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Kentsel gelişimde en önemli araçlardan biri olan “kentsel dönüşüm” çalışmaları, 

1950’lerden beri ülkemizde çeşitli yöntemlerle uygulanmıştır. Kentsel dönüşüm 

mevzuatının başlangıcı kabul edilen 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile parsel bazında 

dönüşümün ilk örnekleri ortaya çıkmış, ancak 2012 yılına kadar olan dönmede kentsel 

dönüşüm sadece alan bazında örneklerle uygulama konusu olmuş ve literatürde 

inceleme ve tartışma konusu yapılmıştır. Bu çalışmada öncelikle kentsel dönüşüme 

ilişkin yasal düzenlemeler incelenmiş, hangi kanunların alan bazında dönüşüme ve 

hangi yasal düzenlemelerin parsel bazında dönüşüme imkan verdiği ortaya konmuştur. 

2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun ile kentsel dönüşüm çalışmaları; riskli yapı kavramı ile parsel ölçeğine 

indirgenmiştir. Bu kanuna göre riskli yapılara ilişkin süreç ve tarafların yapmakla 

yükümlü oldukları hususlar incelenmiştir.  

Çalışma kapsamında Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi’nde Mayıs 2013-Ağustos 2014 

tarihleri arasında tespit edilen 302 adet riskli yapının durum analizi ve dönüşüm 

olanakları irdelenmiştir. İnceleme sonuçlarına göre riskli yapıların büyük bir kısmının 

bir katlı ve metruk yapı niteliğine sahip olduğu tespit edilmiş olup, riskli yapı ilanından 

sonra uygulama sürecinin ivme kaybettiği ve yeni yapım projelerinin hızla geliştirilerek 

imalat sürecinin tamamlanamadığı görülmüştür. Riskli yapıların dönüşümüne ilişkin 

çalışmalardan; belediyeler, malikler ve müteahhitlik sektörlerinin etkilenme 

biçimlerinin farklılık gösterdiği ve her üç kesim yönünden projelerin farklı anlamlar 

kazandığı dikkati çekmiştir.    

Ocak 2015, 76 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, parsel bazında dönüşüm, riskli yapı, mevzuat, 

yenileme, Tepebaşı İlçesi, Eskişehir 
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URBAN TRANSFORMATION IMPLEMENTATIONS AT THE SCALE OF 

PARCEL THROUGH THE ACT OF URBAN TRANSFORMATION OF AREAS AT 
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“Urban Transformation”, one of the most important tools of urban development, has 

been applied in our country since 1950s in various ways. Through the Slum Act No. 

775, which is acknowledged as the beginning for the legislation of Urban 

Transformation, the first example of the transformation by parcels did emerge. 

However, until 2012, urban transformation was applied in the scale of areas. It was 

examined and discussed in the literature only in this scale. In this study, Urban 

Transformation legislation is examined in terms of which laws permitted transformation 

in the scale of areas and which ones did in the scale of parcels. Through the Act of 

Urban Transformation of Areas at Risk of Disaster No. 6306, which came into force in 

the Official Gazette in 2012, urban transformation has been reduced to the scale of 

parcels with the concept of risky buildings. The process dealing with risky structures 

and issues that obliged to different stakeholders is investigated according to this act. 

In this study, 302 pieces of risky buildings and their transformation potential have been 

analyzed, in Tepebaşı District in Eskişehir Province, between the dates of May 2013 

and August 2014. At the end of the analysis, it is identified that large proportion of 

high-risky buildings are one-storey and deserted buildings, and after the announcement 

of risky building there has been a loss in the momentum of the implementation process 

which led to failing in the completion of new constructions. Moreover, with the help of 

transformation of risky buildings studies, it is revealed that the issues that affected 

municipalities, proprietors, and contractors differ, and projects have different points and 

meanings for each of those stakeholders. 

January 2015, 76 pages 

Key Words: Transformation by parcels, risky building, legislation, renovation, 

Tepebaşı, Eskişehir 
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1. GİRİŞ 

 

2000’li yıllardan itibaren ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü hızlı 

gelişme göstermiş, sektörün de gelişmesini desteklemek amacıyla çeşitli politikalar 

üretilmiştir. Bu politikalardan en önemlisi “kentsel dönüşüm” olmuştur. Bilindiği üzere 

ülkemizde yıpranmış, afet riski taşıyan, köhneleşmiş dokunun yenilenmesi ve sağlıklı 

bir çevre oluşturulması amacıyla kentsel dönüşüm yıllarca tercih edilen bir yöntem 

olmuştur. Ancak günümüzde kentsel dönüşüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tekelinde 

bir uygulamaya dönüşmüş, Bakanlık bütçesinin önemli bir kısmını kentsel dönüşüm 

projelerine aktarmış olmasına rağmen, mevcut kaynaklar dönüşüm projeleri gereksinimi 

için yeterli olamamıştır.  

