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İÇİNDEKİLER
FERAGATNAME
Bu rehber İstanbul Serbest Mimarlar
Derneği tarafından yayımlanmıştır.
Rehber, basım sürecine kadarki
en güncel bilgiler ve en son
teknik gelişmeler ışığında genel
bir bilgilendirme amacıyla
hazırlanmış olup, yasal mevzuattaki
değişkenlikler ve uygulamadaki
farklılıklar sebebiyle hukuki
anlamda bağlayıcılığı bulunmayan,
tavsiye niteliğinde bir rehberdir.
Her bir projede, yürürlükte olan
güncel şartlarla ilgili bilgilerin,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili
belediyeler başta olmak üzere resmi
kurumlardan teyit edilmesi ve sürece
dair hukuki destek alınması tavsiye
edilmektedir.
Bu rehber İstanbulSMD'nin
izni olmadan kopyalanamaz,
çoğaltılamaz, işlenemez,
değiştirilemez ve hiçbir şekilde
ticari amaçlı kullanılamaz. Tüm
hakları İstanbul Serbest Mimarlar
Derneği’ne aittir.
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oğal bir afet olan deprem, kentlerimizin
büyük bir kısmını tehdit ediyor. 1999’daki
Adapazarı ve Gölcük depremleri bize yapılan son
uyarılardı. Üzerinden epey süre geçtikten sonra
çıkartılan ve 2012 yılında kabul edilen 6306 sayılı
kanunla, başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizde,
bu kanunun avantajlarını kullanarak yapılarını
yenilemek isteyen pek çok mülk sahibi harekete geçti.
Özellikle İstanbul’un çeşitli semtlerinde bu hareketin
daha yoğun ve hızlı geliştiğini izleyebiliyoruz. Güvenli
olmadığı için yenilenme amacıyla yıkılan yapıların
yanı sıra, bu kanunun daha çok rant elde etmek üzere
istismar edildiğini de gözlüyoruz. Mülk sahipleri,
belediyeler, müteahhitler ve bakanlıklar arasında
süregiden bu yenileme faaliyeti oldukça karmaşık ve
zorlu. Kanunun amacının ötesinde, çoğu kez hem mülk
sahipleri hem de müteahhitler tarafından yapıların
kullanım değeri yerine değişim değeri esas alındığı
için bu süreçte pek çok anlaşmazlık, haksızlık ve görev
suistimali meydana geliyor.
Bu dönüşüm hareketiyle birlikte, bölgede yaşayan
vatandaşların hayatına her geçen gün yeni gündemler
ve sorular ekleniyor. Vatandaşların mimarlık bilimiyle

sahada doğrudan ilişkiye geçtiği kentsel dönüşüm
sürecinde, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği
olarak, süreci özetleyen, yol gösterici bir rehber
hazırlamamız gerektiğine karar verdik. İstanbulSMD
üyesi deneyimli mimarlar ve konusunda yetkin
teknik uzmanların katkılarıyla hazırlanan bu rehber,
dönüşüm sürecinde vatandaşların teknik konularla
ilgili sorularına genel bir çerçevede yanıt vermeyi
amaçlıyor.
İstanbul’da kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı
Kadıköy’ü rehberde pilot bölge olarak belirledik.
Rehber içeriğinin hazırlanmasında verdiği bilgi ve
teknik desteğin yanı sıra, rehberin vatandaşlara
ulaştırılmasında sağladığı kolaylık için Kadıköy
Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Çok aktörlü bu hayati
sürecin herkes tarafından kolayca anlaşılmasını
sağlayacak bu rehberin oluşumunda derneğimize
verdiği destek için TÜRK YTONG’a da ayrıca teşekkür
ederiz.
Prof. Ertun Hızıroğlu
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı
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Bu rehberde mülk sahibi vatandaşlara,
kiracılara, müteahhitlere kentsel dönüşüm
sürecinin dikkat edilmesi gereken noktalarını
yalın bir dille anlatmak esas amacımız. Kritik karar
noktaları için vatandaşları hakları ve sorumlulukları
konusunda önceden uyarmak da bu rehberin bir
diğer görevi.
Bu karmaşık ve uzun soluklu süreçte,
harekete geçmeden önce süreci iyi anlamalı ve iyi
planlamalısınız. Sarı Işık adını verdiğimiz projemiz,
özet bilgilerin yer aldığı basılı rehbere eşlik eden
www.kentseldonusumehazirlan.com adresindeki
web sitesiyle bir bütün oluşturmaktadır. Yapınızın
yenilenmesi öncesinde, harekete geçmeden evvel
bilgilenmek ve sorularınızın bir kısmına cevap
bulmak için bu rehbere ve web sitesine mutlaka
başvurmanız gerekir. Kanun maddeleri ve imar
koşulları sık sık değiştiği için web sitesi size daha
güncel bilgiler sunacaktır.
Bu rehberin kentsel dönüşüm süreciyle ilgili
tüm sorulara cevap veremeyeceğini ya da tüm
anlaşmazlıkları çözecek bir yayın olmadığını
hatırlatmak isteriz. Bu nedenle vatandaşların,
rehberi bilgi edinmek için bir ilk başvuru kaynağı
olarak görmeleri ve rehberde bulamadıkları
cevapların sorularını Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın ve belediyelerin ilgili birimlerine
yöneltmeleri gerektiğini de belirtmek isteriz.
Kentsel dönüşüm sürecinde temel amacın,
yapınızın deprem güvenliğini arttırmak olduğunu,
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artı bir emlak değeri yaratmanın bu amacın önüne
geçmesine izin verdiğinizde yeni konutunuzun
sizi eskisi kadar tatmin etmeyebileceğini, daha
da önemlisi mahallenizin değişen yapısından
da memnun kalmayabileceğinizi unutmayın.
Kısacası, bu sürece evinizi yenilemek, daha güvenli
ve konforlu bir yaşam sürmek için girdiğinizi
hatırlatmak isteriz.

g�r�ş
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Resmi rakamlara göre1, 17 Ağustos 1999
Adapazarı ve 12 Kasım 1999 Gölcük depremlerinde
toplam 18.243 kişi yaşamını yitirmiş, 48.901 kişi de
yaralanmıştır. İki depremde, 329.216’sı konut, 48.663’ü
işyeri olmak üzere toplam 377.879 yapı birimi çeşitli
derecelerde hasar görmüştür.
Verilen bu büyük kayıp sonrası, deprem
yönetmeliği ve bina güvenliğinin sağlanması, ülke
politikasında önemli bir madde haline gelmiştir.
Kentsel dönüşüm, devletin daha yaşanabilir ve
sağlıklı kentsel mekânlar yaratmak için kullandığı,
yasalarla çerçevelenmiş bir uygulama aracıdır.
Kentsel dönüşümle kentlerdeki nitelikli yapı
stokunun arttırılması hedeflenmektedir.

1
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http://arsiv.ntv.com.tr/news/24450.asp
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KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TÜRKIYE’DEKI TANIMI

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMI VE ÇEŞITLERI

Kentsel dönüşüm, Türk Dil Kurumu’nun
tanımında, “kentin imar planına uymayan,
ruhsatsız binaların yıkılıp, planlara uygun olarak
toplu yerleşim alanlarının oluşturulması” olarak
açıklanmıştır. Amacı, kentin çeşitli açılardan eskimiş,
yaşanabilir olmaktan çıkmış alanlarının yapılacak
düzenlemelerle yenilenmesini sağlamaktır.

Kentsel dönüşüm düzenlemeleriyle, doğal
afetlerde çökme riski taşıyan yapıların risksiz hale
getirilmesiyle olası büyük yıkımların önlenmesi
amaçlanmaktadır. Dönüşüm uygulamalarıyla,
can güvenliğinin yanı sıra kullanıcı konforu da
arttırılacak, kente daha nitelikli bir yapı stoğu
kazandırılacaktır. Yenilemeler yapı ve çevresinin
katma değerini yükseltecektir. Ama burada asıl
amacın, dönüştürülen yapılar ve alanlardan rant
elde etmek değil, can ve mal güvenliğini sağlamak
olduğu unutulmamalıdır.

Uluslararası literatürde bu tür müdahaleler
“kentsel yenileme” olarak adlandırılmasına rağmen,
ülkemizde yenileme dönüşümle sağlandığı için bu
kavram “kentsel dönüşüm” olarak bilinmektedir.

a
2.2

Kentsel dönüşümü sadece yapının yıkımı,
yeniden yapımı ve bunun sonucunda elde edilecek
rant olarak değil, bu süreçten etkilenen topluluğun,
karşılıklı anlayış içerisinde ortak katma değer elde
edebileceği bir sosyal dönüşüm süreci olarak da
tanımlayabiliriz.
Bu bağlamda, kentsel dönüşüm projelerinin
mekâna ve yaşama olumsuz etkilerinin
olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
Günümüzde giderek yaygınlaşan Sosyal Etki
Değerlendirme (SED) Raporları’yla, dönüşüm
süreçlerinin olası olumlu ve olumsuz etkileri
önceden araştırılıp tanımlanarak, bu etkilerin
azaltılması için hazırlıklar yapılır. Bu anlamda,
Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Raporları,
dönüşüm projelerinde yaşanan olumsuzlukların
en aza indirilmesi, empati yoluyla beklentilerin
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ortaklaştırılması ve uzlaşma yoluyla gerilimsiz
kentsel ve sosyal dönüşüm projelerinin
gerçekleştirilmesi için bir gerekliliktir.
Kentsel dönüşüm uygulamalarına bakacak
olursak, ilgili yasada “riskli rezerv alan”, “riskli alan”
ve “riskli yapı” tespitleriyle çalışmaların başladığı
görülmektedir. Dolayısıyla kentsel dönüşüm
modelleri bu tanımlara uygun şekilde yapılır. Ama
Kadıköy özelinde hazırlanan bu rehberde, riskli
yapıyla ilgili olarak parsel bazında dönüşümler ele
alınacaktır.

18
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REHBERIN AMACI NEDIR,
SIZE NASIL YARDIMCI OLACAK?
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Bu rehber kentsel dönüşüm sürecini mimari
açıdan ele alır. Hukuki boyuta değinse de esas amacı,
yapıları yenileme sürecini daha kolay anlaşılır bir
dille anlatıp takip edilebilir kılmaktır. Ayrıca rehber,
vatandaşların uygulamada karşılaştıkları sorunlara
hızlı cevap bulabilecekleri, yol gösterici bir kılavuz
görevi de görecektir.
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REHBERIN KULLANMA KILAVUZU
Rehber kentsel dönüşüm süreciyle ilgili özet bilgiler
içermektedir. Basım aşamasına kadarki en güncel
yasal düzenlemelere göre hazırlanmıştır. Ancak yasal
düzenlemelerin değişmesi ihtimali göz önünde tutularak
kentseldonusumehazirlan.com adresindeki web sitesi de
takip edilmelidir. Her halükârda web sitesini esas almanız
tavsiye edilir.
Gelgelelim gerek basılı rehber gerek web sitesi,
kentsel dönüşümle ilgili sorularınıza tam anlamıyla yanıt
vermeyebilir. Ne rehber ne de web sitesi yasal bir dayanak
olarak kullanılamaz. Bu nedenle yapınızın yenilenmesi
sürecinde her adımda belediye ve bakanlık birimleriyle
ilişkiye geçmelisiniz.

g�r�ş

6306 SAYILI KANUN NEDIR?
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31 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun    1 , bugün
halk arasında “Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak
bilinmektedir. Kentsel dönüşüm yasasıyla, kentlerdeki
nitelikli yapı stokunun arttırılması ve düzenlenmesi
ile deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetler
nedeniyle oluşabilecek büyük yıkımların önlenmesi
amaçlanmaktadır.
Kanunun esas çıkış sebebi 1999’da yaşanan
Marmara Depremi’dir. Yaşanan afetin ardından
binaların risk taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi,
taşıyorlarsa güçlendirilmeleri ya da yıkılıp yeniden
yapılmaları gerekmektedir.

