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KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 BETON VE ZEMİN LABORATUARI BÜROSU

SIRA 
NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN 
ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

1

1-Yerleşime uygunluk ve jeoloji haritası 
talebi,
2-Zemin etüdü için kontrol mühendisi
görevlendirmesi talebi, (Zemin Etüdü Kontrol 
Tutanağı )

Zemin etüdü yapılacak parsel için yukarıda 
belirtilen iki talep aynı dilekçede 
istenmektedir.

1- Dilekçe
2- Harç makbuzu fotokopisi

1- 2 gün ( Haritanın hazırlanıp teslim 
edilmesi)

2- Zemin etüdü çalışmasının bitirildiği tarihte 
( Zemin Etüdü Kontrol Tutanağı )

2 1-Zemin Etüdü Raporu Kontrolü

1- Dilekçe
2- En az üç adet zemin etüdü raporu,
3- Rapor içerisinde: İmar durumu,tapu,jeoloji ve yerleşime 

uygunluk haritası,arazi kontrol tutanağı, çalışmaların
kaydedildiği cd, İlgili meslek odalarından onay ve sicil durum 
belgeleri,

4- Mimari proje,
5- Harç makbuzu fotokopisi (Dilekçe ile aynı gün istenir )

7 gün

* Tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar 
dosya açık kalır.
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3 6306 Sayılı Kanuna göre riskli yapı tespit 
kontrolü için gerekli evraklar

1. Dilekçe(Kat Maliki)
2. Tapu fotokopisi
3. Nufus cüzdanı fotokopisi
4. Mimari ve Statik Proje
5. Harç Makbuzu fotokopisi

30 gün

4

6306 Sayılı Kanuna göre hazırlanmış riskli 
yapı tespit rapor kontrolü için gerekli 
evraklar

1. Lisanslı Firma Başvuru formu (Belediyede verilecek ve 
doldurulacak)

2. Lisanslı Firma tarafından hazırlanan rapor.
3. Mimari ve statik proje
4. Ücret Makbuzu

30 gün

5 Taze Beton testleri

1- Dilekçe
2- Harç makbuzu fotokopisi 30 gün

6 Karot Kırımı
1- Dilekçe
2- Harç makbuzu fotokopisi 7 gün

7 Parke Bordür Testleri 1- Dilekçe
2- Harç makbuzu fotokopisi 15 gün

8 Zemin Mekaniği Testleri 1- Dilekçe
2- Harç makbuzu fotokopisi 15 gün
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9 Zemin Etüdü

1- Dilekçe
2- Harç makbuzu fotokopisi
* Kurum içinde istenen zemin etütlerinde ücret söz konusu 
değildir.

30 gün

10

Zemin etüdü kontrolleri (arazi) ve 
jeolojik harita alımı için gerekli 
evraklar

1. Başvuru formu (Belediyede verilecek ve doldurulacak)
2. İmar Durumu
3. Kot Kesit
4. Vaziyet Planı, bina kesiti
5. Tapu Fotokopisi
6. Ücret Makbuzu

30 gün

11
6306 sayılı kanuna göre muafiyet yazısı 
başvurusu için gerekli evraklar

1. Dilekçe
2. Tapu tebligat yazıları ve malik listesi
3. Kat maliklerinin muvafakatnamesi veya Tebligat alındıları 30 gün

12

Yapı denetim firmalarının temel üstü hakediş 
için belediyeye sunması gereken beton 
sonuçları için gerekli evraklar

1. Başvuru formu (Belediyede verilecek ve doldurulacak)
2. Bakanlık Onaylı Laboratuarların beton sonuç raporları
3. Belediyemiz Beton ve Zemin Laboratuarından alınan beton 

sonuç raporu
30 gün

13 Şikayet dilekçesini değerlendirme 1- Dilekçe 15 gün

14
6306 sayılı kanun kapsamında maliklerden 
itiraz dilekçesinin alınması için gerekli 
evraklar

1. Dilekçe
2. Tapu Tebligatı
3. Tebligat Mazbatası
4. Kimlik Fotokopisi veya vekaletname

15 Gün

15
6306 sayılı yasa kapsamında maliklerin
yapmış olduğu itirazı geri çekmesi için gerekli 
evraklar