 

İkinci temel politika ise “konut projeleri” olmuştur. Konut projeleri, bazen kentlerin 

gelişme alanlarında, bazen rezerv alanlarında, bazen korunan alanlarda, bazen de 

mevcut yapılaşmasını tamamlamış alanlarda meydana gelmiştir. Bu projelerin yeterli 

altyapısı olmayan, erişilemeyen, tercih edilmeyen alanlarda yapılması yerine kent içinde 

kalan yapılaşmış alanlar tercih edilmeye başlanmıştır. Bu da 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun doğrultusunda parsel bazında 

dönüşümün kapısını açmıştır. Bu yöntem kullanılarak altyapı maliyetinin ortadan 

kaldırarak zaten altyapısı mevcut olan ve erişilebilir alanlarda proje geliştirme ve 

uygulama tercih edilmeye başlanmıştır.  

 

Türkiye’de birçok ilde zaman içinde parsel ölçeğinde dönüşüm yapılmış olmasına 

karşın, bu uygulamanın literatürde fazlaca yer bulamadığı görülmektedir (Koebel 1996, 

Özden 2002, Keleş 2003, Ergün 2004, Kocabaş 2006, Özdemir Sönmez 2006, Çağla 

2007, Özden 2008, Ülger 2011). Çalışma kapsamında yapılan kapsamlı literatür 

taramasının sonuçlarına göre 1996 yılından günümüze kentsel dönüşüm kavramının 

inceleme ölçeği ortaya konulmuş olup, belirtilen dönemde kentsel dönüşüm kavramının 

“alan” ölçeğinde irdelendiği birçok kitap, lisansüstü tezi, araştırma makalesi, bildiri ve 

rapor gibi bilimsel eserlerin olduğu gözlenmiştir. Ancak kentsel dönüşüm kavramının 

“parsel” ölçeğinde uygulanmasına ilişkin olarak sadece iki çalışmanın özellikle 

vurgulanması gerekli görülmüştür. Bunlardan ilki 2014 yılında düzenlenen TMMOB 
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Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen Şehircilik Kolokyumunda Gür, Şence 

Türk, Kısar Koramaz, Koramaz ve Özer’in “Parsel düzeyinde yenileme uygulamaları: 

Bakırköy örneği” başlıklı çalışması olup, bu sunum henüz yayın haline getirilmemiştir. 

İkinci ise Gür ve Şence Türk᾽ün “6306 Sayılı Kanunla yeniden ortaya çıkan bina 

ölçeğinde kentsel yenileme pratiği: Bağcılar İlçesi” makalesidir.    

 

Bu çalışma ile geçmişten günümüze kentsel dönüşüm mevzuatı incelenmiş, hangi 

kanunlar ile dönüşüm kavramı parsel ölçeğine indirgendiği araştırılmıştır. Ardından 

örneklem alanı olarak seçilen Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesinde Mayıs 2013 - Ağustos 

2014 tarihleri arasında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun Kapsamında tespit edilen riskli yapılar incelenmiş, riskli yapı 

tespitinden sonra nasıl bir uygulama süreci yaşandığı ortaya konmuştur. İncelenen 

dönemde riskli yapılara verilen ruhsatların toplam ruhsat sayısı içindeki payı, riskli 

yapıların ilçe genelinde yoğunlaştığı mahalleler ile riskli yapı tespiti ve yeni inşaat 

yapılmasının tercih edilme nedenleri ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre 

çalışma dönemi boyunca Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi’nde toplam 302 adet riskli yapı 

tespitinin; kullanıcılar, belediyeler, müteahhitler, kentsel mekân ve konut piyasasına; 

fiziksel, ekonomik, sosyal ve hukuki yönlerden olası etkileri değerlendirilmiştir. 

 

Araştırma sonuçları beş bölümde sunulmuştur. Birinci bölümde konunun önemi ve 

amaçları açıklanmış ve genel çerçevesi çizilmiştir. İkinci bölümde kentsel dönüşüm 

yöntemleri ve sürecine ilişkin temel kavramlar ve kapsamları ile kentsel dönüşüm 

mevzuatının ana hatları açıklanmış, üçüncü bölümde 6306 Sayılı Kanunun uygulamaları 

ele alınmış ve dördüncü bölümde ise örnek olarak seçilen Tepebaşı İlçesi’nde 2013-

2014 döneminde yapılan riskli yapı tespitlerinin durumu analizi sonuçları ve dönüşüm 

uygulamalarının sonuçları incelenmiştir. Araştırma sonuçları ve özellikle alan ölçekli 

dönüşüm çalışmalarının seçilen örnek alan çerçevesinde temel bulguları ve başlıca 

sorun alanları ile çözüm önerileri de beşinci bölümde sunulmuştur.     
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1 Kentsel Dönüşüm 