Rehber altı bölüme ayrılmıştır. İlk iki bölüm, sürecin
tanımını ve süreçteki aktörlerin rollerini anlatmaktadır.
Bina yenileme süreciyle ilgili sıkça başvurulacak, rehberin
çekirdeğini oluşturan bölüm "C" bölümdür. "D" bölümünde
teknik şartname ve sözleşme yazımında dikkat edilmesi
gereken hususları bulabilirsiniz. Sonraki bölümde,
sıkça sorulan bazı soruların cevapları yer almaktadır.
"F" bölümünde, süreç boyunca karşılaşabileceğiniz,
altı gri noktalı şekilde işaretlenmiş belirli terimlere
dair bir sözlük bulunur.
Metin içinde bazı web sitelerine referanslar verilmiştir.
   simgesi ile işaretlenmiş linklere projenin web sitesi
olan kentseldonusumehazirlan.com adresindeki yararlı
linkler menü başlığından ulaşabilirsiniz.
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6306 SAYILI KANUNUN ÖNEMI
VE AVANTAJLARI
6306 sayılı kanunla, afet riski taşıyan
yapıların kentsel dönüşüm modeli uygulanarak
yenilenmesine zemin hazırlayan birtakım yasal
düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle,
dönüşümden yararlanan kullanıcılara vergi indirimi,
noter ve tapu harçlarından muafiyet gibi birtakım
kolaylıklar sağlanmaktadır. Binasını yenileme
sürecine sokan maliklere sağlanan avantajlar
şöyledir:
ɏɏ Riskli binalarda yaşayan vatandaşların talepleri
doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılması
ya da anlaşmalı bankalardan 125.000 TL’ye kadar
verilen kredilerde faiz desteği sağlanması.
ɏɏ Kanun uyarınca yapılacak işlem, sözleşme, devir
ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı,
belediyeler tarafından alınan iskân harcı, otopark
harcı, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner
sermaye ücreti ve bunun gibi diğer ücretler ile
banka ve sigorta muamelelerinde alınan harçlardan
muafiyet sağlanması.
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Aktörler

2.1 MİMARLIK
FİRMALARI

Hangi aktörlerle ilişkide olacaksınız? Bu aktörlere
hangi konularda danışabilirsiniz? Kentsel yenileme
sürecini kimlerle birlikte yürüteceksiniz?

2.2 HUKUK
FİRMALARI
Avukatlar

SİVİL AKTÖRLER
Hak sahipleri
Kat maliki olmayanlar

PROFESYONEL AKTÖRLER

b

2.3 INŞAAT YAPIM
FİRMALARI

KİRACI 1.1
KAT MALİKİ 1.2

2.4 LİSANSLI
DENETİM
FİRMALARI

Ticari Ünite
Sahibi
Konut Sahibi

SİVİL

ÖZEL

Müteahhit

Mimarlar
2.5 BANKALAR

Avukatlar
İnşaat yapım firmaları
Lisanslı denetim firmaları
Bankalar

KAMUDAKI AKTÖRLER
Bakanlıklar
Belediyeler

kentseldonusumehazirlan.com 'da
bu bölümdeki tüm bilgileri interaktif olarak
sorgulayabilir, bu rehbere dahil edilmemiş
ek bilgilere ulaşabilirsiniz.
24
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KAMU

BAKANLIKLAR
ÇEVRE ve
ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI
Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü
Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlü
ADALET BAKANLIĞI

3.2

BELEDİYELER
ALTYAPI ve KENTSEL
DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Noterler
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KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEKİ
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SİVİL AKTÖRLER

SİVİL AKTÖRLER

HAK SAHIBI
Hak sahipleri
(Konut sahipleri & ticari ünite sahipleri)
6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasından
faydalanmak isteyen “iskânlı tapu”, “kat irtifaklı
tapu”, “hisseli tapu”, “arsa tapulu gecekondu”
ve “kaçak bina” sahipleri, bakanlık tarafından
lisanslanmış yetkili bir kuruluşa başvuruda
bulunarak binaları için deprem risk raporunu
almakla yükümlüdürler. Bu başvuruyu binadaki
bir kişinin yapması yeterlidir. Riskli yapı tespit
raporuna göre binasına “riskli” şerhi konulan kat
maliklerinin diğer görevleri ise şunlardır:

b
1.2

KAT MALIKI OLMAYANLAR VE KIRACILAR
Eğer kat maliki değilseniz, bir işyeri ya da
konutta kiracıysanız, kentsel dönüşüm yasasının
kiracılar için uyguladığı kira yardımı avantajından
faydalanabilmeniz için, riskli olarak tespit edilen
binanın, kullanıcıları tarafından anlaşmayla tahliye
edilmiş olması gereklidir. Ayrıca kanun kapsamında
kiracılara, taşınma masrafları dikkate alınarak, bir
defaya mahsus olmak üzere iki ay kira yardımı
yapılabilmektedir. Kira yardımı hakkında detaylı
bilgiye ulaşmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
sitesine bakabilir ya da Kadıköy Belediyesi’nde
bulunan kira yardımı ofisinden temin edebileceğiniz
kira yardımı rehberini inceleyebilirsiniz.

ɏɏ (Varsa) itiraz hakkını kullanmak
ɏɏİtiraz etmediyse gerekli çoğunluğu sağlayarak
ortak karar protokolünü imzalamak
ɏɏ Ortak karar protokolüne göre müteahhit seçimini,
kredi kullanacağı bankayla anlaşmalarını yapmak
ɏɏ Binanın yıkım, yenilenme, yeniden yapım
masraflarını hisseleri doğrultusunda karşılamak
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KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEKİ

PROFESYONEL AKTÖRLER
MIMARLAR
Mimarlar riskli yapıların yeniden inşası için
proje hazırlamakla görevlidir. Kullanıcılarının
ihtiyaçlarına maksimum düzeyde cevap verebilecek,
güvenilir ve nitelikli binalar yapmakla yükümlü olan
mimarlar, kentsel dönüşüm sürecindeki en önemli
aktörlerden biridir.
DIKKAT!
Mimar, riskli yapının
Riskli yapı tespit
projelendirme sürecinde
raporuna başvurmadan
çalışabildiği gibi, riskli
önce kuracağınız
yapı raporuna itiraz
çalışma ekibinde
gelmesi durumunda
bir mimar bulunmalıdır.
bakanlık tarafından
Riskli yapınızın dönüşüm
yetkilendirilecek rapor
sürecini başlatmadan önce,
kontrol heyetinde de
bir mimar ile çalışmaya
görev alabilir.
başlamanız çok önemlidir.
Böylece, dönüşüm sürecini
Bina inşaat
başlatmadan önce
aşamasında ise,
yenilenecek binanızın
uygulama kontrolörlüğü
projesini ekibinizdeki
yapmak üzere
mimara istekleriniz ve
yetkili bir mimarın
ihtiyaçlarız doğrultusunda
görevlendirilmesi
çizdirip, yeni çizilmiş
gerekmektedir. Bu
proje doğrultusunda
aşamada, kontrolörlük
dönüşüm sürecini birlikte
ücretini mülk sahibi
geçireceğiniz bir müteahhit
olarak sizin vereceğiniz
arayışına çıkabilirsiniz.
bağımsız bir mimar
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tutabilirsiniz. Kontrolör mimarın bağımsız olması,
yapınızın istediğiniz kalitede üretilmesi açısından
menfaatinize olabilir.
Mimarı kendiniz
seçebilir, ücretini
müteahhidin ödemesi
için anlaşabilir ya
da anlaşacağınız
müteahhidin önereceği
mimarlardan biriyle
çalışabilirsiniz.

b
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DIKKAT!

Kentsel dönüşümün esas
amacı, yenilenen yapıya
ve çevresine ekonomik bir
rant sağlamak olmasa da,
dönüşüm sürecinin doğal bir
yansıması olarak, yenilenen
bütün binalar belli bir
değer kazanır. Bu bağlamda,
yeni yapılacak binanızın
kazanacağı değerin,
binanızın tasarımcısı
olan mimarın mesleki
donanımıyla doğru orantılı
olduğunu unutmamalısınız.

Eğer yeni bir proje
çizdirmeye vaktiniz
yoksa ve anlaşacağınız
müteahhitlik firmasının
size sunacağı
plan ve projeler
üzerinden sözleşme
imzalayacaksanız, ekibinizdeki mimardan planları
teknik olarak inceleyerek size danışmanlık
sağlamasını talep edebilirsiniz.
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AVUKATLAR

MÜTEAHHITLER VE INŞAAT YAPIM FIRMALARI

Avukatın kentsel dönüşüm sürecindeki
en önemli görevi hukuki görüş bildirmesidir.
Yeni yapılacak yapı sözleşmesinin ve teknik
şartnamenin hazırlanması ve yorumlanmasında
aktif görev almaktadırlar. Bina ortak karar
protokolünün, (varsa)
DIKKAT!
itiraz dilekçelerinin
Riskli yapı tespit
hazırlanması ve dava
raporuna başvurmadan
açılması durumlarında,
önce kuracağınız çalışma
haklarınızdan doğru
ekibinde bir avukat
faydalanabilmeniz için
bulunmalıdır. Kentsel
hukuki konularda size
dönüşüm uygulaması,
yol gösterirler.
mevcut riskli binanın
yıkılması, yenilenen binanın
hak sahipleri arasındaki
paylaşımlar gibi süreçlerde
doğrudan kişilerin mal
varlığına etki ettiğinden,
hassas davranılması gereken
bir konudur. Yapılacak
herhangi bir hatanın telafisi
zor olabilir. Bundan dolayı
gayrimenkul ve kentsel
dönüşüm konusunda
uzman bir avukattan hukuki
danışmanlık almak çok
önemlidir.
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Müteahhit (yüklenici), projeyi üstlenen ve
taahhüt ettiği işi yapacağına dair yasal güvence
veren kişi, kurum veya kuruluştur.
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın lisans
verdiği müteahhitlik
şirketleri, riskli yapıların
yeniden yapımı ya da
güçlendirilmesi görevini
yerine getirmekle
yükümlüdür. Mülk
sahipleri arasında
çoğunluk sağlandıktan
sonra, anlaşılacak
müteahhide yapının
yeniden yapım görevi
verilir. Kentsel dönüşüm
kapsamında, riskli
binanızın yenilenmesi
sürecindeki en önemli
aktör, bu işi üstlenecek
olan müteahhit firmadır.
Bu bağlamda, iyi bir
müteahhitle anlaşma
yapmak çok önemlidir.

DIKKAT!

Riskli yapı tespit
raporuna başvurmadan
önce, birlikte çalışacağınız
planladığınız müteahhidi
iyi araştırmalısınız.
Müteahhit firmanın yetersiz
sermayesi, deneyimsiz
kadrosu, kentsel dönüşüm
sürecini iyi bilmemesi
yüzünden inşaat sürecinde
eksik ve aksak işler, teknik
şartnamedeki malzeme ve
ekipmanlarda farklılaşma,
inşaatta iş güvenliği
kurallarına uymama
gibi süreci olumsuz
etkileyecek durumlar
oluşabilir. Süreç içerisinde
bu tarz aksaklıkların
yaşanmaması için güvenilir
bir müteahhitle çalışmak
elzemdir.
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2.3

müteahh�t �le �k� türlü anlaşab�l�rs�n�z:

NASIL IYI MÜTEAHHIT BULACAĞIM?

ɏɏ Eğer hak sahipleri olarak binanızı yeniden
yaptıracak yeterli ekonomik sermayeye
sahipseniz, kendi ekibinizdeki mimara
çizdirdiğiniz projeyi müteahhide ücret
karşılığında yaptırabilirsiniz.

müteahh�t seçerken özell�kle
şu noktalara d�kkat etmel�s�n�z:

ɏɏ Hak sahipleri olarak kendi imkânlarınızla inşaat
yaptıracak güce sahip değilseniz, müteahhitle
“kat karşılığı” üzerinden anlaşabilirsiniz. Böylece
müteahhidin ücretini, yenilenecek binadan
vereceğiniz payla ödeyebilirsiniz.
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NASIL?
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Binanızı yeniletmeyi düşündüğünüz
müteahhidin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan alınmış müteahhitlik lisansı
var mı? Bakanlıktan lisans almış güncel
müteahhitlik şirketlerinin durumunu
sorgulamak için bkz:
Müteahhit Sorgulama    2
Müteahhidin daha önce yaptığı ve bitirmiş
olduğu benzer işlerle ilgili referanslarını
araştırdınız mı?
Müteahhidin, binanızı imzalayacağınız teknik
şartnameyle belirlenecek niteliğe uygun şekilde
yapacak ekip ve ekipmanı var mı?
Müteahhidin öz sermayesi projeyi bitirmeye
yeterli mi? İnşaat teslimine kadar size maddi
teminat verebiliyor mu?
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LISANSLI DENETIM FIRMALARI

