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(15 Günlük Ek Süre) 

İ zmir il i. Sc fcrilıi snr İl çesi açık larında , 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem 

afetindı.>n dolay ı konut, ahır veya işyc ri y ı kık . ağır veya orta h asar lı olarak tespi t edilen afetzedelere 

yönel ik, 7269 Sayılı Kanun ve buna bağlı "J\fet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında 

Yönetmenlik' ' hükümlerine göre yapılacak olan hak sahipliği iş ve işlemleri için 1. Etap 08 Ocak- ! 5 

M:ırt 202 1, 2. Etap 29 Mart-28 Mayıs 202 1 ve 3.etap 16 Haz iran-23 Ağustos 2021 tarihleri arasınd a 

iki aylık yasal süreler içerisinde müracaat hakkı tanınmıştır. Söz konusu süreler içerisinde pandemi 

dönemindeki karantina uygulamaları ve kısıtlamalar nedeni yle müracaat edemeyen afetzedeler için 

29.09.2021 - 13.10.2021 tarihleri arasında talep ve taahhütname alma işlemleri 

gerçekleştirilecektir . 

Müracaat süresince talep ve taahhütname ile ilan metninde belirtilen di ğer belgeler alınıp , 

·'Açık Borçlandımıa Senedi" ilgili banka şubesince yapılacaktır. Müracaatta bulunan afetzedelerin 

durumları , "Mahalli Hak Sahipliği İnceleme Komisyonunca" 7269 Sayılı Kanun ve buna bağlı "Afet 

Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmenlik" hükümlerine göre incelenip 

değerlendirilecektir. 

KİMLER HAK SAHİBİ OLABİLİRLER; 

• Konut, ahır ve/veya işyerleri afetten yıkık, ağır veya orta derecede hasar gördüğü tespit 

edilen mülk sahipleri ve (Çok katlı binalarda daire sahipleri ) 

• Bunlardan birden fazla konut, ahır ve/veya işyerleri hasar gören afetzedeler varsa yalnız bir 

konut, ahtr ve/veya işyeri için hak sahibi olabilirler. 

• Mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı 2. nci ve/veya 3. üncü konutlarda afetten önce ve afet 

tarihinde oturduğu belirlenen evli evlatlar. 

• iştirak ve müşterek maliki oldukları konut, ahır ve/veya işyeıi hasar görenler. 

• Bunlardan da birden fazla konut ve ahırı hasar görenler, hasar gören konut ve ahır adetini 

geçmemek kaydı ile birlikte veya ayrı ayrı hak sahibi olabilirler. 

• Depremde hasar gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde hak sahiplerine bina 

yaptırılmak üzere Bakanlığımızca tespit edilip imar planına dahil edilen kısımlar içinde kalaıı 

konutları istimlak edilen aileler, 

• Depremden konut, ahır ve/veya işyerleri yıkık , ağır veya orta derecede hasar görenler ile 

konutları kamulaştırılanlar (kamulaştırma nedeniyle konut bedeli istemeyip yerine yeni konut 

isteyenler) yeni yapılacak konutlardan Evini Yapana Yardım kredisi alabilmek için, Buna göre; hak 

sahibi olabilmenin esas şartı afetzede listelerinde ismi bulunan afetzedelerden adlanna yazılan konut, 

işyeri veya ahırların mülkiyetine sahip olup, kendilerine DEPREM afeti nedeniyle inşaat yardım ı 

yapılmasını isteyenler; Talep ve taahhütname başvurularını nüfus cüzdanlarındaki kayıtlara uygun 

olarak Başkanlığımız- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerine bizzat kendileri veya kanuni 

veki ll eri vas ıtas ı y l a teslim edeceklerdir. 



YİNE YUKARIDA YA ZILI BELGELERİ VEREMEYENLERİN DURUMLARJ 
İLGİLİ RESMİ KURULUŞLARDAN ARAŞTIRILACAK, ARAŞTIRMA SONUCUNDA 
MÜLKİYETİ İSPAT EDİC İ H ERHANGİ BİR BELGES İ BULUNMAYANLAR HAK 
SAHİBİ OLAMA Y ACAKLAI{ VF: KENDİLERİNE KONUT, AHIR VEYA İŞYERİ 
KREDİSİ VERİLEMEYECEKTİR. 

AÇIK BORÇLANDIRM A İ ŞLEMLERİ 

Bu süreçte afetzede lerin açık bo rçlandırma i ş l eml e rini yapma l a rı gerekmektedi r. 

NOT: Mü lk sahibi ebeveynleri vefat etmi ş, reşit olmayan kişiler için veli si veya vasisi tarafından 
müracaat edil ebilecektir. 

T~1lcp ve taahhütname ve borçlandırma süresi: 

Başlama Tarihi 

Biti ş Tarihi 

: 29.09.2021 

: 13.10.2021 

arta 
İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü 
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