2.1.1 Kentsel dönüşümün tanımı ve amacı 

Tarihsel süreç içinde kentler, bazı dış faktör ve dinamiklerin etkisi ile sürekli dönüşüme 

uğramışlardır. Bu dönüşüm ve buna bağlı olarak yaşanan değişim süreci, on dokuzuncu 

yüzyılda başlayan sanayileşme ve beraberinde getirdiği diğer gelişmeler ile birlikte 

hızlanmış, dahası bu değişim ve dönüşüm olgusu, o güne kadar kentlerin tecrübe 

etmediği mekânsal, toplumsal ve hatta çevrebilimle ilgili sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Yakın tarihte kentlerin yaşadığı bu dönüşüm süreçleri beraberinde kentlerin 

planlamasında köklü değişimlere yol açmıştır.  Değişim sürecinin ani ve hızlı olması, 

değişen ve dönüşen kentsel mekânın ihtiyaçlarına zamanında cevap verebilme adına 

uzun vadeli planlama teknikleri yerine kısa vadeli ve sorunun çözümüne yönelik 

planlama yaklaşımlarının tercih edilmesine sebep olmuştur. Buna paralel olarak, 

çöküntüye uğramış kentsel mekânın dönüşümünün sağlanması için üretilen planlama 

yaklaşımları da yirmi birinci yüzyılın başlangıcından itibaren değişim gösterme 

eğilimindedir. Zira bu hızda değişen ve dönüşen kentsel mekânın yeniden kente 

kazandırılmasında mevcut klasik planlama anlayışları yetersiz kalabilmektedir. 

 

Kentler, bir takım fiziki, sosyal ve ekonomik dinamik güçlerin birbirleriyle olan 

etkileşimi ile ortaya çıkmışlardır. Zamanla bu dinamiklerin kentin belli alanlarında 

çöküşe neden olmasıyla kentsel dönüşüm kavramı da bu etkileşimin ürünü olarak ortaya 

çıkmış ve bu çöküşten kaynaklanan sorunlara çözüm olarak görülmüştür. Kentsel 

dönüşüm, kentin tahrip olmuş alanlarında kentsel sürekliliği sağlamak ve daha 

yaşanabilir bir çevre yaratmak için gerçekleştirilen eylemler olarak da 

tanımlanmaktadır. Kentsel dönüşüm, bir diğer anlamıyla, bir kentsel alanın ekonomik 

canlılığının arttırılması ve dış yatırımların çekilebilmesi için, eskimiş kentsel alanların 

çekiciliğini arttıracak uygulamalardır (Keleş 2003). 
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Kentsel dönüşüm, çökme ve bozulma olan kentsel mekânın ekonomik, toplumsal, 

fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye 

yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür. Bu nedenle, kentsel dönüşüm, yeni 

kentsel alanların planlanması ve geliştirilmesinden çok, var olan kentsel alanların 

planlanması ve yönetimi ile ilgilidir (Çağla 2007). 

 

Akademik ve mesleki literatür, kentsel dönüşümün birbiri ile yarışan tanımlamaları ile 

doludur. Bunun nedeni, kentsel dönüşüm sürecinin hedefleri, kapsamı ve amacının 

zamanla ve ülkeler arasında, değişen politik, ekonomik ve sosyal koşullar altında, 

farklılaşmış olmasıdır. Bu nedenle de kentsel dönüşüm devingen bir kavramdır 

(Kocabaş 2006). 

 

Nasıl tanımlanırsa tanımlansın kentsel dönüşüm, çöküntüye uğrayan kentsel alanın 

ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve eşgüdümlü 

yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü 

ifade etmektedir. Günümüzde uzun vadeli kent planlamanın alternatifi gibi görünse de, 

gerçekte kentsel dönüşüm, acil çözüm önerilerine ihtiyaç duyan sağlıksız kent 

parçalarının kısa vadeli projelerle iyileştirilmesine yönelik olarak kurgulanmaktadır. Bir 

planlama aracı olarak kentsel dönüşüme yönelik yapılan tanımlamaların, planlamanın 

ekonomik ve sosyal boyutlarından bağımsız ele alınamayacağı da açıktır. 

 

2.1.2 Türkiye’de kentsel dönüşüm mevzuatı 

2.1.2.1 755 sayılı Gecekondu Kanunu 

20.07.1966 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile 

gecekondular yasal statüye kavuşturularak tapu tahsis belgeleri verilmiş, imara aykırı 

bir biçimde yapılaşmış yapılara da iskân verilmiştir. Bu kanun ile ülke genelinde ıslah 

planları hazırlanmış ıslah alanlarına altyapı hizmetlerinin getirilmesiyle düşük 

yoğunluklu, yeşil alanlara sahip, planlı yaşam alanlarına dönüştürülmüştür. Bu 

çalışmalar ilk sağlıklaştırma (upgrading) uygulaması olarak tanımlanabilir. Temelde 

kanun belirli bir döneme ve amaca ilişkin çıkarılmış af yasasıdır. Ancak 1970’lerden 
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sonra ekonomik darboğazla öne çıkan inşaat sektörü, yağ lekesi gibi büyüyen kentlerde, 

farklı gecekondu dönüşüm süreçleri yaratmıştır. Kent merkezlerinde geçiş ve çöküntü 

bölgelerine dönüşen gecekondular ilk sahipleri tarafından kiraya verilmiştir. Kent 

