
 
 
  

 
 

İyileştirme Dairesi Başkanlığı      
 

 

TALEP EDİLECEK ACİL YARDIM MİKTARLARI 

 
Tablo 1 - AFET NEDENİYLE KONUTLARDA YAPISAL HASAR OLMASI 
DURUMUNDA (Yapısal Hasar Durumu) 

Konut Başına Öngörülen Ödenek (TL) 

Yıkık/Ağır Hasarlı (Ev sahibi) 22.000 

Yıkık/Ağır Hasarlı (Kiracı) 11.000 

Yıkık/Ağır Hasarlı (Konteynere yerleşmek isteyen ev sahibi) 11.000 

Tablo 2 - AFET NEDENİYLE KONUTLARDA EŞYA HASARI OLMASI DURUMUNDA 
(Eşyaların Hasar Durumu) 

Konut Başına Öngörülen Ödenek (TL) 

4.000-TL-10.000-TL ‘lik eşya hasarı olması 2.500 

10.001-TL-15.000-TL‘lik eşya hasarı olması 5.000 

15.001-TL-25.000-TL‘lik eşya hasarı olması 7.500 

25.001-TL ve daha fazla eşya hasarı olması 10.000 

Tablo 3 - HEYELAN/KAYA DÜŞMESİ AFETİ OLMASI DURUMUNDA (Yapısal 
Hasar Durumu) 

Konut Başına Öngörülen Ödenek (TL) 

Yıkık/Ağır/Orta/Az Hasarlı /Hasarsız (ev sahibi) 22.000 

Yıkık/Ağır/Orta Hasarlı (kiracı) 11.000 

Az Hasarlı/Hasarsız ( kiracı) 4.000 

Geçici Nakil (afet önleyici tedbirler alınıncaya kadar geçen süre için ev sahibine) 7.500 

Geçici Nakil (afet önleyici tedbirler alınıncaya kadar geçen süre için kiracıya) 4.000 

Afet önleyici tedbirler (istinat duvarı, kaya ıslahı vb.) 
Keşfe göre Başkanlıkça 

değerlendirilecektir. 

Tablo 4 - AFET NEDENİYLE KONUTLARDA SADECE ÇATI HASARI OLMASI 
DURUMUNDA (Çatı Hasar Durumu) 

Konut Başına Öngörülen Ödenek (TL) 

Çatının Tamamının Hasarlı Olması (%100-%80) 8.000 

Çatının Bir Bölümünün Hasarlı Olması (%80-%50) 4.000 

Çatının Az Hasarlı Olması (%50-%20) 2.000 

 

 

 Heyelan/kaya düşmesi afeti nedeniyle nakil kararı verilen tüm konutlar ve diğer afetler nedeniyle ağır hasarlı 

olarak değerlendirilen konutlar için yapılacak ödemelerde söz konusu konutun boşaltılması kaydıyla ödeme 

yapılmalıdır. 

 Meydana gelen afetler nedeniyle hasar gören konutlarda kiracının ikamet etmesi durumunda ev sahibi için 

ödenek talep edilmemelidir. 

 Afetler nedeniyle meydana gelen hasarların 4.000 TL altında olması durumunda yerel imkânlar dâhilinde 

zarar karşılanmalı ve Başkanlığımızdan ödenek talep edilmemelidir. 

 Heyelan ve kaya düşmesi afetlerinde afet önleyici tedbirler ile ilgili tespit ve keşif çalışmaları İl AFAD 

Müdürlüğünce yapıldıktan sonra Başkanlığımızdan ödenek talebinde bulunulmalıdır. Afet önleyici tedbirlerin imalatı 

tamamlandıktan sonra İl AFAD Müdürlüğünce yerinde kontrol edilerek ödeme yapılmalıdır. 

 Sadece çatı hasarı olması durumunda afet etkisi belirleme formunda ‘az hasarlı’ işaretlenmeli, açıklama 

bölümüne çatının hasar durumu yazılarak Tablo 4’teki hasar durumlarına göre ödenek talep edilmelidir. 

 Her afetzede için birden fazla talepte bulunulmamalı, Tablo 1-2-3-4’teki ödeneklerden sadece biri için talepte 

bulunulmalıdır. 

 Birden fazla konutun yapısal olarak az hasarlı olması durumunda Tablo 2 veya Tablo 4’teki hasar 

durumlarına göre ödenek talep edilmelidir. 