1. Dilekçe
2. Kimlik fotokopisi veya vekaletname 15 Gün

16
6306 sayılı yasa kapsamında kira yardımı için
maliklere Risk Tespit formu verilmesi için 
gerekli evraklar

1. Tapu fotokopisi veya vekaletname 1 gün

17 Geoteknik çalışma yapılan şantiyelerin 
kontrolünün yapılması için gerekli evraklar 1. Dilekçe 1 gün
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İlk Müracaat Yeri : Beton ve Zemin Laboratuarı Bürosu
İsim 
Ünvan 
Adres 
Tel 
Faks
E-Posta

: Menekşe PERDİ
: Büro Sorumlusu
: Kadıköy Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğü
: (216) 542 50 00/1652
: (216) 414 38 99
: menekse.tekin@kadikoy.bel.tr

mailto:Berna.oygu%C3%83%C2%A7@kadikoy.bel.tr
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İSKAN BÜROSU

SIRA 
NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

1
İnşaatı tamamlanmış binaya iş bitirme almak 
için gerekli evraklar

1. Yapı denetim firması tarafından hazırlanan, inşaatın bittiğine dair 
rapor ve ekinde iş bitirme tutanağı.

2. Asansör tescil belgesi.
3. Enerji kimlik belgesi.
4. Tesisat muayene formu.
5. Yapı Denetim firmasından yangın tedbirleri alındığına dair 

uygunluk yazısı.
6. İ.S.K.İ.’den alınanacak kanal bağlantı yazısı.
7. Lihkaptan alınacak bina aplikasyon krokisi.
8. Vaziyet planı.
9. Bağımsız bölüm planı.
10. Tarihi eser ise Kudeb uygunluk yazısı.
11. Tarihi eser komşusu ise anıtlardan uygunluk yazısı.
12. Binanın her cephesinden fotoğraf.
13. % 95 seviye ve hakedişin alınmış olması.
14. Park veBahçeler Müdürlüğünden ağaç uygunluk yazısı.
15. Belediyemiz tarafından kapı numarası takılması.
16. Çöp konteyneri alınması.

İstenen belgelerin ilgilisince tamamlanmasına 
bağlı
(1 hafta - 15 gün – 30 gün )

2
İnşaatı tamamlanmış ve iş bitirme almış binaya 
iskan (yapı kullanma izni) almak için gerekli 
evraklar

1. Mimari iskan müracaat formu.
2. Yapı denetim firması tarafından hazırlanan inşaatı tamamlanan 
binanın iskan almasında sakınca olmadığına dair rapor.
3. S.G.K. bölge müdürlüğünden alınacak prim borcu olmadığına dair 
yazı.
4. İskan harç + ücret makbuzu.

İstenen belgelerin ilgilisince tamamlanmasına 
bağlı
(7 gün - 15 gün – 30 gün.)

3 Yapı denetim hak ediş ödemeleri

1. Dilekçe
2. Talep edilen seviyenin beton numune raporları (talep edilen

seviyeye ait beton ve zemin bürosunun beton numune uygunluk 
yazısı)

7 gün
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ru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamasıin dışında belge istenilmesi veya başvu 
üracaat yerine başvurunuz.

3. Hakediş raporları
4. Bu hakediş ve bir sonraki seviyeye ait hakediş makbuzu
5. Personel bildirgesi
6. İnşaatın bulunduğu seviyedeki fotoğrafı

4 Yapı denetim seviye tespit raporu
1. Dilekçe
2. İnşaatın o anki seviyesini gösterir yapı denetimce verilen 

seviye tespit tutanağı
7 gün

5 İskanlı eski binaların kat mülkiyetine geçmek 
için talep edilen binaların dosyalarından iskan 
sureti çıkartılması

Tapu dairesi ve resmi kurumlardan gelen yazı veya ilgilisinin bir dilekçe 
ile müracaatı yeterli

Yarım gün (dosyanın arşivden gelip ilgilisinin 
bizzat takibinden sonra)

6 İşyeri çalışma ruhsatı için iskan sureti talebi 1-Dilekçe
2-Harç Makbuzu

3 gün. (dosyanın digital arşivden incelenmesi 
ilgilisinin bizzat takibinden sonra)