BANKALAR

Riskli yapıların tespiti için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yetkilendirilen belediyeler,
kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları ve
lisanslı özel firmalar, herhangi bir alanla sınırlı
olmaksızın ülke genelinde riskli yapı tespiti ve riskli
yapı denetim raporu hazırlamakla görevlidir.
Riskli yapı tespiti yapabilecek lisanslı kurum ve
kuruluşların güncel listesi için bkz.    3 .
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6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında,
hak sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
protokol imzalayan bankalardan düşük faizli
kredi kullanabilmektedir. Kullanılacak kredilerde
sağlanacak faiz desteğine ilişkin bakanlıkla
protokol imzalayan bankaların güncel listesi için
bkz.    4  
Bankalar aynı zamanda müteahhitlere
teminat mektuplarını veren aracı kurumlardır.
Müteahhit firmalar sözleşmeden doğan her
türlü yükümlülüklerinin teminatı olarak, yine
sözleşmede kararlaştırılan zaman ve miktarlardaki
banka teminat mektuplarını kat maliklerine
sunarak, inşaatın tamamlanmasına yönelik garanti
vermektedirler. Teminat mektubunun miktarının
belirlenmesinde herhangi bir yasal kısıtlama
bulunmamakla beraber genelde inşaat maliyetine
veya kira bedellerine oranlanmaktadır.
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BINA YAPIMI IÇIN ANLAŞMALI BANKALARDAN
KULLANACAĞIM KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDISI
IÇIN SÜREÇ NASIL IŞLIYOR?
11 Krediyi kullanacağınız anlaşmalı
banka, inşaatınızı yapacak müteahhidi
değerlendirmeye alır.
22 Bu inceleme neticesinde banka ya
müteahhidi onaylar ya da değiştirmenizi tavsiye
eder.
33 Bankadan onay alan müteahhit eski binanızı
yıkar ve yeni binanın inşaatına başlar.
4 Yeni binanın toplam işteki yapım oranına
göre müteahhit ödeme için bankaya başvurur.
Banka ekspertizi binayı denetler ve işin oranına
göre müteahhide hakediş olarak sizin adınıza
ödeme yapar.
55 Kullanmış olduğunuz kentsel dönüşüm
kredisi böylece denetimli bir şekilde, inşaat
kontrolü de yapılarak müteahhide hakediş
olarak banka tarafından verilir.
66 Çeşitli nedenlerle işi devamında başka bir
müteahhit devraldığında, binanızı bitirecek para
bankada durmaktadır.
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BAKANLIKLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
görevleri, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un 19. maddesine
göre düzenlenmiştir.
Buna göre Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kentsel dönüşüm
bağlamındaki görevi şudur:
Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının
belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan edilen alanlardaki
yapıların tespiti ile arsa, arazi düzenleme ve
değerleme ile iş ve işlemlerinin yapılmasını
sağlamakla birlikte dönüşüm uygulamalarında hak
sahipliği, uzlaşma, gerektiğinde acele kamulaştırma,
paylı mülkiyete ayırma, birleştirme, finansman
düzenlemelerinde bulunma, dönüşüm alanları
içindeki gayrimenkullerin değer tespitlerini
yapma ve bakanlıkça belirlenen esaslar ve proje
çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşmalar sağlama,
gerektiğinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni
verme, kat mülkiyeti tesisi, tescili ve imar hakkı
transferi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
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KAMUDAKI AKTÖRLER

Noterler riskli yapının tespitinden sonra
karşınıza çıkacak aktörlerden biridir. Yapılacak tüm
resmi işlemlerin belgelenmesi ve yasal kayıt altına
alınması için noterlerle çalışmanız gerekecektir.
Bina ortak karar protokolü için noter vasıtasıyla
gönderilen tebligatla bütün malikler toplantıya
çağrılır. Toplantıdaki kararlara katılmayanlara veya
toplantıya iştirak etmeyenlere yine noter kararıyla
tebliğ edilir.
Riskli yapınızın tespiti için başvuru yaptıktan
sonra, gelen rapora göre itiraz etmeniz mümkündür.
Bu aşamada Adalet Bakanlığı devreye girmektedir.
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BELEDIYELER / TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyeler, bünyelerinde bulundurdukları
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kentsel Tasarım
Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü gibi birimlerle,
yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre; kentsel
alan standartlarına uygun, yaşanabilir kentsel
çevrelerin oluşturulması; görevli oldukları ilçedeki
konut alanları, ticaret alanları, sosyal ve kültürel
alanlar ile spor-rekreasyon alanlarının diğer
kurumlarla birlikte planlanması faaliyetlerini
yürütmektedir.
Tapu Müdürlüğü ise riskli olarak tespit edilen
binaların tapularına “riskli” şerhi koymak ve bu
durumu mal sahiplerine bildirmekle yükümlüdür.

39

c

BİNA YENİLEME SÜRECİ
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Kentsel dönüşüm yasası kapsamında
bina yenileme sürecini
üç ana evreye ayırabiliriz.

DÖNÜŞÜME KARAR VERME VE HAK SAHIPLERIYLE ANLAŞMA

Sürecin en rahat,
değişkenliğe en
açık kısımdır.
Proje ile ilgili tüm
kararları prensipte
verebilirsiniz.

�

Tüm hak sahipleri
ile %100 anlaşma
Tüm mal sahipleri ile
konu hakkında kendi
aranızda anlaşmadan
kentsel dönüşüm
sürecini başlatmayın!

Yeni binanın
avan projesinin
hazırlanması
ya da (varsa)
proje tekliflerin
incelenmesi

Taraflar arası
mutabık kalınan
avan projeye uygun
teknik şartname
ve sözleşme
taslaklarının
hazırlanması

sf. 45

Hazırlanan taslak
şartname ve
sözleşme üzerinden
müteahhit ile
(prensipte)
anlaşma

sf. 47

Binanın takyidatlı
dökümünün
alınması

sf. 51

HAREKETE GEÇME
Riskli yapı
tespit raporuna
başvurma

Raporun
Onaylanması

Riskli

Yıkılacak
sf. 55

Binanız hakkındaki
rapor kararına itiraz
edebilirsiniz!

d�kkat! Bu aşamadan
sonra geri dönüş
yoktur!

Risksiz

Güçlendirilecek

sf. 52

PROJELENDIRME

Proje yapım süreci
resmi olarak başlar.
Yapım ruhsatınız
çıkana kadar
olacak herhangi
bir imar değişikliği
sürecinizi
etkileyebilir.

Sözleşmenin ve
teknik
şartnamenin
noterde taraflarca
onaylanması

sf. 70
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Süreci birlikte
yürüteceğiniz
profesyonel ekibin
kurulması

sf. 44

Sürecin en riskli
ve kaygan zemini!
Yasa ve yönetmeliklerde
olabilecek
değişikliklerden
etkilenememek için bu
süreci kısa tutmanızda
fayda var.

�

c

Yapım ruhsatının
alınması
d�kkat! Yapım
ruhsatını alana kadar
kazanılmış
bir hakkınız yoktur!

Proje
uygulamasının
başlangıcı

Yıkımı başlatmak
�ç�n bina ortak
protokolü %100
imzalanmalı sf. 58

Riskli bina yıkım
süreci

Karar verme sürecinde
uzlaşmanız bu noktada
önem taşır.
Anlaşamama
durumunda profesyonel
ekibinize danışabilir ve
hazırladığınız taslak
sözleşme ile şartnameyi
tekrar inceleyebilirsiniz.

sf. 63

İskanın alınması

kentseldonusumehazirlan.com 'da
bu bölümdeki tüm bilgileri interaktif
olarak sorgulayabilir, bu rehbere dahil
edilmemiş ek bilgilere ulaşabilirsiniz.
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b�na yen�leme sürec�

DÖNÜŞÜME KARAR VERME
VE HAK SAHIPLERIYLE ANLAŞMA
Kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde binanızı yenileme
süreci içerisinde kendinizi en rahat hissedeceğiniz bölüm, riskli
yapı tespit raporuna kadar olan başvuru süreci olacaktır. Çünkü
burası karar verme sürecidir. Bu süreci de kendi içinde üçe
ayırabiliriz.
ɏ1ɏ Taraflar arasında anlaşma ve ekip kurma
ɏ2ɏ Ekibinizdeki profesyonellere danışma

b�na yen�leme sürec�

TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA VE EKIP KURMA

c
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Yenileme sürecini başlatmadan önce tüm kat malikleri ve
onların kanuni temsilcileriyle konu hakkında uzlaşı sağlanması,
rahat bir dönüşüm süreci geçirmeniz açısından ilk ve en önemli
adımdır. Bu bağlamda, kat malikleri ve temsilcileri olarak
yapının geleceği hakkında ortak karara vardıktan sonra, sürecin
ilerleyen evrelerinde teknik ve hukuki konularda danışmak
üzere profesyonellerden oluşacak bir ekip kurmanız gerekir.
Bu ekipte, teknik şartname ve teknik plan çizimlerini okuyup
incelerken size destek verecek bir mimar ve özellikle sözleşme
ile teknik şartname hazırlama sürecinde hukuki olarak
danışabileceğiniz bir avukat olmalıdır.

ɏ3ɏ Taslak sözleşmenin ve teknik şartnamenin hazırlanması
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b�na yen�leme sürec�

EKIBINIZDEKI PROFESYONELLERE DANIŞMA
Riskli yapınızın dönüşüm sürecini başlatmadan önce
bir mimarla veya mimarlık firmasıyla iletişime geçmenizi ve
avan (ön) projeler hakkında uzman görüşü almanızı tavsiye
ederiz. Danışmanlık alacağınız mimarlık firması, yenilenecek
binanın avan projesini kendisi çizebileceği gibi, anlaşacağınız
müteahhitlik firmasının size sunacağı plan ve projeleri de
teknik olarak inceleyebilir.
Bu süreçte, yapı sözleşmesi taslağının ve teknik
şartnamenin hazırlanmasında ya da müteahhidin size sunacağı
sözleşme ve teknik şartnamenin yorumlanmasında sizinle
birlikte çalışacak bir avukata danışmalısınız.
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TASLAK SÖZLEŞMENIN
VE TEKNIK ŞARTNAMENIN HAZIRLANMASI
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Kentsel dönüşüm sürecinde mal sahipleri ile müteahhit
arasındaki anlaşmazlıklar en çok arsa payları ve m2
dağılımlarında çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm sürecini
başlattıktan sonra ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklardan
dolayı sıkıntı yaşamamak adına,
DIKKAT!
özellikle mal sahiplerinin %100
Bina ortak karar
uzlaşma sağladıktan sonra süreci
protokolünü imzalamadan
başlatmaları çok önemlidir.
önce arsa paylarınızın
Uzlaşma sağlayabilmek için,
doğru dağıtıldığından
yenilenecek binanızın avan proje
emin olmalısınız! Bina
çizimlerini ve teknik şartnamesini
ortak karar protokolü
teknik ekibinizdeki mimara taslak
aşaması ve sonrasındaki
olarak hazırlatmanız gerekir.
önemli bir başka husus,
arsa paylarının doğru bir
Aynı şekilde, hazırlanan
şekilde belirlenmesidir.
avan proje ve teknik şartname
Arsa payı, ortak mülkiyetin
doğrultusunda oluşacak
bağımsız alanlara yansıyan
sözleşmenin de avukatla birlikte
paylarıdır ve kentsel
taslak olarak yazılmasına
dönüşüm uygulamalarında
başlanabilir. Alınan tüm kararlar
sıklıkla karşılaşılan
ve taslak belgeler bina ortak
sorunlardan biridir.
karar protokolüne işlenmelidir.
Eğer arsa değerinizin
Mal sahipleri ile müteahhit
doğru yansıtılmadığını
arasında özellikle arsa paylaşımı
düşünüyorsanız ve diğer
2
ve m dağılımı üzerinde uzlaşma
mal sahipleriyle uzlaşmaya
sağlandıktan sonra, riskli yapı tespit
varamıyorsanız, bu konuyla
raporuna başvurularak kentsel
ilgili tespitin yapılması için
dönüşüm süreci başlatılabilir.
dava açabilirsiniz.
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DIKKAT!

Açtığınız dava sonucunda, eğer
arsa paylarının bağımsız bölümlere
adil dağıtılmadığı tespit edilirse, söz
konusu arsa payları uzlaşma
yoluyla yeniden düzenlenmelidir.
Bu hususta, arsa paylarının, kat
irtifakının ya da kat mülkiyetinin
kayıt edildiği tarihteki değerleriyle
oranlı olup olmadığı saptanmalıdır.

Arsa paylarınızı bina
ortak karar protokolü
imzalanmadan önce
kontrol edip, düzenlemeyi
yaptırmalısınız! Arsa
paylarıyla ilgili tekrar
düzenleme yapılması
konusunda dava açılıp
başvuru yapıldığı
takdirde, yeniden tespit
yapılmak üzere, yıkım
dava sonuçlanana kadar
ertelenmek zorundadır.
Bu da genel olarak
projelendirme sürecini
uzatmaktadır.

Örneğin, aynı yapıdaki 80
metrekarelik daire ile 110
metrekarelik dairenin arsa payları
aynı gösterilmiş olabilir. Yasada
geçerli olan ölçüt arsa paylarıdır,
hanede kaç kişinin yaşadığının
önemi yoktur. Arsa paylarının ve/
veya daire alanlarının eşit olmadığı durumlarda mülk sahipleri,
yeni yapının alan paylaşımında mevcut arsa payları mı yoksa
mevcut net/brüt alan metrekareleri üzerinden mi
anlaşacaklarına en baştan uzlaşarak karar vermelidir.

HAREKETE GEÇME SÜRECI

c
2

DIKKAT!

İdeali, kentsel dönüşüm süreci başlamadan önce tüm mal
sahiplerinin konu hakkında kendi aralarında anlaşmış
olmasıdır. %100 anlaşma sağlandıktan sonra profesyonel
ekiple birlikte yeni binanın projesi, projeye uygun teknik
şartname ve sözleşme hazırlanır.
Hazırlanan bu sözleşme ve şartnameyle müteahhit
arayışına çıkılır. Verilen tüm bu kararlar ve uygulamalar
apartman karar defterine işlenebilir. Karar defterine
işlenen maddelerin noter tasdiki olmadığı sürece yasal
bağlayıcılığı yoktur ama prensipte sağlanacak anlaşmalar
için kullanılabilecek bir yöntemdir. Fakat unutulmamalıdır
ki, riskli yapı tespit raporuna başvurup dönüşüm süreci
başlatıldıktan sonra verilen kararları içerecek yapı
sözleşmesi ve teknik şartname taraflarca noter huzurunda
imzalanmalıdır.

