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DAĞITIMLI 

 

Bilindiği üzere 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun’un  5. Maddesinin 1. fıkrası ve  Uygulama Yönetmeliği’nin 16. Maddesi hükümleri 

uyarınca kanun kapsamında hak sahiplerine kira yardımı Bakanlığımızca yapılmaktadır.  

Uygulama Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin 2. fıkrasında “Yapılacak kira yardımının beş 

aylık miktarı, taşınma masrafları da dikkate alınarak defaten ödenebilir. Bu durumda, yardım 

süresi defaten ödemenin yapıldığı aydan itibaren hesap edilir.” denilmektedir. Ancak “beş aylık 

defaten kira yardımı ödemeleri”, Bakanlığımızca görülen lüzum üzerine kaldırılmış olup, bundan 

böyle sadece aylık dönemler halinde ödeme yapılacaktır. 

Kira yardımlarının yerindeliğini ve yardımların zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla 

23/05/2014 tarih ve 3579 sayılı yazımız ile kira yardımı ödemeleri Valiliğinize (Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğüne) devredilmiş, Bakanlığımızın 17/10/2014 tarih ve 8951 sayılı makam 

oluruna istinaden uygulamada yaşanılan sorunların ve hak sahiplerinin mağduriyetlerinin asgariye 

indirilmesi sağlamak amacıyla da tek bir bankadan yardımların yapılabilmesi için Bakanlığımız 

ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş arasında 01/12/2014 tarihinde “Kira Yardımı Ödemeleri Protokolu” 

imzalanmıştır. Yapılan protokol gereğince riskli yapılardaki hak sahiplerine kira yardımları yalnız 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nin ilgili şubeleri üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Yapılan Protokola göre; 

6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapılarda kira yardımı yapılacak hak sahiplerine ait 

hesapların TL cinsinden, vadesiz ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hesabı olması, müracaatı kabul 

edilen ancak T.C. Ziraat Bankası AŞ’de vadesiz hesabı olmayan hak sahiplerine hesap 

açılabilmesi için hak sahiplerine ait bilgilerin (adı soyadı/unvan, T.C. Kimlik Numarası/Vergi 

Kimlik Numarası,  doğum tarihi, baba adı, ikametgah adresi, İl/İlçe, Semt, Mahalle) Valiliğinize 

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) en yakın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubesine ödeme tarihinden 

15 gün önce bildirilmesi gerekmektedir. 

Bankaca; Kira yardımı ödemeleri her ayın 15’inde (15’inin hafta sonuna ya da resmi tatile 

gelmesi durumunda ödemeler bir sonraki işgünü) yapılacak olup, Hak Sahipleri adına 

açılan/açılacak hesaplardan hesap işletim ücreti ve Kurum’un Temerküz Şube aracılığıyla 

yapacağı havale, EFT işlemlerinden (Muhabir banka komisyonu dahil ) ve Kurum’un hesaplarına 

3.şahıslar tarafından gönderilecek havalelerden herhangi bir ücret veya komisyon alınmayacaktır. 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 

 

   

        Vedad GÜRGEN 

        Bakan a. 

        Genel Müdür 

 

 

 

 

DAĞITIM: 

Gereği: 

-81 İl Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -
FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
25/12/2014 19:03  - 13241842/506.02/10337

*01650881*
01650881

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:13241842/506.02/10337 ve Barkod Num.:1650881 bilgileriyle erişebilirsiniz.