7 İş Deneyim Belgesi verilmesi
1. Dilekçe
2. İskan(Yapı kullanma izin belgesi) 7 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması 
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgeler 
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci m

İlk Müracaat Yeri : İskan Bürosu 
İsim : Fisun SÖL
Ünvan : Büro Sorumlusu
Adres : Kadıköy Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğü
Tel : (216) 542 50 00/1336
Faks : (216) 414 38 99
E-Posta : fisun.sol@kadikoy.bel.tr

mailto:fisun.sol@kadikoy.bel.tr
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YAPI DENETİM BÜROSU
SIRA
NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN
ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1 Yıkım ruhsatı verilmesi

1. Dilekçe
2. Riskli yapı ise rapor 
3. Kentsel yenileme büro yazısı
4. Tapu kaydı (1 ay süreli)
5. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Moloz nakil belgesi
6. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  Asbest  yazısı
7. İski ilişik kesme yazısı
8. İğdaş ilişik kesme yazısı
9. Ayedaş ilişik kesme yazısı
10. Telekom ilişik kesme yazısı
11. Türksat ilişik kesme yazısı
12. Numarataj yazısı
13. Harç makbuzu
14. Hisseli ise muvafakatname
15. Ticaret odası kaydı
16. Vergi levhası (Yeni tarihli)
17. Gazete fotokopisi
18. Taahhütte bulunanın nüfus ve ikametgah bilgileri
19. Şirket imza sirküsü
20. Yıkım Taahhütnamesi (Müteahhit-Fenni Mes.-Yıkım Fir.)
21. Yıkım Planı ve Süreci
22. Fenni mesul oda belgesi (Mimar,mühendis)
23. Fenni mesul kimlik fotokopisi
24. Fenni mesul ikametgah belgesi
25. İş güvenliği uzmanı sertifikası
26. İSG Katip programından kayıt belgesi
27. İşveren ile iş güvenliği uzmanı arasında yap. sözleşme
28. Fotoğraf (Tahta perdeli)
29. Şantiye giriş beton fotoğrafı
30. Tapu fotokopisi
31. İmar durumu (1 yıl süreli)
32. Ağaç Revizyon
33. Vekaletname

15-30 gün



8

2 İskele ruhsatı verilmesi

1. Dilekçe
2. Apartman yönetimi karar defteri
3. Fenni mesul oda belgesi
4. Fenni mesul kimlik fotokopisi
5. Fenni mesul ikametgah bilgileri
6. Harç makbuzu

15 gün

3 Yapı denetim hak ediş ödemeleri

7. Dilekçe
8. Talep edilen seviyenin beton numune raporları (talep edilen seviyeye 

ait beton ve zemin bürosunun beton numune uygunluk yazısı)
9. Hakediş raporları
10. Bu hakediş ve bir sonraki seviyeye ait hakediş makbuzu
11. Personel bildirgesi
12. İnşaatın bulunduğu seviyedeki fotoğrafı

7 gün

4 Yapı denetim seviye tespit raporu
3. Dilekçe
4. İnşaatın o anki seviyesini gösterir yapı denetimce verilen seviye 

tespit tutanağı
7 gün

5 Yapı denetim İş yeri teslim tutanağı

1. Dilekçe
2. Lihkabtan aplikasyon krokisi
3. 3 adet iş yeri teslim tutanağı
4. Fotoğraf

7 gün

6
Temel üstü ruhsatı verilmesi

1. Dilekçe
2. İnşaat ruhsatı (2 adet asıl, 1 adet fotokopi)
3. Kanal bağlantı yazısı
4. Lihkabtan alınacak bina aplikasyon krokisi.
5. Beton, kalıp, demir tutanakları ve beton sonuçları
6. Fotograf
7. Yapı denetim firması kuruluşunca "Temel üstü verilmesinde 

herhangi bir sakınca yoktur" yazısı.

