
İLİ İLÇESİ KÖYÜ MAHALLESİ

AFETZEDE LİSTE SIRA NO

T.C.KİMLİK NO T.C.KİMLİK NO

ADI SOYADI ADI SOYADI

BABA ADI BABA ADI

ANNE ADI ANNE ADI

DOĞUM YERİ ,TARİHİ DOĞUM YERİ,TARİHİ

HASAR DURUMU

CİNSİ

CADDE PAFTA NO

SOKAK ADA NO

NO PARSEL NO

EMLAK SİCİL NO İŞYERİ İSE FAALİYET TÜRÜ

HİSSE ORANI

*BETONARME OLMAYAN ORTA HASARLI KONUTUMU YIKARAK YENİDEN YAPMAK İSTİYORUM. 

*AFET KONUTUMU KENDİ YERİME YAPMAK İSTİYORUM.

*AFET KONUTUMUN TOPLU ALANDA YAPILMASINI İSTİYORUM.

*EBEVEYNE AİT HASARLI KONUTTA EBEVEYNLE BİRLİKTE İKAMET EDEN EVLİ EVLADIM.

*EBEVEYNE AİT İKİNCİ HASARLI KONUTTA OTURAN EVLİ EVLADIM. 

TELEFON NUMARASI

ADI SOYADI: ADI SOYADI:
Tarih: …/…/… Tarih: …/…/…

NOT: Bu belgenin yasal bağlayıcılığı ve ekinde verilmesi gereken belgeler arka sayfadadır.

HER YAPI İÇİN AYRI AYRI VERİLECEKTİR.
PARAYLA SATILMAZ.

TALEP VE TAAHHÜTNAME

HASAR GÖREN BİNANIN

HASARLI GAYRİMENKUL HAKKINDA BİLGİLER

NÜFUS KAYDI HAKKINDA BİLGİLER

AĞIR                        ORTA

KONUT                   İŞYERİ                   AHIR

AFETZEDENİN KENDİSİ

İmza:
İmza:

Mühür:

 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNE
............... tarihinde meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan ................ afeti sebebiyle evimin / işyerimin / ahırımın ....... 
derecede hasar gördüğü tespit edildiğinden, 7269 sayılı Kanun ve afetle ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre inşaat
yardımı yapılmasını, afet bölgesinde kendime ve eşime ait hasarsız ikinci bir konutumun/işyerimin/ahırımın olmadığını, hasara
uğrayan bu konutumdan/işyerimden/ahırımdan dolayı daha önce kendim, eşim, annem ve babamın herhangi bir hak sahipliği
kazanmadığını ve afet konutu/işyeri/ahırı yapılmadığını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygulama metodu, yapı
tipleri, yapı kısımları ve boyutları, yerleşme yeri, inşaat süresi, borçlandırma şekil ve süresi ve diğer konularda tespit edilen ve
edilecek şartlara ve esaslara ilişkin akdedilecek afet konut borçlandırma senedine uyacağımı; haklı görülmeyecek bir sebeple
taahhüdümden döndüğüm takdirde muaccel kılınacak borcumu ve Başkanlıkça tespit edilecek tazminatı 7269 Sayılı Kanunun 28.
Maddesine göre rızaen ödeyeceğimi; kanuni ipoteğe esas olacak borçlandırma senedinde belirtilen tutarı ilgili mevzuatlar
çerçevesinde ödeyeceğimi, aynı Kanunun 40. ve diğer maddelerinden doğacak vecibelere uyacağımı; mevzuatta
öngörülen ve Başkanlıkça tespit olunan şartlara ve esaslara uymadığım takdirde hak sahipliğimin zayi olacağını; talep ve
taahhütnamedeki tüm bilgilerin doğruluğunu ve yasal uyarılar kısmını okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederek
imzaladım.

.............................................................................(okudum/anladım el ile yazılacaktır.)

AFETZEDENİN EŞİNİN

TALEP VE TAAHHÜTNAMEYİ VERENİN TASDİK EDEN MUHTARIN 

AFETZEDENİN TEBLİGAT ADRESİ



Kadastro görmüş yerlerde;1) Tapu Senedi Fotokopisi

2) Aile Nüfus Kayıt Örneği ve Kimlik Fotokopisi

Tapu kaydı yok ise; 1)Noterden düzenlenmiş satış sözleşmesi
2) Tapu tahsisi belgesi 

1) Kat mülkiyeti zabıt defterinden belirtilen taşınmazın tasdikli bir sureti

4) Elektrik ve su olan yerlerde abonelik belgesi

Evli evlatlar;

2) Köy envanter defterinden kendine ait sayfadan tasdikli bir örnek

1)'Yerleşim Yeri Belgesi' veya hasarlı konuta ait aboneliği adlarına olan 'elektrik veya 
su abonelik belgesi'

Kadastro görmemiş yerlerde;

Cins tahsisi 
yapılamayan hasarlı 
yapılar;

1) Hasarlı konutun tapusu bağ, bahçe, arsa vb. tapusu ise bu vasıflara ait tapu ile 
birlikte binaya ait ilgili belediyesinden alınacak emlak beyannamesinin bir örneği

NOT: 7269 sayılı Kanun gereğince orta hasarlı olarak tespit edilen ve betornarme olmayan konutunun 
yıkılarak yeniden yapılmasını isteyenler bu taleplerini muhakkak bildireceklerdir.

TALEP VE TAAHHÜTNAMENİN BAĞLAYICILIĞI VE EKİNDE VERİLECEK BELGELER

3) Tapu ve emlak kaydı ölü kişiye ait ise veraset ilamı veya aile nüfus kaydı

3) Düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesi (Adi satış sözleşmeleri, 7269 sayılı 
Kanunun 29. maddesine göre mülkiyet belgesi sayılmamaktadır.)

3) Köy muhtarından alınacak ve o yerin en büyük mülki amirine tasdik ettirilecek 
mülkiyet belgesi