DIKKAT!

Yapı sözleşmesinin hazırlanması ve teknik şartname yazımıyla
ilgili dikkat edilmesi gereken diğer konuların detayları için
lütfen D. bölümünü inceleyiniz!
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RISKLI YAPI TESPIT RAPORUNA BAŞVURU SÜRECI
Riskli yapı rapor tespiti için kişiler (ya da yasal temsilciler)
bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde
büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine
veya bakanlıkça
DIKKAT!
lisanslandırılacak, kurum
Riskli yapı sürecini
ve kuruluşlara tespit için
başlatmadan önce tüm hak
başvurabilir. Riskli rapor
sahipleriyle uzlaşma
tespiti yapan kurumların
sağlayınız! Riskli yapı tespit
raporu sürecini başlatmak için
güncel listesi için bkz:
bir kat malikinin başvurusu
   3
yeterlidir. Ancak komşularınızla
anlaşmanız ve süreci birlikte
DIKKAT!
başlatmanız, ileride doğabilecek
Riskli yapı tespit
anlaşmazlıkları önlemek
raporuna başvurmadan
adına daha doğru bir tercih
önce binanızın
olur. Çünkü riskli yapı tespit
takyidatlı döküm
raporu başvurusundan itibaren
belgesini almalısınız!
süreçten dönüş yoktur
Takyidatlı döküm belgesi,
mülkünüzün üzerinde
herhangi bir şerh ya da
borç gibi yapıya dair kısıtlayıcı bir durum olup olmadığını
gösterir. Yapınızın üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı durum
olması, binanızın yenilenmesini etkileyebilir. Bu belgeyi
almak için, bağlı bulunduğunuz belediyenin tapu dairesine
başvurmalısınız.
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NASIL?

TAKYIDATLI DÖKÜM BELGESI NASIL ALINIR?
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1 Belediyelerin ilgili tapu müdürlüğüne takyidatlı döküm
belgesini almak için tapu kayıt örneği başvurusu yapmanız
gereklidir.
2 Ziraat Bankası veya Halk Bankası'na belirlenen oranda
yatırdığınız harcın dekontuyla birlikte, tapu dairesinden
Tapu Kayıt Örneği almak üzere başvurunuzu yapabilirsiniz.
3 Bu başvuruyu tüm bina adına bir kişinin yapması
yeterlidir. Başvuru için bizzat ya da vekâleten müracaat
edebilirsiniz.

NASIL?

RISKLI YAPI TESPIT RAPORUNA
BAŞVURU MASRAFLARINI KIM KARŞILAYACAK?
Riskli yapıların tespitiyle ilgili masraflar, binanın
büyüklüğüne, yapılacak tespitlerin yoğunluğuna göre ilgili
kurumlarca belirlenen bedel üzerinden hesaplanır. Riskli
yapı tespit raporunun tespit masrafı, tespiti talep eden kat
maliki tarafından karşılanmaktadır. Riskli yapı tespit raporu
almak için bireysel olarak başvuruyorsanız, masraflarını siz
karşılayacaksınız. Diğer kat malikleriyle ya da müteahhitle
mutabakata varılırsa, tespit masrafları ortaklaşa ya da
müteahhit tarafından karşılanabilir.
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NASIL?

RISKLI YAPI TESPIT RAPORUNA
NASIL BAŞVURABILIRSINIZ?
Riskli yapı tespit raporuna,
bütün kat maliklerinin ortak
kurul kararıyla başvurmanız
önerilse de bu aşamada
herhangi bir çoğunluk aranmaz.
Maliklerden birinin veya kanuni
temsilcisinin müracaatıyla
bu tespit yapılabilir. Riskli
yapılar, 6.3.2007 tarihli ve
26454 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkında Yönetmelik
   5 hükümlerine göre
tespit edilir.
başvuru �ç�n hazırlanması
gereken belgeler �se
şunlardır:

DIKKAT!

Riskli yapı tespit
raporuna başvurmak için
ödeme yapmalısınız!
Bu belgeler ile birlikte
riskli yapı tespiti
yapacak lisanslı firmaya
başvurmak ve başvuru
için gerekli olan ücreti
yatırmak gerekmektedir.
Ödemeniz gereken yaklaşık
ücreti hesaplayabilmek
için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Döner
Sermaye Müdürlüğü
tarafından yayımlanan
2016 yılı birim fiyatlarını
kontrol edebilirsiniz.    6

Başvuru dilekçesi    7
Mülk sahibi tapu fotokopisi
Mülk sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
Takyidatlı dökümünüzün aslı
Başvuruda bulunan vekil ise vekâlet örneği ve vekilin
nüfus cüzdanı fotokopisi
6 Başvuruda bulunan şirket ise şirket resmi evrakları ve
şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

1
2
3
4
5
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Riskli yapı tespit raporuna
başvuru
öncesi ve sonrası
izlenen adımlar

1 Bir kat maliki (ya da
yasal temsilcisi) tapudan
takyidatlı döküm
belgesini alır.
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BAŞVURU SAHIBI
TAPU
TAPUDAN
1 TAKYİDATLI DÖKÜM
SİCİL
MÜDÜRLÜĞÜ
BELGESİNİ ALIR

RİSKLİ YAPI

2 TESPİT RAPORUNA
BAŞVURUR

TESPİT
YAPACAK
KURUM

BİNANIN RİSK ANALİZİNİN

3 YAPILACAĞINA DAİR

2 Diğer belgelerle
BİLDİRİMDE BULUNUR
birlikte, riskli yapı
GEREKLİ
ÇEVRE ve
tespiti yapacak
4
ANALİZLERİ YAPAR
ŞEHİRCİLİK
kuruma gerekli
İL MÜDÜRLÜĞÜ
ödemeleri
İLK BİLDİRİMDEN SONRA 5
yaparak başvurur. 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE RAPOR
SONUCU BAKANLIĞA
TESLİM EDİLİR

3 Riskli yapı tespiti
yapacak kurum Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne
konuyla ilgili bildirim yapar.
4 Aynı kurum
bina için gerekli
analizleri yapar.

MÜDÜRLÜK
BİNA TAPUSUNA
RİSKLİDİR ŞERHİ
KOYAR

4 Tespiti yapan kurum en geç 10 iş
günü içinde yapıyla ilgili raporu verir.
Yapılan tespitler neticesinde “riskli”
olduğu tespit edilen yapı, tespiti
yapan kurum tarafından Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilir.

6 MÜDÜRLÜK

RAPORU İNCELER

RAPORDA BİR EKSİKLİK

7 YOKSA, RAPOR TAPU

SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
BİLDİRİLİR

8
TAPU
SİCİL
MÜDÜRLÜĞÜ

YAPININ RİSKLİ OLDUĞUNUN
9 TESPİT EDİLDİĞİNE DAİR
TEBLİGAT BÜTÜN
HAK SAHİPLERİNE YOLLANIR
KAT MALİKLERİ
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6 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporu inceler.
7 Raporda bir eksiklik yoksa raporu Tapu Sicil Müdürlüğü’ne
bildirir. Aksi halde, raporu hazırlayan ilgili kuruma iade eder
8 Bina riskli ise, tapu sicil
DIKKAT!
müdürlüğünde tapu kütüğüne
Tüm süreç boyunca
bina ve/ya binaların “riskli yapı”
yasa ve yönetmeliklerin
olduğu geçirilir.
güncel halini takip
9 Riskli yapının tespitiyle ilgili
etmelisiniz ! Riskli
yapı tespit raporuna
olarak bütün hak sahiplerine
başvurmanızın ardından
tebligat yollanır.
meydana gelebilecek
her türlü yasa ve
yönetmelik değişiklikleri
sizin sürecinizi de
etkilemektedir. Bundan
dolayı, ilgili yönetmelik ve
yasaların güncel hallerinin
takip edilmesi gereklidir.

b�na yen�leme sürec�

ANLAŞAMAMA DURUMUNDA NELER YAPABILIRSINIZ?

c
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Deprem risk raporunun bakanlıkça onayıyla “riskli” ilan
edilen binanız kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak tekrar
yapım sürecine girecektir. Raporun tebliğinden sonra, 15 gün
içerisinde ilgili rapor kararına itiraz edilmezse, kanunen 60 gün
içerisinde tüm hak sahiplerinin (kat malikleri), binadaki hisse
oranlarına göre 2/3 çoğunlukla bina ortak karar protokollerini
hazırlatıp bakanlık onayına sunmaları gerekir.
Teknik heyet raporu tekrar inceler

Risk Tespit Raporu Sonucuna Göre
B�NANIZ

RISKLI

RISKSIZ

15 günlük �t�raz sürec�

YIKIM KARARI

GÜÇLENDIRME KARARI

2/3 çoğunluk
sağlanırsa

yıkım �ç�n b�na ortak karar
protokolü �mzalanır

4/5 çoğunluk
sağlanırsa

güçlend�rme �ç�n b�na ortak
karar protokolü �mzalanır

YIKIM

2/3 Çoğunluk ile müteahhit ile
anlaşarak süreci başlatabilirsiniz.
Yıkımın olabilmesi için
%100 imza şarttır!
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NASIL?

Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen parsellerin
malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Yapılacak
uygulama kapsamında malikler tarafından:
ɏɏ Parsellerin tevhit edilmesine,
ɏɏ Münferit veya birleştirilerek
veya imar adası bazında uygulama
yapılmasına
ɏɏ Yeniden bina yaptırılmasına
ɏɏ Payların satışına
ɏɏ Kat karşılığı veya hasılat
paylaşımı ve diğer usullerle yeniden
değerlendirilmesine karar verilebilir

Bina ortak karar protokolünde,
yeni binanızın nasıl yapılacağı, kim
tarafından yapılacağı, binadaki yeni
dağılımın nasıl olacağı, eğer binanıza
takviye güçlendirme yaptıracaksanız
(4/5 çoğunluk gereklidir) kime
yaptırılacağı gibi kararların alınıp
bakanlığa sunulması gerekmektedir.
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DIKKAT!

Bina tespit rapor
sonucunun tebligatla
size bildirilmesinden
sonra, 15 gün içinde rapor
sonucuna itiraz
edebilirsiniz! Deprem
risk raporu bakanlıkça
onaylanıp tapuya riskli yapı
şerhi düşüldükten sonra,
tapu müdürlüğü riskli
yapıdaki kat maliklerine
bilgi amaçlı resmi yazı
(tebligat) gönderir.
Resmi yazının maliklere
ulaşmasından sonra, kat
malikleri olarak, 15 gün
içerisinde rapor sonucuna
(yapı risklidir ya da yapı
riskli değildir kararına)
itiraz etme hakkınız vardır.

RAPORA NASIL İTIRAZ EDERIM?

c
2.2

Tapu müdürlüğü tarafından
DIKKAT!
yapılan tebligatın tarihinden
Yapınızla ilgili tapuya
itibaren 15 gün içinde, rapor
“riskli” şerhinin
kararına itiraz etmek isteyen
işlenmesinden sonra, yasa
malikler veya yasal temsilcileri,
gereği binanız yıkılmak
riskli yapı tespitine karşı
zorundadır! Bu süreçte
il müdürlüğüne dilekçeyle
mal sahipleri arasında
başvurmalıdır.    8
hâlâ anlaşmazlık varsa,
Bu başvurudan sonra,
taraflar uzlaşıncaya kadar
bakanlıkça o il için belirlenmiş
dönüşüm süreci sürüncemede
teknik heyet tarafından riskli
kalacaktır. Bu ve benzeri
yapı tespit raporu tekrar
yıpratıcı durumlarla
incelenir ve yapıyla ilgili
karşılaşmamak için, dönüşüm
son karar verilir. Belirlenen
sürecini başlatmadan önce
bu teknik heyet, bakanlık
mülk sahipleriyle %100
teşkilatından ikisi inşaat
anlaşma sağlamalısınız.
mühendisi en az 3 üye ve
üniversitelerin ilgili bölümlerinden 4 akademik üyeyle
toplam 7 kişiden oluşmaktadır.
Teknik heyetin yaptığı inceleme sonucunda, yapının
risksiz bulunması suretiyle itirazın kabul edilmesi halinde,
müdürlükçe ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılarak yapı
üzerindeki “riskli” ibaresi kaldırılır.
Yapılan inceleme sonucunda itirazın reddedilmesi ya da
itiraz süresi içerisinde riskli yapı tespitine itiraz edilmemesi
halinde tespit kesinleşir ve yıkım sürecine girilir.
Riskli olduğu kesinleşen yapıların yıktırılması için
müdürlük tarafından belediye ve il özel idaresine yazı yazılır.
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NASIL?