15 gün
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7 Şikayet dilekçelerinin değerlendirilmesi 1. Dilekçe, telefon ve e-mail 15 gün

8 Ruhsat suret onayı yapılması 1. Dilekçe
2. Harç makbuzu 1 gün

9 Ruhsata tabi olmayan basit onarım belgesi 
verilmesi

1. Dilekçe
2. Kira sözleşmesi (kiracı ise)
3. Tapu fotokopisi
4. İşyeri ise harç makbuzu

7 gün

10 İş Deneyim Belgesi verilmesi 1. Dilekçe
2. İnşaat seviyesinin + %70 üzeri seviye tutanağı (sistemden kontrol)

7 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması 
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri 
İsim
Adres 
Tel 
Faks 
E-mail

: Yapı Denetim Bürosu
: Utku Salih YAVUZ
: Kadıköy Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğü
: (216) 542 50 00/1334
: (216) 414 38 99
: utku.yavuz@kadikoy.bel.tr

mailto:utku.yavuz@kadikoy.bel.tr
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 KİRA BÜROSU

SIRA 
NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN 
ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

1

Riskli olarak tespit edilen yapıda işyeri 
bulunan kiracılar
İçin gerekli evraklar

1.Başvuru formu (Belediyede verilerek doldurulacak)
2.Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Firmayı temsile yetkili kişilerin )
3. İmza sirküleri (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
4. Riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda iş yeri bulunduğuna 
dair adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma 
üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası )
5. Riskli, yapı onay tarihinden önce riskli yapıda iş yeri bulunduğuna 
dair adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil 
kaydı.
6. Riskli yapı tespit raporu yetkililerce onaylı .
7. Yıkılan yapılar formu (Bina tamamen yıkılmış olacak)(Belediyemiz 
Kentsel Yenileme Bürosundan alınacak)
8. Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni
adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili 
meslek odasından alınacak sicil kaydı.
9. İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili meslek odasından 
alınacak yazı.
10. Gerçek/ tüzel kişiye ait T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.ne ait vadesiz 
(TL) hesap cüzdanı fotokopisi. Başvurunun firma yetkilileri tarafından 
yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin T.C. kimlik numarası ve hesap 
numarasının uyumlu olması gerekmektedir.
Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise ticaret unvanı, 
vergi kimlik numarası ile hesap numarası uyumlu olmalıdır.

İstenilen evraklar 2 Gün 
Dosya Teslimden itibaren takip
eden ayda kira yardımı almaya başlar
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2 Riskli yapıda işyerinde ikamet eden 
maliklerden istenilen evraklar

1. Başvuru formu (Belediyede verilerek doldurulacak.)
2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3. Riskli yapı tespit raporu ( Yetkililerce onaylı ) aslı.
4. İmza sirküleri ( Firmayı temsile yetkili kişilerin)
5. Tapu Belgesi aslı ve fotokopisi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı 

(Tapu Dairesinden alınacak, 1 hafta geçerli tapu takyidat belgesi
aslı) Arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda
belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şeklide 
bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.

6. Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak
şekilde, son 3 aya ait oda sicil kaydı ve Riskli yapı tespit raporunda 
belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde, Risk tespit raporunun 
onaylandığı tarihten önceki son üç aya ait malik adına kayıtlı fatura 
aslı. (Elektrik,Su,Doğalgaz,Telefon hizmetleri ile ilgili)

7. Yıkılan yapılar formu. (Bina tamamen yıkılmış olacak)( ( 
Kentsel Yenileme Bürosundan alınacak ıslak imzalı- mühürlü)

8. Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni 
adresini gösteren Vergi Dairesinden alınmış yazı veya Meslek 
Odasından alınacak sicil kaydı.

9. İşyeri kapatılmışsa, kapatıldığına dair ilgili Vergi Dairesi ve
Meslek Odasından alınacak yaz

10. Hak sahibine/ Vekiline ait vadesiz, TL, T.C.ZİRAAT BANKASI 
A.Ş.ye ait Hesap cüzdanı ve fotokopisi.

*Tüm belgelerin aslı ve fotokopisi gereklidir
*Vekaletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında 
başvuru yapmaya/iş ve işlemleri yürütmeye/kira 
yardımı başvurusu yapmaya" ibareleri
bulunmalıdır.)