çeperlerindeki gecekondular daha sonra apartmanlaşmıştır (yeniden yapılandırma - 

redevelopment), büyüyen kent çeperlerindeki gecekonduların satın alınarak burada 

inşaat şirketlerine orta-üst gelir grubuna konut üretilmesi (kentsel yenileme – urban 

renewal) olarak nitelendirilmektedir (Erzene 2013). Dönüşümle ortaya çıkan ve düzenli 

konut alanı olarak adlandırılan çok katlı apartman tipi yapılaşmanın yapı kalitesi düşük 

olup, düzensiz konut alanına alternatif oluşturduklarını savunmak da mümkün 

gözükmemektedir. Küçük sermayeli yap-satçı müteahhitler tarafından geleneksel inşaat 

yöntemleri ile üretilen bu binalarda kullanılan inşaat malzemesi düşük kaliteli olup 

konutlar da modern konfor elemanlarından yoksundur.  

 

Yukarıda verilen bütün bilgiler birlikte ele alındığı zaman; ortaya çıkan fiziksel yapının 

bir “ıslah” faaliyetinden daha çok salt dönüşüme yönelik bir operasyonun sonuçlarını 

taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır (Özdemir Sönmez 2006). Bu çalışmanın 

konusunu oluşturan parsel bazında dönüşüm imar mevzuatında ilk kez 755 sayılı 

Gecekondu Kanunu ile gündeme gelmiş ve uygulamaları ortaya konmuştur. Esasen 755 

Sayılı Kanunun amacı ile benzer özellikler taşımakla birlikte yetersiz bütçe olanakları 

nedeni ile devletin vatandaşa sağlaması Anayasa ile güvence altına alınan barınma 

hakkının sağlanmasına bu kanun ile yardımcı olunması hedeflenmiştir. Günümüzde de 

risk taşıyan yapılara, ilgili idare tarafından müdahale edilemediğinden, mülkiyet 

sahipleri ile işbirliği sağlanarak dönüşümün gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  

2.1.2.2 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 

17.03.1984 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu 

Konut Kanunu ile toplu konut fonu oluşturularak kurumsallaştırılmıştır. Daha sonra 

çıkan af yasaları ile de yasal olmayan konut alanları yasallaştırılıp, planlı hale getirilmiş 

ve kat sayıları arttırılarak boş alanlar da imara açılmak suretiyle dönüşüm 

gerçekleştirilmiştir (Erzene 2013). Bu yasa ile TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 

(TOKİ)’nin gecekondu alanlarında, tarihi alanlarda, deprem riski olan alanlarda ve 
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bunun gibi her türlü alanda plan yapmaya ve plan yaptığı alanlarda her türlü inşaat 

yapmaya yetkili olduğu gözükmektedir. Bu da yerelliği ortadan merkezi bir 

yapılanmayla oluşum sağlamaktadır (Ülger 2011). 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun ile yapımı öngörülen parsel bazında dönüşüm bu 

kanun ile örtüşmemektedir. Toplu Konut Kanunu ile parsel bazında dönüşüm yerine 

alan bazında uygulama yapılması hedeflenmiştir. 

2.1.2.3 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu 

12.12.1984 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3030 sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanunu ve 03.05.1985 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu ile yetkiler belediyelere devredilmiş, 

kaynaklar artırılmış ve bu sayede büyük kentlerde kapsamlı imar planı çalışmaları 

yapılmıştır. İkinci yasal düzenleme ise kamulaştırma uygulamaları alanında 

gerçekleştirilmiştir. Ancak kentsel dönüşüm uygulamalarında idari ve mali kısıtların 

temel sorun alanını teşkil ettiği bilinmektedir. Öngörülen kentsel dönüşüm alanları ile 

alan bazında uygulama yapılması hedeflenmiş olmakla birlikte, parsel bazında dönüşüm 

bu kanunlar ile gerçekleştirilememiştir. Elbette bu kanunlar eski yapının yıkılarak imar 

planına uygun yeni yapı yapılmasına izin verse de, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüşümü Hakkında Kanunun sunduğu hakları tanımamaktadır. 