BÜTÜN MALIKLERCE OYBIRLIĞIYLE KARAR VEREMIYORUZ,
NASIL ANLAŞMA SAĞLAYACAĞIZ?
6306 sayılı kanunda
DIKKAT!
belirtilene göre: “Toplantıda
En az 2/3 imzanın
yürütülecek uygulamalar
toplanması sonrasında
konusunda riskli yapının
bina ortak karar protokolü
değeri de gözetilerek bütün
Altyapı ve Kentsel
maliklerce oybirliği ile
Dönüşüm Müdürlüğü’ne
anlaşmaya çalışılır. Oybirliği ile
iletilir ve imzası olmayan
anlaşma sağlanamaması halinde,
kişiler için 15 gün süre
yapılacak uygulamaya, sahip
tanınır.
oldukları hisseleri oranında
paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.”
Dolayısıyla, kentsel dönüşüm sürecine girilmiş ve kanunlara
göre en az 2/3 çoğunlukla bina ortak karar protokolü
imzalanmış olmasına rağmen, binanın yeniden yapılmasına
yanaşmayan hissedarlar, noter tebligatı aracılığıyla,
apartmanda gerçekleştirilecek yönetim kuruluna çağırılır.
Yönetim kurulunda alınan karar tutanağa bağlanır
ve karara katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara
katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter
vasıtasıyla tebliğ edilir.
Tebliğde, 15 gün içinde kararı kabul etmeyenlerin
arsa paylarının, ilgili kanuna göre, anlaşma sağlayan
diğer paydaşlara açık artırma usulüyle satılacağı, satış
gerçekleşmezse bakanlıkça Hazine adına alınacağı belirtilir.

AÇIK ARTIRMA USULÜ
Satış işlemi için ilk olarak SPK lisanslı bir gayrimenkul
değerleme firması tarafından binanın gayrimenkul değeri
belirlenmektedir.

58

b�na yen�leme sürec�

Bu değer üzerinden anlaşmak istemeyen hisse
sahiplerinin payları kentsel dönüşüm müdürlüğüne iletilir.
Öncelikle binanın kat sahipleri arasında açık artırma
yoluna bu fiyat üzerinden gidilir, eğer burada da sonuç
çıkmazsa, aynı fiyatla kamulaştırma yoluna gidilir.
Açık artırma yoluyla gerçekleştirilen hisse payı
alışverişinde eğer hisseye talip olan kişi ödemeyi zamanında
yapmazsa mahkeme yolu açıktır.
Böylece, %100 mutabık kalan yeni hisse sahiplerinin
kararıyla yapılan anlaşmaya göre uygulama gerçekleştirilir

en az
2/3 çoğunluk ile
bina ortak
karar protokolü
imzalamış
hak sahipleri

Noter
tebligatı
ile yönetim
kuruluna
çağrılır

2.2

Bina ortak karar
protokolünü
�mzalamamış
hak sahipleri

YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulunda alınan karar tutanağa
bağlanır ve karara katılan maliklerce
imzalanır.

KURUL KARARI
Kentsel dönüşüm
müdürlüğüne iletilen
hisseler aynı değer
üzerinden diğer hak
sahiplerine açık
artırma yoluyla
satılır.

c

15 gün içinde kararı kabul etmeyenlerin
arsa paylarının, ilgili kanuna göre
anlaşma sağlayan diğer paydaşlara
açık artırma usulü ile satılacağı, satış
gerçekleşmezse bakanlıkça ‘Hazine’ adına
alınacağı belirtilir.

SATIŞ İŞLEMLERİ
SPK lisanslı gayrimenkul firması
binanın gayrimenkul değerini hesaplar.

Kurul kararı
toplantıya
iştirak etmeyen
maliklere
noter yoluyla
tebliğ edilir

Bu değer üzerinden
anlaşmak
istemeyen hisse
sahiplerinin payları
kentsel dönüşüm
müdürlüğüne iletilir.

AÇIK ARTIRMA
KAMULAŞTIRMA
Diğer hak sahiplerinden alıcı çıkmazsa,
paylar kamulaştırma yoluyla satılır.
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b�na yen�leme sürec�

PROJELENDIRME
Riskli yapı tespiti sonucunda
tapu müdürlüğünde binanız
için “riskli” şerhi düşüldükten
sonra verilen yasal sürede %100
anlaşmaya varıp bina ortak
protokolünü imzalarsanız,
yapınızı yaptırmak üzere daha
önceden anlaştığınız müteahhitle
noter huzurunda sözleşme ve
teknik şartnameyi imzalayarak
binanızın yeniden projelendirme
sürecini başlatabilirsiniz.
DIKKAT!

c
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DIKKAT!

DIKKAT!

Bina ortak karar
protokolü hak sahiplerinin
kendi aralarında toplanıp
apartman yönetim karar
defterine yeni binaları için
almış oldukları kararları
yazdıkları bir protokol
değildir! Mutlaka
bir avukat tarafından
hazırlanmalı ve
hazırlandıktan sonra
bakanlığa sunulmalıdır. Bina
yönetim karar defterlerinin
hukuki olarak geçerli
olabilmesi için noter tasdikli
olması gerekmektedir.

Verilen süreler içinde bina ortak karar protokolü
gerekli çoğunlukla imzalanmazsa, bakanlık binanızını
bizzat yıkar! Bina ortak karar protokolü için gerekli
çoğunluk sağlanamazsa, maliklere bakanlıkça ek süre
verilir; bu süre içerisinde de gerekli çoğunluğa ulaşılamazsa,
bakanlık binanızı yıkar ve yıkım masraflarını kat
maliklerinden hisseleri oranında tahsil eder

Bina ortak karar
protokolünün nihai
imzalanmış son hali
bir avukat tarafından
hazırlanıp bakanlığa resmi olarak iletilmelidir! Bina ortak
karar protokolüyle binada %100 çoğunluk sağlansa dahi,
protokolün mutlaka bir avukat tarafından hazırlanıp bir
nüshasının bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde,
bakanlık riskli binanızın yıkımı için sorumluluk almadığınız veya
binada 2/3 çoğunluğu oluşturamadığınız sonucuna vararak, 60 gün
içinde resmi yazıyla tahliye edip riskli binanızı yıkabilir.
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b�na yen�leme sürec�

SÖZLEŞMENIN VE TEKNIK ŞARTNAMENIN
NOTER HUZURUNDA IMZALANMASI

b�na yen�leme sürec�

RISKLI BINA YIKIM SÜRECI
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DIKKAT!

Yapım sürecini başlatmadan önce, karar verme aşamasında
yazılmaya başlanan sözleşme taslağını şimdi tüm hak sahipleri,
ekibinizde bulunan avukat, mimar, müteahhit firma ve diğer
tüm aktörlerle birlikte tekrar incelemelisiniz.

Riskli olduğu tespit edilen ve itiraz süreci sonunda
bu durumu kesinleşen binaların yıktırılması kanunun
emredici hükmüdür.
DIKKAT!

Binanızın yerine yapılacak yeni projenin planının okunması
ve teknik şartnamenin değerlendirilmesi konusunda bir mimara
danışmalısınız. Noter huzurunda imzalayacağınız sözleşme
bağlayıcı olduğundan, sözleşmenin tüm maddelerini titizlikle
inceleyip sizi her türlü olasılığa karşı bilgilendirecek bir hukuk
firmasına danışmadan imza atmamalısınız. Teknik şartname ve
sözleşmenin nihai haline, projeyi yaptıracağınız müteahhit
firmayla birlikte tüm hak sahipleri olarak noter huzurunda
atacağınız imzayla yeni binanızın yapım sürecini
başlatabilirsiniz.

Binanın yıkılabilmesi için ortak karar protokolünün tüm
kat maliklerince (%100) imzalanmış olması
gerekmektedir. Bina ortak karar protokolüyle 2/3
çoğunluk sağlandıktan sonra, müteahhitle anlaşarak
dönüşüm sürecini başlatma yetkisine sahip olunsa da,
binanın yenilenmek üzere yıkımının başlatılması için ortak
karar protokolünün bütün kat maliklerince imzalanması ve
noterde tasdiklenmesi gerekmektedir.

DIKKAT!
DIKKAT!

Yapı sözleşmesinin hazırlanması ve teknik şartname
yazımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken diğer konuların
detayları için lütfen D. bölümünü inceleyiniz!

Riskli binanızın yıkım işlemlerini başlatabilmek için
bina yıkım ruhsatı başvurusu yapmalısınız. Proje
hazırlanıp sözleşme imzalandıktan sonra, riskli binanızın
yıkılabilmesi için hak sahiplerinden en az birinin ya da yasal
temsilci olarak müteahhidin belediyeye binanın yıkımı için
başvurarak yıkım ruhsatını alması şarttır.
DIKKAT!

Eğer binanızı yaptırmak için bir müteahhitle
anlaştıysanız, yıkım sürecini müteahhit sizin yerinize
yönetecektir
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NASIL?

BINA YIKIM RUHSATI NASIL ALINIR?

9 Harç makbuzu (en son aşamada istenir)
10 Binanın fotoğrafı (binanın boş olması gerekmektedir)

Bina yıkım ruhsatı almak için bir dilekçe ve gerekli
diğer belgelerle belediyenin ilgili birimine başvuru
yapılır. (Kadıköy Belediyesi için bu bölüm Yapı Denetim
Müdürlüğü’dür.)
DIKKAT!

Bina yıkım ruhsatına başvurabilmek için binanın tamamen
boş olması gerekir. Söz konusu tahliye sadece yapı maliklerini
değil, taşınmazda yaşayan tüm kiracıları da kapsar!

c
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DIKKAT!

Tüm hak sahiplerinin uzlaşması durumunda,
riskli yapınızı yıktırma sürecinizi en hızlı şekilde
tamamlayabilirsiniz . Uygulama sürecinde malikler
arasında bir sıkıntı yaşanmadan oybirliği sağlanması
halinde, taşınmazı tahliye ettiklerini belgeledikleri ve
yukarıda belirtilen süreçleri tamamladıkları takdirde
malikler, 60+30 günlük süreleri beklemeden yıkım ruhsatını
alabilecek ve yeniden yapım sürecini hızlı bir şekilde
gerçekleştirebileceklerdir.

yıkım ruhsatı almak �ç�n gerekl� belgeler şöyled�r:

1 Dilekçe
2 Tapu bilgileri (tapu malik
listesi)
3 İmar durumu
4 Riskli yapı olduğuna ilişkin
rapor
5 Bağlı bulunduğu binanın
elektrik (AYEDAŞ), doğalgaz
(İGDAŞ), su (İSKİ), telefon,
internet vb. aboneliklerinin
iptal edildiğine ilişkin belgeler
6 Hissedarların noter tasdikli
onayı (muvafakat)
7 Emlak vergisi ilişik kesme
yazısı
8 Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü moloz nakil belgesi
64

DIKKAT!

Yapının fenni mesulü
varsa tüm maliklerin
muvafakkatname vermesi
şartı yoktur! Yıkım
sorumlusu olarak fenni
mesul belirlenmişse, diğer
maliklerin muvafakatı
aranmadan Belediye
Başkanlığınca altı iş
günü içerisinde yıkım
ruhsatı düzenlenecektir.
Yönetmeliğe göre yıkım
ruhsatının düzenlendiği
tarihten en geç bir ay içinde
başlaması gerekir.
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YIKIM SÜRECI NASIL IŞLIYOR?
Tapusuna “riskli” şerhi konmuş bina, 6306 sayılı kanun
gereği, 60 gün içinde yıkılmalıdır. Bu süreç şu şekilde
işlemektedir:
Yapı maliklerinden en az birinin ilgili belediyenin Yapı
Denetim Müdürlüğü’ne başvurusuyla yıkım ruhsatı işlemleri
başlatılır.
Yapı Denetim Müdürlüğü yıkım ruhsatını 6 iş günü
içerisinde düzenler.
Yıkım ruhsatı çıktıktan sonra hak sahiplerinin 60 gün
içerisinde yapılarını yıktırmış olmaları gerekir.
Verilen süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı Yapı
Denetim Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve yapı
yıktırılmamış ise “yapının idari makamlarca yıktırılacağı”
maliklere bildirilerek, 30 günden az olmak kaydıyla ek süre
verilir.
Verilen süreler içinde riskli yapıların maliklerince
yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal
gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili
kurum ve kuruluşlardan istenir ve maliklere verilen süreler
içinde riskli yapıların yıktırılmadığı Yapı Denetim Müdürlüğü
tarafından mülki amire bildirilir.
Söz konusu riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri,
yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından
karşılanmak üzere, mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki
amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.
İdare, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye
veya yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara
ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar halinde
müdürlüğe bildirir.
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NASIL?

Yukarıda belirtildiği şekilde yıkımı gerçekleştirilemeyen
riskli yapılar bakanlıkça veya ilgili belediyenin Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce yıkılır veya yıktırılır.
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DIKKAT!