İstenilen evraklar 2 Gün
Dosya Teslimden itibaren takip
eden ayda kira yardımı almaya başlar
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3 Riskli olarak tespit edilen yapıda işyeri 
bulunan sınırlı ayni hak (intifa hakkı) 
sahiplerinden istenilen evraklar

1. Başvuru formu (Belediyede verilecek ve doldurulacak)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı (firmayı temsile yetkili kişilerin)
3. İmza sirküleri ( Firmayı temsile yetkili kişilerin)

4. İntifa hakkını gösteren tapu belgesi ve fotokopisi ,tapu dairesinden 
alınacak taşınmaza ait güncel tapu kaydı (1 hafta geçerli tapu takyidat 
belgesi)
5. Riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda iş yeri bulunduğuna 
dair adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma
üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası aslı)
6. Riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda iş yeri bulunduğuna 
dair adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil 
kaydı.
7. Riskli yapı tespit raporu (yetkililerce onaylı)
8. Yıkılan yapılar formu (Bina tamamen yıkılmış olacak) (Belediyemiz 
Kensel Yenileme Bürosundan alınacak)
9. Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni
adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili 
meslek odasından alınacak sicil kaydı.
10. İş yerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili meslek odasından 
alınacak yazı.
11. Gerçek/ Tüzel kişiye ait vadesiz T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş ne 
ait vadesiz (TL) hesap cüzdanı fotokopisi.

Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, 
gerçek kişinin T.C. kimlik numarası ve hesap numarasının uyumlu 
olması gerekmektedir.

.

İstenilen evraklar 2 Gün
Dosya Teslimden itibaren takip

eden ayda kira yardımı almaya başlar
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4 Riskli olarak tespit edilen yapıda konutu 
bulunan
kiracılar dan istenilen belgeler

1. Başvuru Formu (Belediyede verilerek doldurulacak.)

2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

3. Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak 
şekilde, Risk tespit raporunun onaylandığı tarihten önceki son üç 
aya ait kiracı adına kayıtlı fatura aslı.
(Elektrik,Su,Doğalgaz,Telefon hizmetleri ile ilgili)

4. Riskli olarak tespit edilen yapının tahliye edildiğine dair eski ve 
yeni adresini gösteren İl/ İlçe Nüfus ve Vatandaşlık 
Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü adres bilgileri yazısı.

5. Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce onaylı )

6. Yıkılan Yapılar Formu(Bina tamamen yıkılmış olacak)( ( 
Binanın yıkıldığını teyit eden , Kentsel Yenileme Bürosundan 
alınacak,
ıslak imzalı ve mühürlü yazı.)

7. Kiracıya/ Vekiline ait varsa Vadesiz TL , T.C. ZİRAAT 
BANKASI A.Ş. ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacak.

( Tüm belgelerin aslı ve fotokopisi gereklidir .Belediye telefonu 0 
216 5420 50 00-Kira Bürosu) ( Vekaletnamede "6306 sayılı Kanun 
kapsamında başvuru yapmaya/iş ve işlemleri yürütmeye/kira
yardımı başvurusu yapmaya" ibareleri bulunmalıdır.)

İstenilen evraklar 2 Gün 
Dosya Teslimden itibaren takip

eden ayda kira yardımı almaya başlar
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5 Riskli yapıda konutu bulunup, ikamet 
eden maliklerden istenilen belgeler

1. Başvuru formu (Belediyede verilerek doldurulacak.)
2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3. Tapu Belgesi aslı ve fotokopisi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı 
(Tapu Dairesinden alınacak, 1 hafta geçerli tapu takyidat belgesi aslı)
4. Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak
şekilde, Risk tespit raporunun onaylandığı tarihten önceki son üç aya 
ait malik adına kayıtlı fatura aslı. (Elektrik,Su,Doğalgaz,Telefon 
hizmetleri ile ilgili)

5. Riskli yapı tespit raporu (Yetkililerce onaylı) aslı.
6. Yıkılan yapılar formu. (Bina tamamen yıkılmış olacak)( ( Kentsel 

Yenileme Bürosundan alınacak ıslak imzalı- mühürlü)
7. Riskli olarak tespit edilen yapının tahliye edildiğine dair eski ve 

yeni adresini gösteren il/ ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak imzalı 
ve mühürlü yazı istenecektir.