2.1.2.4 5104 sayılı Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu 

04.03.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bu kanun ile 

Ankara Esenboğa havaalanından kente ulaşan protokol yolu üzerinde belirlenmiş 

bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planın hazırlanması ve yatırım projeleri 

geliştirme yetkileri Ankara Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Ancak son derece 

noktasal, özel bir kanun olan “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu” 

çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak bu eleştiriler hiç bir sonuç vermeyip söz 

konusu bölge de inşai faaliyetler büyük ölçüde tamamlanmış ve ilk etapta hak 

sahiplerine konutları kura çekilerek verilmeye başlanmıştır. Ancak günümüzde hak 

sahipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında mahkemeler devam etmektedir. 
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2.1.2.5 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

17.07.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bu kanunun 6. 

maddesi uyarınca Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en az % 10’unun 

tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin 

başvurularda kullandırılması, eski kent parçalarının dönüşümünde kullanılabilecek 

önemli bir araç olarak devreye girmiştir (Özden 2008). Bu kanun ile yapı bazında 

restorasyon gibi uygulamalar yapılabileceği öngörülmektedir. 6306 Sayılı Kanunun 

öngördüğü parsel bazında dönüşüm uygulaması ile benzer özellikler gösterse de bu 

kanun sadece sit alanları, tescilli yapılar ve koruma alanlarını kapsamaktadır. Çalışma 

alanında benzer özellikler taşıyan örnek bir uygulama bulunmaktadır. Bu örnek 

hakkında ilerleyen bölümlerde bilgi verilecektir. 

2.1.2.6 5366 sayılı Yıpranan Kent Dokularının Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

07.12.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5366 Sayılı Kanun, 

koruma kurullarınca sit alanı ya da koruma alanı ilan edilen bölgelerde 

uygulanabilmektedir. Bu nedenle özel bir kanundur. Genel anlamda kentsel dönüşüm 

amacıyla yararlanılması olanaklı değildir. Bu kanunda planlama vurgusu yerine daha 

çok proje vurgu kullanılmaktadır. Kanun ile belediyelere; yenileme proje alanlarının 

belirlenmesinde, projenin hazırlanmasında ve projenin uygulanmasında çok geniş 

yetkiler tanınmaktadır. 

 

Kanun kapsamındaki projelerin uygulama sürecinde, yenileme alanlarındaki yapıların 

boşaltılmasında ve yıkılmasında öncelikle anlaşma yolu esas alınmaktadır. Anlaşma 

sağlanamadığı takdirde, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan 

taşınmazlar için kamulaştırma yöntemi kullanılmaktadır. Ancak, kamulaştırma 

yapabilmek için kamu yararı kararı gereklidir, bu nedenle Bakanlar Kurulunun kamu 

yararı kararı almasına istinaden kamulaştırma yapılabilmektedir. 5366 Sayılı Kanunla, 

yenileme projelerinin uygulama sürecinde, İlçe Belediye Meclisinin, Büyükşehir 

Belediye Meclisinin, Bakanlar Kurulunun ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Kurulunun yetkili olması kargaşaya neden olmaktadır. Ayrıca söz konusu kanunda 
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yenileme proje uygulamalarının, belediyeler ve kamu veya özel kuruluşlara 

yaptırılabileceği gibi TOKİ ortaklığı ile de yapılabileceği belirtilmektedir. Ancak 

uygulama sırasında tüm kontrollerin ve denetimlerin belediye tarafından yapılacağı 

belirtilmektedir. 

2.1.2.7 5393 sayılı Belediye Kanunu 

Bu kanunda 17.06.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

değişikliğin 73. maddesi kentsel dönüşüm projesi geliştirilmesi ve uygulama 

yapılmasına imkan vermektedir. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanını açıklayan 73. 

maddesine göre “Büyükşehir belediyeleri, Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe ve 

ilk kademe belediyeleri ve il belediyeleri ile nüfusu 50.000’in üzerindeki belediyeler; 

kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; 

teknoloji parkları ve sosyal donatıları oluşturmak; deprem riskine karsı tedbirler almak 

veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim 

projeleri uygulayabilir. Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan 

edilebilmesi için, o yerin belediye veya mücavir alan sınırları içinde bulunması ve en az 

ellibin metrekare olması şarttır. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan 

yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırmasına anlaşma yolu esastır.” ifadeleri yer 

almaktadır. Bu maddeyle, kentsel dönüşüm alanlarının alan büyüklüğünün 

belirlenmesinde hangi ölçütlerin esas alındığı konusu anlaşılamamaktadır. Ayrıca, bu 

düzenleme ile koruma projelerinin yanı sıra deprem gibi doğal afetlerin olumsuz 

etkilerini gidermeye yarayacak çözümleri önermemekle beraber sadece kent yenilemesi 

niteliğindeki uygulamaların gerçekleştirilmesine imkân vermektedir. 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu öncesinde yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanunu ne 

de 3194 sayılı İmar Kanunu belediyelere arsa ve konut üretimi ve kentsel yenileme 

konusunda doğrudan yetki vermemiştir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 