Binanızı kendiniz yapıyorsanız, kira yardımı almak için
binanın yıkılmasından sonra belediyenin ilgili
birimine başvuruda bulunabilirsiniz.
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Yapı Sözleşmesi
ve Teknik
Şartname Yazımı
YAPI SÖZLEŞMESİ
VE TEKNİK ŞARTNAME YAZIMI
SÖZLEŞME HAZIRLANIRKEN DIKKAT EDILMESI
GEREKEN ÖNEMLI NOKTALAR
Planla ilgili önemli noktalar
Arsa payı ve şerefiye farkı
ile ilgili önemli noktalar
Genel uyarılar

TEKNIK ŞARTNAME
ILE ILGILI UYARILAR
Teknik şartnamede sözü geçen
mimari ve teknik detaylar

kentseldonusumehazirlan.com 'da
bu bölümdeki tüm bilgileri interaktif olarak
sorgulayabilir, bu rehbere dahil edilmemiş
ek bilgilere ulaşabilirsiniz.
70

ya p ı s ö z l e ş m e s � v e t e k n � k ş a r t n a m e ya z ı m ı

YAPI SÖZLEŞMESİ
VE TEKNİK ŞARTNAME YAZIMI
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Dönüşümü yapılacak binanın inşası için
bir müteahhitle anlaşma yapılması gerekir.
Müteahhitle nakit ödemeli ya da kat karşılığı
anlaşma yapılabilir. Binayı kendi imkânlarıyla
yapmak isteyenler maliklerden birini müteahhit
tayin ederek ve yetki belgeleri temin edilerek
bunu gerçekleştirebilirler. Müteahhit yaptığı
işin bedelini para olarak değil taşınmaz olarak
alıyorsa buna “kat karşılığı inşaat” denir. Arsası
üzerinde ev yapmak isteyen kat malikleri
müteahhitle anlaşma yaparak kat karşılığında
inşaat sözleşmesi imzalayabilirler. Sözleşme
müteahhit ile kat malikleri arasındaki bağlayıcı
resmi belgedir. Daha sonra yaşanabilecek
anlaşmazlıkları en aza indirmek için sözleşmenin
her kaleminin büyük bir titizlikle hazırlanması
gerekir.
Sözleşmeyi imzalamadan önce güncel
imar durumunuzu araştırmalısınız. Yeni imar
durumuna göre ne kadar yapı alanınızın
çıktığını öğrenerek mevcut yapı alanınızla
karşılaştırmalısınız. Mevcut yapı alanınız daha
önceki imar durumuna göre yapılmış olduğundan,
eğer imar durumunda bir artış olmamışsa,
güncel hesaplamada da yaklaşık aynı alanlar
bulunacaktır. Bu durumda müteahhit firmaya
tavizde bulunmadan binanızın yenilenmesi çok
zordur. Ya mevcut daireler küçültülerek inşaat
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alanından müteahhide daire alanı yaratılacak
ya da müteahhide “yüklenici kârı” verilerek bina
yeniletilecektir.
Binanızın bulunduğu bölgede yeni binaların
m satış fiyatlarını araştırarak binaların yapım
m2 maliyetini öğrenmelisiniz. Eğer imarınızda
artış varsa, yeni imara göre çıkacak inşaatın
müteahhide maliyetini hesaplamalısınız. Sadece
bölgedeki imar artışını öğrenmeniz yeterli
değildir. Plan notlarını da incelemeniz gereklidir.
Örneğin bölgenin lejantı “konut+ticaret” olup
plan notlarında
DIKKAT!
“zemin katta bağımsız
Yapı sözleşmesi ve teknik
dükkân yapılması şartı”
şartnameyi imzalarken,
bulunabilir. Müteahhit
kendi kurduğunuz
zemin katta daire
ekipteki avukattan
yaparak kat maliklerine
hukuki destek almalısınız
vermeyi planlarsa
Tarafların hukuki emniyeti,
ileride paylaşımda
hak ve menfaatlerinin
sorun çıkabilir.
korunması açısından,
sözleşme görüşmeleri
Tüm maliklerin
ve imza aşamasında her
önceden anlaşması
zaman bir hukuk bürosu ve
ana gaye olmalıdır.
avukattan destek almaları
Genelde anlaşmazlık
faydalı olacaktır. Avukat
mevcut bina ile
ücretlerinin müteahhit değil
yapılacak binadaki
mülk sahipleri tarafından
daire dağılımlarının
ödenmesi mülk sahiplerinin
şerefiye farkından
haklarını korumada önemli
ortaya çıkmaktadır.
bir husustur.
Bunu çözmek için
2
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önceden mevcut binadaki tüm dairelerin değer
1
tespiti yaptırılmalı ve daha sonra yapılacak
binanın projeleri belli
DIKKAT!
olduktan sonra yeni bina
Müteahhitlerle
dairelerinin değer tespiti
imzalanacak sözleşmede,
yaptırılarak daireler
imar planının değişmesi
arasındaki fark yüzdeleri
halinde oluşacak
hesaplanmalıdır. Böylece
haklarla ilgili ek madde
şerefiye farkı olanlar
koydurmazsanız, kendi
aradaki farkı birbirlerine
haklarınızı korumanız
ödeyerek uzlaşabilirler.
mümkün değildir.
Olası bir imar planı
Apartman
değişikliğinden sonra
yenileme projelerinde
oluşacak tüm haklarınızla
müteahhitlerin sunduğu
ilgili olarak, sözleşmede
projeleri mimarlara
aksi belirtilmediği
ve avukatlara incelettakdirde herhangi bir hak
melisiniz. Komşuların
talep edemezsiniz Bu
kendi aralarında karar
gibi mağduriyet durumlarını
vererek sözleşmeyi
en aza indirmek için
imzalamaları ileride
özellikle sözleşme ve teknik
kat maliklerinin
şartname hazırlanırken
mağduriyetiyle
mutlaka bir avukattan
sonuçlanacak sorunlara
destek almalısınız.
yol açabilir.
Kentsel dönüşüm sürecinin herhangi bir
aşamasında sözleşmenin maddeleri hususunda
taraflar kendi aralarında “prensipte” mutabık
olabilirler, ancak sözleşme tapu dairesinde ve
noterlikçe düzenlenip taraflarca imzalandıktan
sonra yapım ruhsatına başvuru yapılmalıdır.
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Nihai sözleşme, 6098 sayılı Borçlar
Kanunu’nun 237. maddesi ve 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu’nun 706. maddesi kapsamında
noterde düzenlenmeli ve 2644 sayılı Tapu
Kanunu’nun 26. maddesine göre tapu kütüğüne
kaydedilmelidir
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SÖZLEŞME HAZIRLANIRKEN
DIKKAT EDILMESI GEREKEN
ÖNEMLI NOKTALAR
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PLANLA ILGILI ÖNEMLI NOKTALAR
Sözleşmede, arsa payları ve yeni bağımsız
alanların dağılımı dahil her konuda tüm hak
sahipleriyle uzlaşma sağlamalısınız. Bunun
için, müteahhit firmayla imzalayacağınız
sözleşme ve teknik şartname öncesi, binanızla
ilgili kat planlarını ve bağımsız alanların
dağılımını bir mimarla
DIKKAT!
birlikte incelemelisiniz.
Sözleşme avan proje
Sözleşmede, belediyeye
üzerinden değil,
onaylatılmış proje ile
ruhsata konu olan
sözleşmedeki projenin
kesin proje üzerinden
aynı olması şartını
yapılması gerekmektedir.
mutlaka arayın. Projenin
Bu yüzden sözleşmeye
inşası sırasında mecburi
mutlaka kat planı
sebeplerden doğacak
ekletmelisiniz.
farklılıklar içinse,
Yapılacak binanızın
“tüm hak sahiplerinin
planı sözleşmede
onayının gerekliliği şartı”
belirlenmiş olmalıdır.
sözleşme maddesi olarak
Bu anlamda, sözleşme
eklenmelidir.
ekinde “kat paylaşım
şeması” olmasına
Belediyeler taslak
dikkat etmelisiniz.
olarak hazırlanmış avan
Hangi bağımsız bölüm
projeleri onaylamaktadır.
kime ait, bu açık ve net
Bu avan projeler,
olarak belirlenmelidir.
ruhsat alımından önce
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değişiklik gösterebilmektedir. Sözleşmenin avan
proje üzerinden değil, ruhsata konu olan kesin proje
üzerinden yapılması gerekmektedir.
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SÖZLEŞME HAZIRLANIRKEN DIKKAT EDILMESI GEREKEN ÖNEMLI NOKTALAR
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ARSA PAYI VE ŞEREFIYE FARKI ILE ILGILI
ÖNEMLI NOKTALAR
Arsa payları bağımsız bölümlerin ana bina
içindeki konum, büyüklük, yön, manzara vb.
kıstaslara bağlı olarak belirlenen değerleriyle
orantılı olarak verilir. Bunun için arsa paylarının
düzenlenmesi hakkında Kat Mülkiyeti Kanunu
taşınmazın kat irtifakı kurulduğu tarihteki
verilere göre arsa payı dağılımı yapılmalıdır. Arsa
payları 6306 sayılı kanunla çok önem kazanmıştır.
Özellikle arsa paylarının 2/3 çoğunluğuyla
alınan kararda ve 1/3 azınlıktan yenilemeye rıza
göstermeyenlere ait bağımsızların arsa payı
değerleriyle satışa çıkartılmasında bunun önemi
ortaya çıkmaktadır. Arsa paylarının bağımsızların
kat irtifakı kurulduğu andaki değerlerine göre
verilmesi gerekir ve bunları belirlemek proje
müellifinin görevidir.
Bağımsız bölümlerden her birine tahsis
edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde
sonradan meydana gelen çoğalma veya
azalma nedeniyle değiştirilemez. Dolayısıyla
değerlendirmeye esas alınacak tarihten sonraki
imar durumu ile cins ve manzara değişiklikleri,
bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydana
gelen değer artış ve eksilmeleri dikkate alınmaz.
Kat irtifakının kurulu olduğu tarih esas alınarak,
o tarihteki olası değerlere göre arsa payı yeniden
belirlenir.
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6306 sayılı yasa gereği 2/3 arsa payı
çoğunluğuyla bina yenilenmesinde yapılacak
yeni bina için müteahhitle bir proje üzerinde
anlaşırken, eski dairelere göre edinilecek olan
yeni dairelerde değer farkları olması nedeniyle
malikler arasında rant tartışmaları da kaçınılmaz
olacaktır. Bu nedenle, sözleşme hazırlanmadan önce,
müteahhidin hazırlayacağı taslak projeye göre bir
arsa payı analizi yapılmalı ve bu arsa payı dağılımını
sözleşmeye işlemek kaydıyla, şerefiye farklarını
bağımsız sahipleri birbirlerine ödemelidir.

Yeni yapılan projede, kat maliklerinin eski
arsa paylarından belirli oranda alınıp yeni çıkacak
dairelere paylaştırılacaktır. Dolayısıyla her kat
malikinin arsa payları düşecektir. Yeni yapılan
binada, bağımsız bölümlerin sayısı da artmış
olacağından, yeni arsa paylarına göre bu paylaşım
tekrar hesaplanmalıdır. Arsa payları, bağımsız
birimlerin değeriyle orantılı olarak paylaştırılmış
olmalıdır. Yeni yapılan binada tüm maliklere eski
bağımsız birimlerine eşdeğer oranda pay verilmeye
çalışılmalıdır.

Müteahhitle kat karşılığı kâr üzerinden
anlaşılması, müteahhidin o oranda daire alacağı
anlamına gelmeyebilir. Örneğin, müteahhidinizle
%50 kâr oranında anlaştıysanız, müteahhit o oranda
değere sahip daire talep edebilir. Sözleşmede aksi
belirtilmediği sürece müteahhit, arsa payları değere
göre verildiğinden, arsa payı üzerinden değerini
hesaplayarak m2 olarak daha düşük oranda olan
ticari bir birim almak isteyebilir. Daha sonra yeni
kat irtifakı kurulurken, müteahhide verilen arsa
payları toplamı da o oranda olmalıdır.

Projenin yapıldığı ilçenin imar durumuna göre,
yeni projede daha fazla bağımsız birim yapılmasının
yanı sıra, bina yüksekliği de artmış olabilir. Bu
durumda müteahhit yükselmeyi tercih edebilir.
Bunun üzerine kat malikleri arasında bina paylaşımı
sırasında anlaşmazlıklar çıkabilir.

Projede bodrum katlarının fonksiyonları ve
kullanım alanları belirtilmiş olmalıdır. Müteahhit,
bodrum katını kendi aldığı ticari ünitenin
bağımsız alanına ait depo olarak planlamış
ve tapuda kat irtifakı kurarken bunları kendi
birimlerine eklenti olarak işaretletmiş olabilir.
Tapuya bu şekilde işaretlenmiş bölümlerden kat
maliki faydalanamaz.

