiliğe sahip olmaları sebebiyle kira yardımı

başvuruları işyeri olarak değerlendirilecektir.
11 EK-ll: Vekaletname Örneği
12 EK-12: Mirasçılık Belgesi
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5.35

Tüzel kişiliği sonlandınlam am ış konut yapı kooperatiflerinde bağım sız bölüm tapuları

oluşturulmadığından, 1163 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve bağımsız bölümün hangi
hak sahibine ait olduğunu gösteren noter onaylı K ooperatif Ortaklar Defteri örneği ve hak
sahipleri adına olması kaydıyla riskli yapı için Yapı Kim lik Numarasının alındığı tarihten
önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı
olmak şartıyla telefon/internet faturası ile başvuru için gerekli diğer şartların sağlanması
durumunda başvurular değerlendirilebilecektir.

5.36

Riskli yapıda apartman görevlisi olarak ikamet edenler, apartman görevlisi olarak

çalıştıklarını belgelendirmeleri (Noter onaylı karar defteri, SG K ’ dan alınmış aylık hizmet
listesi ile) halinde kira yardım ından kiracı olarak faydalanabilecektir.

5.37

Hak sahiplerinin bilgilerinde düzeltme yapılmasının gerektiği hallerde ekte yer alan
1'Î
“Kira Yardımı Düzeltme Tutanağı ” düzenlenecek, düzeltme tutanağı hak sahibine ait

kira yardımı dosyasına eklenecek ve söz konusu tutanak resmi yazı ile Genel M üdürlüğe
sistemde düzeltme yapılmak üzere gönderilecektir.

5.38

Başvuru sahibinden T.C. Ziraat Bankası A.Ş.ye ait vadesiz, TL hesap cüzdanı

fotokopisi istenecek, sisteme giriş esnasında Adı soyadı, TC Kimlik numarası ve banka
hesap num arasının kontrol edilmesi gerekmektedir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hesabı
olmayan hak sahiplerine ödem e y ap ılm ay acak tır.

5.39

Kira yardımı başvuru dilekçelerinde adres, hak sahibinin a d ı , soyadı, başvuru sahibine

ait vadesiz TL banka hesap numarası, iletişim bilgileri ve imza hususlarına dikkat
edilecektir. Vekâlet ile başvuru halinde vekilin adı soyadı ve im zasının eksiksiz olmasına
dikkat edilecektir.

5.40

Hak sahibi listesinde ismi yer almasına rağmen kira yardımı ödem esini alamayan hak

sahiplerinin alamadıkları aylara ait kira yardımı ödem elerinin yapılabilmesi için hak
sahibinin dilekçesinin ve hesap özeti ekstresinin İl M üdürlükleri aracılığıyla Genel

13 EK-13: Kira Yardımı Düzeltme Tutanağı
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M üdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

Genel M üdürlükçe yapılacak

incelemenin

ardından düzeltilecek hususun bulunması durumunda gerekli işlemler yapılacaktır.

5.41

Herhangi bir sebeple hak sahiplerine fazla ödenen bir tutar söz konusu olması halinde

fazla ödenen tutar bir som aki aydan mahsup edilir.

5.42

Çeşitli nedenlerle hak sahibi olmayan kişilere yapılmış olan kira yardımı tutarları

13.09.2012 tarih ve 28410 sayılı Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi
ve Kaynak Aktarım ı Yönetm eliği’nin 23. m addesinin üçüncü fıkrasındaki “dönüşüm
uygulaması esnasında taahhütnam ede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen diğer şartlara
uygun hareket etmeyenlere aktarılan kaynaklar, aktarılış tarihinden itibaren tahakkuk eden
kanuni faizleri ile birlikte genel hükümlere göre geri alınır” hükmü gereğince tahsil
edilecektir.

Söz

konusu

kişinin

kira

yardımı

iadesini

yapacağı

tarihe

göre

http://www.barobirlik.org.tr/Hesaplam aAraclari adresinden faiz oram %9, faize esas gün
360 olarak işaretlenip hesaplanacak faiz tutarı ile anapara toplamının aşağıdaki bilgiler
doğrultusunda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına yatırılması ve Genel M üdürlüğümüze de
bilgi verilmesi gerekmektedir.
İadelerin yapılacağı IBAN: TR81 0001 0025 3272 81424 750 01
Şubenin adı: Bakanlıklar Kamu Girişimci Şube (Şube Kodu: 2532)
Alıcı

:Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel M üdürlüğü

Açıklama
Faizi

: (Hak sahibinin adı soyadı yazılacak)......’nın Kira Yardımı İadesi ve Gecikme

5.42 Kira yardımı başvuru dosyalarının incelenmesinde Çalışma K âğıtlarından14 başvuruyu
yapan hak sahibi türüne uygun olanı kullanılacak, başvuruyu inceleyen personel tarafından
doldurulup imzalanacak ve kira yardımı başvuru dosyasında muhafaza edilecektir.

14 EK-14: Çalışma Kağıdı
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