öncesinde, belediyelerin deprem riskli alanlarda yapılara müdahale etmesinde de önemli 

kısıtlayıcılar bulunduğu bilinmektedir (Gür ve Şence 2014). Buna ilave olarak 5393 

Sayılı Kanun ile büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm 

ve gelişim projesi alanı ilan etmeye ve ilan edilen alandaki her ölçekteki imar planları 

yapmaya büyükşehir belediyeleri yetkilendirilerek daha önce belediyelere verilen 
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yetkiyi, büyükşehir belediyelerine devredilmektedir (Gür ve Şence 2014). Ayrıca bu 

kanun ile kentsel dönüşüm alanının belirlenmesinde yüz ölçüm sınırı konulduğundan 

parsel bazında dönüşüm yapılamamaktadır. 

 

2.1.2.8 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

25.04.2005 tarihinde yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu kanunun 7. maddesinde tanımlanan 

Büyükşehir Belediyelerinin görev ve sorumlulukları arasına “Belediye Kanununun 69 

ve 73’ncü maddelerindeki yetkileri kullanmak” eklenmiştir. Bu madde ile Büyükşehir 

Belediyeleri Belediye Kanununun 73. maddesine göre kentsel dönüşüm projesi 

yapabilmesi mümkündür. Ayrıca bu kanun ile kentsel dönüşüm alanının 

belirlenmesinde yüz ölçüm sınırı konulduğundan parsel bazında dönüşüm 

yapılamamaktadır. 

2.1.2.9 6306 sayılı Afet Riski Altında ki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun 

Kentsel yenileme ile ilgili olarak son yasal araç 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun olmuştur. Özellikle 

6306 Sayılı Kanun 16.05.2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul 

edilmiş, 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Kanun kamuoyunda uzun yıllar boyunca beklenen “kentsel dönüşüm kanunu” 

olarak genel kabul görmüştür. Ancak kanunun adından da anlaşılacağı üzere çalışma 

alanı olarak afet riski taşıyan alanları tanımlamaktadır. 6306 Sayılı Kanunun en temel 

özelliklerinde biri, hem tek bina ölçeğinde hem de alansal ölçekte yenilemeyi 

içermesidir. 6306 Sayılı Kanun ile bir taraftan kanunda yer alan ‘riskli yapı’ kavramı ile 

kentsel yenileme uygulamalarında bina ölçeğinde yenileme teşvik edilirken, diğer 

taraftan da ‘riskli alan’ kavramı ile de alansal ölçekte yenileme teşvik edilmektedir. 

 

Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların 

bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve 

güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair 

usul ve esasları belirlemektir. Kanunun riskli yapı tespitine ilişkin süreç üçüncü  
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bölümde detaylı bir biçimde incelenecektir. Riskli alan kanunda şu şekilde 

tanımlanmıştır: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına 

yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı’nın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulunca kararlaştırılan alandır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi riskli alan belirlemeye 

yetkili kuruluş Bakanlar Kuruludur.  

 

Alan bazında dönüşüm beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Anlaşma yöntemi, 

kişinin mahkemeye başvurup başvuramayacağı, çok parçalı mülkiyet dokusu nedeni ile 

ortaya çıkan mülkiyet
1
 problemleri, kişinin yaşadığı yeri terk edip geçici olarak yeni bir 

yerde barınma sorunu, devletin bu noktada kişiye tanıdığı kira yardımı olmasına rağmen 

taşınma yardımının olmaması, yapının belirlenen sürede bitmesini müteakip kişinin 

mülkiyetinde olan konuta yerleşme maliyeti, yeni yapının neredeyse kira kadar tutan 

aylık aidatı, yapılan yeni yapının yıkılan eski yapı ile fiziksel ve sosyal uyumsuzluğu 

nedeni ile yeni yapıyı terk etme (soylulaştırma). Yukarıda alan bazında yapılan 

dönüşümün ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar sıralanmıştır. Ancak bilindiği üzere var 

olan yapı stokunun -her ne kadar betonarme yapının fiziksel ömrünün 100 yıl olarak 

belirli olmasına karşın inşaat sürecinde kullanılan malzemenin ve teknolojinin yetersiz 

olması nedeni ile yapı 40 yaşına dahi gelmeden riskli yapı olarak tespit 

edilebilmektedir- büyük bir kısmı eskimiş, afet durumunda risk taşıyan yapılardır. 