ÖRNEK
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Mevcut binada her katta dört daire varken, emsalden
dolayı yükselen binanın yeni planına göre taban alanı
azalmış ve her kat iki daireye düşmüş olabilir. Böylece
arka cephede daire kalmadığında, arkadakiler ön
cepheye geçecek, ön cephedeki diğer iki kat maliki
de bir üst kata çıkacaktır. Bu dağılımlarda eski
bağımsız birimlerin konumu nedeniyle şerefiye farkı
kaçınılmazdır. Bazı hak sahiplerinin diğer maliklere
şerefiye farkı vermek istememesi en çok rastlanan
anlaşmazlıklardan biridir. Bu gibi durumlara mahal
vermemek için, yeni arsa payları ve ödenecek şerefiye
farkları, önce ortak karar protokolünde, daha sonra
da sözleşmede açıkça belirtilmelidir.
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SÖZLEŞME HAZIRLANIRKEN DIKKAT EDILMESI GEREKEN ÖNEMLI NOKTALAR

GENEL UYARILAR
Sözleşmede bütün tarafların imzaları
bulunmalıdır. Müteahhidin de sözleşmenin
sonunda kendi adını eklemesi gerekir. Dolayısıyla
müteahhidin de ismi kontrol edilmelidir. İmzalama
işlemi eşzamanlı ve noter huzurunda yapılmalıdır.
Binanın boşaltılma
tarihi, dairelerini
boşaltmayan hak
sahiplerinden alınacak
tazminat bedeli,
müteahhidin inşaata
başlama tarihi, hak
sahiplerine ödeyeceği
kira bedelleri vb.
konular sözleşmede
açıkça belirtilmeli ve her
iki tarafı da koruyacak
cezai şartlar sözleşmeye
eklenmelidir.
Sözleşme içeriğinde,
faaliyete dair tüm
yükümlülüklerin
açık ve net bir şekilde
belirtilerek, masrafı
kendisine ait olmak
üzere “anahtar teslim”
olduğu, her türlü maddi
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ve hukuki ayıp olmaksızın yerine getirme görevinin
müteahhide ait olduğu belirtilmelidir.
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Sözleşmenizde mutlaka iskân izni alınması şartı
bulunmalıdır. Bina zamanında bitirilmediği, geç
teslim edildiği, iskân alınamadığı ya da sözleşmede
belirlenen diğer hükümlere uyulmadığı durumlarda
ortaya çıkacak cezai şartların neler olacağı
sözleşmede açık şekilde belirlenmelidir.

DIKKAT!

Vergi, harç gibi giderlerin
müteahhit tarafından
karşılanacağı açık bir
şekilde belirtilmelidir.
Sözleşme kapsamında kat
irtifakı tesisinin ne zaman
ve sözleşmenin hangi
tarafınca yapılacağının,
bununla ilgili harç ve
masrafların kime ait
olacağının açıkça ifade
edilmesi gereklidir.

Sözleşmenin konusu ve hisse paylaşımı, (varsa)
arsa maliklerinin inşaat yapımı nedeniyle satmayı
vaat ettiği hisseler ve bunların devir şartları net
bir şekilde açıklanmalıdır. Müteahhidin inşaatı
yürütürken iş güvenliğiyle ilgili her türlü yasal
mevzuata uyacağına ilişkin yükümlülükler açık bir
şekilde sözleşmede belirtilmelidir. İnşaat sırasında
gerçekleşebilecek olası iş kazaları durumunda hak
sahiplerini korumak adına “inşaat faaliyet sigortası”
yapılmalıdır. İş kazası olması durumunda hak
sahiplerinin tazminat yükümlülükleri müteahhit
tarafından karşılanmalıdır.

DIKKAT!

Sözleşmede müteahhidin kontratı
feshedebilmesi üzerine bir madde eklenmiş mi
dikkat edilmelidir. Sözleşmede müteahhidin
sözleşmeden vazgeçebilmesini sağlayacak bir madde
varsa şartları kontrol edilmelidir. “Mücbir sebeplere”
dair maddeler, sözleşme yükümlülüklerinin ihlali
durumunda kaçış maddesi olarak kullanılmaktadır.
“Mücbir sebepler” gibi açık uçlu ibarelerin
tanımlanarak kısıtlanmasını istemelisiniz!

Yapı kullanma izin
belgesi (iskân izni)
almak müteahhidin
yükümlülüğünde olmalı,
inşaatın teslim süresi
açık bir şekilde
belirlenmelidir.
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Kaybedilen imar hakları olması durumunda
nasıl bir dağıtım yapılacağı sözleşmede açıkça
belirtilmelidir.
Tapuların ipoteksiz olmasına ve tapunun
ne zaman iade edileceğine dair bilgiler eksiksiz
olmalıdır.
Projeye dair teknik şartname, sözleşmenin
ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmeli ve
taraflarca onaylanmalıdır.
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TEKNIK ŞARTNAME ILE ILGILI UYARILAR
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DIKKAT!

Mimari projenin imar, ısı yalıtımı ve yangından
korunma yönetmeliklerine uygun olması şarttır.
Mimari projenin söz konusu yönetmeliklere
aykırı olduğu durumlarda konuta iskân izni
verilemeyeceği için, mal sahipleri sonradan
yapacakları satışlarda büyük sıkıntılarla
karşılaşabilirler.
DIKKAT!

Binanızı yenilerken, imar durumunuzun olup
olmamasına göre farklı imar kanunlarına tâbi
olabilirsiniz. Kat maliklerine emsal avantajı
sağlamak açısından doğru emsal hesabının
yapılması çok önemlidir.
DIKKAT!

“İkamesi” veya “muadili” gibi ibareler açık uçlu
olması dolayısıyla yanıltıcıdır. Sözleşmede
ve teknik şartnamede, yapıda kullanılması
öngörülen malzeme marka/modellerinin açıkça
belirtilmesi ya da belirlenen malzemenin
“muadili” olarak kabul edilen ürünün marka/
modelinin notlara eklenmesi gerekmektedir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, yapıda
kullanılacak tüm yapı malzemelerinin CE veya G
işaretine sahip olması mecburidir.
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DIKKAT!

Teknik şartnamede, kullanılacak malzemelerin
kaliteleri (örneğin birinci sınıf malzeme, A
sınıf malzeme, lüks malzeme vs.) detaylıca
belirtilmelidir.
DIKKAT!

Projelerde ve teknik şartnamelerde yer alan
ürünlerin yapıda uygulandığından emin olmak
için kontrollerin titiz bir şekilde yapılması
sağlanmalıdır.
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TEKNIK ŞARTNAMEDE SÖZÜ GEÇEN MIMARI
VE TEKNIK DETAYLAR

d
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Proje tasarımında, Deprem Yönetmeliği’ne
uygun bir yapı sistemi oluşturmak esastır.
Statik hesaplamalarda, yürürlükte olan Türk
Standartları Enstitüsü ve Deprem Yönetmeliği’ne
uyulması gerekmektedir.
5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna
bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği’ne göre, her binaya ait bir Enerji Kimlik
Belgesi düzenlenir.
Bu belgeye göre, enerji sınıfı en az “C” olan
binalara yapı ruhsatı verilmektedir. Enerji tasarrufu
sağlayan yapı malzemeleri ve sistemleri kullanılarak
“A” veya “B” gibi daha yüksek enerji sınıfında binalar
inşa edilmesi de mümkündür. Bu yapılar uzun
vadede “C” sınıfı binalara göre daha avantajlıdır.
Mantolama ve diğer cephe kaplamalarında
yangın güvenliğiyle ilgili önlemlerin alınması
gerekmektedir. Yangın yönetmeliğinin 27. ve 29.
maddelerinde belirtilen koşullara uyulması ve
uygun malzemelerin kullanılması zorunludur.
Doğramalar ve cephe elemanlarında, iklim
kontrolü olan yapı elemanları kullanılması tavsiye
edilir.
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tekn�k şartnamey� ve projey� �ncelerken,
şartnamede sözü geçen alanlarla �lg�l� d�kkat
ed�lmesi gereken noktalar kısaca şöyled�r:
ɏɏdış mekan: bahçeler, peyzaj düzenlemeler�
Bahçelerinizin peyzaj düzenlemesinin
projelendirilmesini, sulama ve bakım koşullarının
sözleşmeye yazılmasını isteyebilirsiniz.
Arsanızdaki “tescilli” ağaçların kesilemeyeceğini
bilmelisiniz. Otopark yönetmeliği gereği arsanızın
zemin altında kapalı otopark yapmanız gerektiği
durumda, bahçe katında derin kök salacak ağaç
ve bitkilendirme yapamayacağınızı unutmayın.
Arsanızdaki yetişkin ağaçların korunması için
binanızın konumlandırılmasını ve otopark
planlamasının mümkün mertebe bu husus
gözetilerek yapılmasını talep edebilirsiniz.
ɏɏotopark İBB Otopark Yönetmeliği’ne göre
düzenlenecek otopark alanlarında, araçlarınızın
giriş çıkışlarının sorunsuz şekilde yapılıp
yapılmadığını projelendirme sırasında dikkatlice
kontrol etmelisiniz
ɏɏasansörler Resmi Gazete’de yayımlanan
asansör yönetmeliğine göre, binadaki daire ve
kat sayısına göre belirlenecek bir veya daha
fazla sayıda asansör bulunabilir. Asansör
kabin ölçülerinin bu yönetmeliğe uygun olup
olmadığını projede kontrol edin. Müteahhit
bu koşulları sağlayacağını sözleşmede garanti
etmelidir.
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ɏɏtes�satlar
havalandırma s�stemler� Binada bağımsız
birimlere klima kurulacaksa altyapı, kapasite, iç
ünitelerin bulunacakları odalar ve dış ünitelerin
konumlandırılacağı yerlerin projede belirtilmiş
olmasına dikkat edin. Karar verdiğiniz
nitelikteki klima sisteminin özelliklerini teknik
şartnamede detaylıca yazılmalıdır.
isıtma s�stemler� Binanızın bağımsız
birimlerinin nasıl ısıtılacağı (merkezi sistem,
kombi vs.), odalarda ısıtma elemanlarının
(radyatör, yerden ısıtma vs.) nitelikleri ve
boyutları teknik şartname ve projede yer
almalıdır. Merkezi ısıtma sisteminde pay
ölçerli sistemin kurulup kurulmayacağı, sıcak
su temininin merkezi, kombi veya elektrikli
termosifon vb. cihazlardan hangisiyle yapılacağı
ve kapasiteleri de teknik şartnamede yer
almalıdır.

d
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ɏɏelektr�k tes�satı Elektrik tesisatınız için bir
elektrik mühendisinin mimari projeye uygun bir
elektrik projesi yapması gerekecektir. Bu projede
odalardaki aydınlatma ve prizlerin konumlarına,
sistemin topraklı olmasına, TV, internet, telefon,
diafon gibi diğer düşük akımlı ve haberleşmeyle
ilgili hatların çıkışlarına ve kapasitelerine
dikkat edilmelidir. Kullanılacak ekipmanların
niteliklerinin ve adetlerinin teknik şartnamede
ve projede belirtilmesine önem vermelisiniz.
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ɏɏyangın s�stem� Tüm yapıların İstanbul
İtfaiyesi Binaların Yangından Korunma
Yönetmeliği    9 ne uygun şekilde
projelendirilmiş olması gereklidir. Daire
içinden yangın merdivenlerine ulaşan kapıların
önlerinin kapanmayacak şekilde planlanmasına
dikkat etmelisiniz.
ɏɏtefr�şler Mimari projede mekânların
kullanımını size daha iyi anlatmak için mimarlar
mobilya tefrişlerini de çizecektir. Odalarda
nasıl bir yerleşim olabileceğine ve o mekânı
nasıl kullanacağınıza dair bir öneri niteliğinde
olan bu tefrişler, mekânın büyüklüğü hakkında
size bir fikir verir. Tefrişte kullanılan mobilya
ölçülerinin doğruluğunu ve odanın ölçüleriyle
uyumlu olup olmadığını ekibinizdeki mimara
kontrol ettirmeniz tavsiye edilir. Tefrişte
kullanılan mobilyaların büyüklüklerini, standart
ölçüde olan kapı genişlikleriyle oranlayarak
kabaca hesap edebilirsiniz.
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Sıkça Sorulan
Sorular
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Arsamın/konutumun bulunduğu mahallede nasıl bir
dönüşüm planlandığını hangi kurumdan öğreneceğim?
Projeyi yürütecek idari birimden öğrenebilirsiniz.
Kentsel yenileme çalışmalarında da yerel yönetimler
proje yürütücüsüdür. Dolayısıyla bu birimler Belediye
İmar Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü’dür.

Ruhsatsız, metruk ve tamamlanmamış binaların
6306 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi
mümkün müdür?
Binaların ruhsatlı olması zorunlu değildir, fakat her
ruhsatsız binanın bu kapsamda değerlendirilmesi
mümkün değildir. Metruk durumdaki ve
tamamlanmamış yapıların durumu da Uygulama
Yönetmeliği Madde 7 – (1)'de açıklanmıştır. Buna göre
“yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı
tespitine konu edilmez”.

kentseldonusumehazirlan.com 'da
bu bölümdeki tüm bilgileri interaktif olarak
sorgulayabilir, bu rehbere dahil edilmemiş
ek bilgilere ulaşabilirsiniz.
90

Binanın yaşı önemli midir?
Hayır, binanın yaşı önemli değildir. “Deprem riski
taşıyan bina” farkındalığı 1999 depremi sonrası ülke
gündemine alındığından ötürü, 1999 yılı öncesi inşa
edilen tüm yapıların deprem riski taşıdığına dair genel
bir kanı oluşsa da bu her zaman doğru değildir. Fakat
binanızın yaşı on beşin üzerinde ise ve binanızın
deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmediğine
inanıyorsanız, riskli yapı tespit raporuna başvurmanız
tavsiye olunur.
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Riskli yapı tespit raporlarının incelenmesi
aşamasında tespit edilen eksik belgelerin temin
edilemediği veya malikin başvurusundan
vazgeçtiği gerekçesiyle söz konusu yapıların
sistemden silinmesi ve riskli yapı tespit sürecinin
sonuçlandırılmadan bırakılması mümkün müdür?
Hayır, değildir. Bu, mali açıdan yeni binanın
yapımında sorunlar çıkacağını düşünen
vatandaşların sıklıkla sorduğu bir sorudur. Fakat
“riskli yapı tespiti” için başvuru yaptıktan sonra,
eksik belgeniz olsa dahi bu süreçten dönemezsiniz.