8. Hak sahibine/ Vekiline ait vadesiz, TL, T.C.ZİRAAT BANKASI 
A.Ş.ye ait Hesap cüzdanı ve fotokopisi. ( Tüm belgelerin aslı ve 
fotokopisi gereklidir-Belediye telefonu 0 216 542 50 00-Kira Bürosu) ( 
Vekaletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapmaya/iş ve 
işlemleri yürütmeye/kira yardımı başvurusu yapmaya" ibareleri
bulunmalıdır.)
( Tüm belgelerin aslı ve fotokopisi gereklidir-Belediye telefonu 0 216 
542 50 00-Kira Bürosu) ( Vekaletnamede "6306 sayılı Kanun
kapsamında başvuru yapmaya/iş ve işlemleri yürütmeye/kira yardımı 
başvurusu yapmaya" ibareleri bulunmalıdır.

İstenilen evraklar 2 Gün
Dosya Teslimden itibaren takip

eden ayda kira yardımı almaya başlar

6

Riskli olarak tespit edilen yapıda 
konutu bulunan sınırlı ayni hak (intifa 
hakkı) sahiplerinden istenilen belgeler

1- Başvuru Formu (Belediye de verilerek doldurulacak, Konut 
kiracısı için istenen Başvuru Dilekçesi)

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- İntifa Hakkını gösteren Tapu Belgesi, Tapu Dairesinden 

alınacak Taşınmaza ait güncel Tapu Kaydı (1 hafta geçerli 
Tapu Takyidat Belgesi)

4- Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce onaylı)
5- Riskli olarak tespit edilen Yapının tahliye edildiğine dair eski 

ve yeni adresi gösteren İl/ İlçe Nüfus ve Vatandaşlık

İstenilen evraklar 2 Gün 
Dosya Teslimden itibaren takip

eden ayda kira yardımı almaya başlar
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Müd.alınacak, imzalı-mühürlü adres bilgileri raporu.
6- Yıkılan yapılar Formu (Bina tamamen yıkılmış olacak)( ( 

Kentsel Yenileme Bürosundan alınacak ıslak imzalı- mühürlü)
7- Riskli Yapı Tespit Raporunda verilen adres ile uyumlu olacak 

şekilde sınırlı ayni hak sahibi adına kayıtlı (elektrik-su-
doğalgaz-telefon hizmetleri ile ilgili ) risk tespit raporunun 
onaylandığı tarihten önceki son üç aya ait fatura.

8- Sınırlı ayni hak sahibine /vekiline ait vadesiz, TL, 
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ye ait Hesap cüzdanı ve 
fotokopisi alınacaktır.

(Tüm belgelerin aslı ve fotokopisi gereklidir -Belediye telefonu 0 216
542 50 00-Kira Bürosu) (Vekaletnamede "6306 sayılı Kanun 
kapsamında başvuru yapmaya/iş ve işlemleri yürütmeye/kira yardımı 
başvurusu yapmaya" ibareleri bulunmalıdır.)

9) Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni 
adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı  olduğu 
ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı.

10) İş yerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili meslek odasından 
alınacak yazı.

11) Gerçek/ Tüzel kişiye ait vadesiz T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş 
ne ait vadesiz (TL) hesap cüzdanı fotokopisi.

Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, 
gerçek kişinin T.C. kimlik numarası ve hesap numarasının uyumlu 
olması gerekmektedir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış 
ise ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile hesap numarası uyumlu 
olmalıdır. Tüm belgelerin aslı ve fotokopisi gereklidir. Vekaletnamede 
'' 6306 sayılı kanun kapsamında başvuru yapmaya / iş ve işlemleri
yürütmeye / Kira yardımı başvurusu yapmaya '' ibaraleri bulunmalıdır.

İlk Müracaat Yeri : Kira Bürosu 
İsim : Aysel ÇELİK
Ünvan : Büro Sorumlusu
Adres : Kadıköy Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğü
Tel : (216) 542 50 00/1288
Faks : (216) 414 38 99
E-Posta : Aysel.celik@kadikoy.bel.tr

mailto:Aysel.celik@kadikoy.bel.tr
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İkinci Müracaat Yeri   :  Yapı Kontrol Müdürlüğü
İsim :  Feyza GÜR BAYKARA
Ünvan : Müdür
Adres : Kadıköy Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğü
Tel : (216) 542 50 00