Yukarıda sıralanan aşması oldukça güç olan sorunların çözümü olarak bu yapıların teker 

teker dönüşümü öngörülmüştür. Kanuna göre hem yapının malikinin başvurması, hem 

de bilimsel verilerle yapının riskli olup olmadığının ortaya konması nedeni ile anlaşma 

diğer yönteme göre daha kolay görülmektedir. Ancak riskli yapı tespit edilip yıkım 

                                                           
1
 Mülkiyet en geniş anlamı ile kişilerin yaşamak için ihtiyaç duyduğu nesnelerin doğada bulunuş biçimi 

ile kişilerin bu nesneleri elde etmesi arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır. Mülkiyet hakkı Anayasa’nın 35. 

maddesinde düzenlenmiş olup, anılan hüküm ile mülkiyet hakkı; “Herkes mülkiyet ve miras hakkına 

sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması 

toplum yararına aykırı olamaz” olarak tanımlanmıştır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1. 

Protokol 1. maddesi üç ayrı kuralı kapsamakta olup, bunlar; (i) genel nitelikte olan birinci kuralın 

mülkiyetten barışçıl bir biçimde yararlanma hakkını beyan etmesi, (ii) mülkiyetten yoksun bırakmayı 

içermesi ve bunu belirli koşullara bağlanması ve (iii) Devletlerin, başka şeylerle birlikte, genel yarara 

uygun gördükleri yasaları çıkarmak suretiyle bu amaca uygun olarak mülkiyetin kullanılmasını kontrol 

etme hakkına sahip olduğu ortaya konulmaktadır (Akipek 2013). 
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sürecinde en çok sıkıntı ticari amaçla kiralanan bağımsız bölümlerde ortaya 

çıkmaktadır. 

 

2.2 Kentsel Dönüşümde Müdahale Yöntemleri
2
 

 

Kentsel dönüşümde, kentsel alanların nitelikli koşullarda yapılanmasını sağlayabilmek 

amacıyla bir takım müdahale yöntemleri kullanılmaktadır. Kentsel alanlar da dönüşüme 

konu olan sorunların çözümüne yönelik olarak, kentin kendi dinamiklerine özgü farklı 

müdahale biçimlerine göre yeniden yapılandırılmaktadır. 

 

Fiziksel anlamda köhnemiş, eskimiş kent alanları teknik müdahalelerle yenilenirken, 

ekonomik anlamda çöküş yaşanan alanlarda, ekonomik canlandırma hedeflenmektedir. 

Söz konusu olan, sosyal anlamda bir çöküntü ise, sosyal yapıyı iyileştirici tedbirleri 

içeren yöntemlere yer verilmektedir. Kimi zaman bu sorunların birkaçı birden dönüşüm 

alanlarında çözümlenmesi gereken sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

çözümlemelere yönelikte, kentsel alanlarda, alandaki soruna özgü değişik müdahale 

biçimleri kullanılmaktadır. Bu müdahale biçimlerinin tanımlanması aşağıda 

gruplandırılmıştır. 

 

2.2.1 Alansal temizleme 

Alansal temizleme, çöküntüye uğramış bir kentsel alandaki fiziksel dokunun tamamen 

yıkılıp yerine yeni bir dokunun oluşturulması olarak tanımlanmaktadır (Özden 2008).  

İngiltere’de bu yöntem uzun yıllar uygulanmış ancak kamulaştırma yapılması gibi yasal 

zorunluluklardan dolayı, politik olarak eleştirilmesi sonucunda, İngiltere’de 1970’lerde 

artık geçerliliğini yitirmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde ise alansal temizlemenin 

yapıldığı alanların çoğunlukla etnik azınlık grupların yaşadıkları bölgeler olması 

eleştirilere neden olmuş alansal temizleme uygulamasında yeniden yerleştirme 

işlemlerinde konutların tahsisi sırasında etnik azınlıklara uygulanan zorluklar nedeniyle 

alansal temizleme ırkçılıkla itham edilmiştir. Bu eleştiriler karsısında 1968’de çıkarılan 

yasayla (“Civil Rights Act” ya da bilinen ismiyle “Fair Housing Act”), konutların satışı, 

                                                           
2
 Kentsel dönüşümde müdahale yöntemleri riskli yapılara ilişkin yapılan parsel bazında dönüşümün genel 

olarak hangi ilke kapsamında yapıldığının ortaya konması amacıyla incelenmiştir. 
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kiralanması ve finanse edilmesinde, ırk, din, milli köken ve 1974’den sonra da cinsiyet 

ve 1988’den sonra engelli olma ve çocuklu aile olma durumlarına göre insanlara 

ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır (Pacione 2001). Böylece Amerika Birleşik 

Devletleri ve İngiltere’de yaklaşık otuz yıl boyunca geniş çaplı yürütülen kentsel alan 

temizleme çalışmaları, sivil hakların yasal olarak kabul edilmesiyle geri plana itilmiş ve 

bırakılmıştır (Erzene 2013). 