Riskli yapı tespit çalışmaları sırasında
malzeme tespitlerinin yapılması için kullanılan
laboratuvarların bakanlıkça yetkilendirilmiş olma
zorunluluğu var mı?
Evet, zorunludur. Burada kastedilen, daha önce
başka bir firma tarafından yapılan tespitin geçerli
olup olamayacağıysa, bakanlığın yetkilendirmediği
hiçbir kurum/kuruluşun raporunun geçerli olmadığı
bilinmelidir.

sıkça sorulan sorular
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6306 sayılı kanun kapsamında yürütülecek itiraz,
yıkım vb. süreçler, hak sahiplerine tebellüğ edildiği
tarih üzerinden mi yoksa tapu müdürlükleri
tarafından tebligatın postaya verildiği tarih
üzerinden mi başlatılacaktır?
Tebligat kanununa göre, tebellüğ edildiği tarih esas
alınmaktadır.

Kiracılara konut yardımı yapılacak mı?
Maliklere konut ve işyeri verildikten sonra
fazladan konut ve işyeri kalması halinde kiracı
ve sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır
ikamet edenler ile işyeri işletenlere verilebilir.
Fakat buna oldukça az rastlanmaktadır. Kira
yardımıyla ilgili daha detaylı bilgiye, bağlı
bulunduğunuz belediyenin ilgili müdürlüğünden
ulaşabilirsiniz. (Kadıköy Belediyesi içerisinde bu
birim Kira Yardımı Bürosu’dur.)

Riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet şartı
hangi koşulda sağlanır?
Riskli yapı onay tarihinden önce orada oturuyor
olmanız gerekir. Yani, ikametgâhınız tespit
yapılmadan önce, riskli yapı tespiti yapılacak
olan binada olmalıdır.
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Yenilenen binayı satan ve alan kişiler tapuda harç
ödemeyecek mi?
Hayır. 6306 sayılı kanun kapsamında yenilenen
binaların alım satım işlemlerinde harç alınmayacaktır.
6306 sayılı kanunun getirdiği en önemli avantajlardan
biri budur.

Riskli olarak tespit edilen bina yıkıldıktan sonra
adres bilgileri raporunda eski adres silinmektedir,
ikamet şartı nasıl tespit edilecektir?
Yıkım sonrası ise adres silinmiş olduğundan, orada
yaşadığınızı kanıtlamak için faturayla resmi
kurumlara başvuru yapmanız gereklidir.

Veraset ve intikal vergisi istisnası nasıl uygulanıyor?
Örneğin, babanız ölmüşse veya yapı yenilenmeden
hibe edildiyse %30’u vergiden muaf olur. Bu da
yasanın avantajlarından biridir.

10 haneli apartmanda kat malikiyim, binamıza
riskli yapı tespiti yaptırmak istiyorum, bunun
masrafları kime ait olacak?
Riskli yapı tespitini kat malikleri veya kanuni
temsilcileri yaptırabilir. Eğer riskli yapı tespitini
siz yaptırıyorsanız masraflar size ait olacaktır.
Riskli yapı tespiti için bireysel olarak başvurmadan
önce, tüm kat malikleri anlaştıktan sonra başvuru
sürecinin yönetici tarafından başlatılması daha
doğru olur. Bu sayede hem binanızın yenileme
sürecini kısaltmış hem de riskli yapı başvurusu için
yapılacak masrafı arsa payları oranında paylaşmış
olursunuz.

Riskli olarak tespit edilen yapıların yıktırılması
yerine güçlendirilmesi tercih edilebilir mi?
Evet. Bunun için maliklerce, güçlendirmenin
mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, 4/5 çoğunlukla
güçlendirme kararının alınması, güçlendirme
projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı
çerçevesinde ruhsat alınması gerekir.

Kentsel dönüşümle mevcut binamıza fazladan kat
veya imar alabilir miyiz?
Hayır. Binanızı bağlı olduğunuz belediyenin imar
kurallarına göre yaptırmanız gerekir.
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Binamızı müteahhide vermeden kendimiz yapamaz
mıyız?
Yapabilirsiniz. Binanızı yenilemek veya
güçlendirmek için öncelikle bakanlıkla bir
anlaşma imzalayıp, kentsel dönüşüm kredisi
veren bir bankayla görüşme yapmalısınız. Kentsel
dönüşüm kapsamında binanızı kendiniz yapmak
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istediğiniz takdirde, beş daireye kadar kredi
alabilirsiniz. Aynı zamanda eğer isterseniz dışarıdan
sadece danışmanlık hizmeti veren firmalarla da
görüşebilirsiniz. Ancak bu yöntem geçerli olmakla
beraber, belediye veya bakanlıkça teşvik edilen bir
yöntem değildir..

Ekibimde olacak mimara ne kadar ücret ödemem
gerekir?
Mimarlar Odası’nın her yıl yayımladığı en düşük
bedel tarifesine    10   bakarak hesap edebilirsiniz.

Ekibimde olacak avukata ne kadar ücret ödemem
gerekir?
Avukatlardan danışmanlık hizmeti alındığı takdirde
saat başı ücret ödenmektedir. Herkes için farklı
olmakla beraber, baro tarafından asgari bir bedel
belirtilmiştir. Buna göre, kendi bürolarında saat başı
aldıkları birim fiyat ile dışarıdan çağrıldıklarında
talep edecekleri ücret farklılık gösterebilir. Bunun
haricinde, kentsel dönüşüm dava hizmetleri için bir
fiyat belirlenmemiştir.
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Arsa payı Kat mülkiyeti söz konusu olduğu yerlerde
bağımsız bölümlere tahsis edilen mülkiyet payıdır.
Avan proje Uygulama projelerinin yapılmasına esas
teşkil eden 1/100, 1/200 ölçeklerde yürürlükte bulunan
imar plan ve mevzuatına göre düzenlenen taslak
projedir. Proje neyin nerede kullanılacağını gösterir
ve tüm kriterleri net ortaya koyacak kararları içerir.
Brüt kullanım alanı Binanın inşa edilen alanlar
toplamıdır. Bu alana tabii zemine oturan açık teraslar,
avlular, ışıklıklar, her nevi hava bacaları ve saçaklar
dahil edilmez. Duvar kalınlıkları, şaft boşlukları,
ortak alanlar dahil kat alanıdır.
Emsal Bkz. K.A.K.S.
Fenni mesul Riskli yapının yeniden projelendirilirken
yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik
hükümleri, Türk standartları, teknik şartnameler,
iş güvenliği gibi standartlara uygun olarak
yapılmasından sorumlu ilgili uzman. Bir inşaat
mühendisi ya da mimar yapının fenni mesuliyetini
alarak projenin teknik uygulama sorumlusu olabilir.
İbraz Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma.

kentseldonusumehazirlan.com 'da
bu bölümdeki tüm bilgileri interaktif olarak
sorgulayabilir, bu rehbere dahil edilmemiş
ek bilgilere ulaşabilirsiniz.

İkame Yerine koyma, yerine kullanma.
İmar durumu İmar plan ve yönetmeliğine göre o
arsanın nasıl kullanılabileceğini gösteren belgedir.
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İnşaat Alanı K.A.K.S. (emsal)e göre net arsa
büyüklüğüne oranlı olarak hesaplanan ve tüm
katların o arsanın tabi olduğu yönetmeliklere göre
hesaba dahil edilen kısımlarının toplam alanı.

Kat maliki Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bağımsız
bölümler üzerine kurulan mülkiyet hakkına sahip
kişiler için kullanılan terimdir. Ev sahipleri kat
malikidir.

İskânlı tapu Kat mülkiyetli tapudur. İnşaat
sürecinde binanın şartlara uygun olarak
yapılmasından ötürü belediyenin kontrolü
sonrasında verilir.

Muadil Eşit, denk, eş değer.

Hisseli tapu Herhangi bir taşınmazın üzerinde
birden çok kişinin hakkının olduğunu gösteren
tapu çeşididir. Ayrıntılı bir mülkiyet söz konusu
değildir, dolayısıyla banka kredisine uygun değildir
ve anlaşmazlık çıkarsa uğraştırıcı bir sürece sebep
olur.
K.A.K.S. Kat alanı kat sayısının kısaltması. Başka
bir adı da “Emsal”dir. Bir arsaya yapılabilecek
toplam net inşaat alanını belirler ve yapının tüm
katlarının alanlarının toplamının parsel alanına
oranından elde edilen bir sayıdır. KAKS veya emsal
imar planı ve notlarında aksine bir hüküm yoksa
net parsel alanı üzerinden hesaplanır.
Kat irtifakı Bir arsa üzerinde ileride kat
mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya
yapılmakta olan bir veya birden çok yapının
bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya
ortak malikleri tarafından, kat mülkiyeti kanunu
hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır.
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Mücbir sebep Yangın, deprem, savaş ve sel gibi
önceden tahmin edilemeyen durumlar olduğu gibi,
herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere
karşın önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine
getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında
gelişen beklenmedik olaylardır. Bunlar ölüm, iflas,
hastalık, tutukluluk gibi durumlardır.
Mülki amir 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’ndaki Mülki İdare sınıfına mensup olarak
kamu hizmetinde bulunan kişilerdir. Örneğin illerde
vali, ilçelerde de kaymakamlar mülki amirdir.
Net kullanım alanı Ortak kullanım alanları,
duvar kalınlıkları, şaft boşlukları hariç, üzerinde
yürünebilen döşemelerin toplam alanı.
Ortak alanlar Kat holleri, apartman giriş holleri,
otoparklar, kapıcı daireleri, kazan daireleri, depolar,
merdivenler, yangın merdivenleri ve yangın holleri
için ayrılan alanlar.
Riskli alan Zemin yapısı veya üzerindeki
yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma
riski taşıyan, bakanlık veya idare tarafından afet
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ve acil durum yönetimi başkanlığının görüşü de
alınarak belirlenen ve bakanlığın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan alandır.
(6306 sayılı kanundaki tanımı)
Riskli yapı Riskli alan içinde veya dışında
olup, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya
da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı
ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen
yapılardır. (6306 sayılı kanundaki tanımı)
Riskli yapı tespit raporu 6306 sayılı kanunda
belirtilen “riskli yapı” tanımına göre, riskli
olduğuna inanılan yapıların tespitinin
yapılmasını sağlayan rapordur. Raporun alınması
için kat maliklerinden birinin, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafınca yetkilendirilmiş kurum veya
kuruluşlardan birine başvurması yeterlidir.
Sözleşme İdare ile yapılan yazılı anlaşma.
Şartname Yapılacak işlerin genel, özel, teknik
ve idari usul ve esaslarını gösteren belge veya
belgeler.
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T.A.K.S. Taban alanı kat sayısı kısaltması. Arsa
üzerine yapılacak inşaatın taban oturum alanının
arsaya oranıdır.
Tahliye Yapıyı, binayı boşaltma. Riskli yapıyı her
türlü borçlarını ödeyerek boş olarak teslim etme.
Takyidat Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler,
beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti
vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.
Tebligat Bildirim. İdari makamlarca durumun
resmi olarak yazılı bir biçimde maliklere
bildirilmesi.
Tesis etmek Kurmak, ortaya çıkarmak, oluşturmak.
Türk standartları Türk Standartları Enstitüsü’nün
belirlediği, her türlü madde ve mamul, usul ve
hizmet standartlarıdır. Üretimde uygulanması
zorunlu olan standartlarla, tüketicinin can
güvenliğinin korunacağı, kalite seviyesi yüksek
ürünler üretilmesi amaçlanmaktadır.

Şerefiye farkı Aynı binada yer alan ve aynı
niteliklere sahip daireler arasında dairenin
açıklığı, gün ışığı alma durumu, cephesinin
baktığı yön, manzara görüp görmemesi,
bulunduğu kat vb. kriterler nedeniyle oluşan
fiyat farkıdır.
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İstanbul Serbest
Mimarlar Derneği tarafından
Türk YTONG’un desteği ile
hazırlanan bu rehber
mülk sahibi vatandaşlara,
kiracılara ve müteahhitlere
kentsel dönüşüm sürecinin
dikkat edilmesi gereken noktalarını
yalın bir dille anlatır.
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