 

Birleşmiş Milletler HABITAT kurumunun 2006 yılında verdiği rapora göre 2000 yılı 

itibariyle altı milyarlık dünya nüfusunun % 47 kentlerde ve 900 milyondan fazlası da 

gecekondu (“slum”) alanlarında yasamaktadır. Nüfus artış hızına göre yapılan 2030 

tahminlerine göre 1.1 milyar insan içme suyuna erişemeyecek, 2.4 milyar insan da temel 

temizlik imkanlarından mahrum kalacaktır. Bu nedenle BM gelişmekte olan ülkelerde 

hızlı ve etkin bir şekilde kentsel alan temizlemesi veya iyileştirme çalışmaları yapılarak 

gecekondu alanlarının küçültülmesini hedeflemektedir. 

2.2.2 Yeniden canlandırma 

Sosyo-kültürel, ekonomik ya da fiziksel açılardan çöküntü süreci yaşamakta olan 

kentsel alan parçalarının, çöküntüye neden olan faktörlerinin ortadan kaldırılması ya da 

değiştirilmesi sonucu, tekrar hayata döndürülmesi ve canlandırılması olarak 

tanımlanmaktadır. 1950’lerden 1980’lere kadar geçen dönemde, kentlerde egemen olan 

değişim alansal temizleme olup kentlerde yeni konut üretmek için kullanılan temel 

araçlardan biri olmuştur. Ancak bu aracın yarattığı sosyal ve ekonomik sonuçlar 

nedeniyle 1980’lerde yeni yaklaşım olan “kentsel yeniden canlandırma” benimsenmeye 

başlamıştır. Kentlerdeki değişim salt fiziki mekân odaklı eylem alanı olmaktan çıkıp, 

yerini sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları ele alan ve çözümler üreten bir yaklaşımla 

ele alınmaya başlanmıştır. 

 

Kentsel yeniden canlandırmada esas amaç, çöküntüye neden olan problemlerin üzerine 

gitmek ve sorunların kaynaklarını tespit edip, çözüm üretmek ve böylece kentsel alanı 

yeniden canlandırmaktır. 
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Tarihsel kent alanlarının yeniden canlandırılmasında ise, diğer kentsel alanlarda olduğu 

gibi, ekonomik tabanda çeşitliliğin sağlanması, farklı ihtiyaç ve talepler arasında bir 

denge oluşturulması gerekmektedir. Farklı fonksiyonların bir araya gelmesi, alanın 

istenilen nitelikte daha uzun süre yaşamasını sağlarken, tek fonksiyonun hâkim olduğu 

alanlarda yeniden canlandırma çalışması başarısız şekilde sonuçlanabilmektedir (Oruç 

ve Giritlioğlu 2008). 

 

2.2.3 Yenileme-yenilenme 

Kentsel yenileme; bir kent parçasının belirli bölümlerinin, tekniğine uygun şekilde 

yenileştirilerek korunması şeklinde yorumlanabilmektedir. Tanımda, bütünü oluşturan 

bileşenlerden bazılarının tümden yeni bir niteliğe kavuşturulmaları konu edilmektedir. 

Özellikle Amerikan literatüründe kentsel yenileme, kentsel esenleştirme ile 

(rehabilitation) eşgüdümlü kullanılmaktadır. Ancak tarihi dokuya sahip kent 

merkezlerinde yenileme biçimindeki bu müdahale bicimi, soylulaştırma diye tanımlanan 

(gentrification), çekiciliğini yitirmiş bölgelerde mülk sahipliliğinin yüksek ve orta gelir 

gruplarının eline geçmesiyle başlayan yenileme çalışması niteliğinde olmaktadır (Ergün 

2004). 

 

2.2.4 Yeniden geliştirme 

Kentsel alanda ekonomik ve fiziksel çöküşün uzun sürmüş olduğu durumda, ekonomik 

ve yapısal özellikleri, iyileştirme yolunun kullanılmasına izin vermeyecek kadar 

köhnemiş olan binaların, konutların yıkılması ve bunların oluşturduğu kent parçasının 

yeni bir tasarım düzeni içinde imar edilmesi olarak ifade edilebilen yeniden geliştirme 

eylemi, büyük maliyetlere gereksinme duyması nedeniyle eleştirilere hedef olmakla 

birlikte, kent yenilenmesinde sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri olmuştur (Özden 

2002). 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan kentsel yeniden geliştirme çalışmalarında 

görülen sorunlardan birincisi, emlak pazarının getirdiği risk olarak gösterilmektedir. 
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Maliyeti yüksek olan bu yöntemde, proje sonunda beklenen getiri alınamaması özel 

sektörün geliştirme kısmında rol almasını zorlaştırmaktadır (Erzene 2013). 

 

Konut alanlarında yapılan kentsel yeniden geliştirmelerde, alanın belirlenmesi, 

planlanması ve konutların tahliyesini kamu sektörü üstlenmiş ve yeniden inşa görevini 

de özel sektör icra etmektedir. Ancak konutların tahliyesini sağlarken bazı zorluklar 

yaşanmakta, alanda mülk sahiplerinden bazıları anlaşma yapmak istemeyerek projenin 

tamamını engelleyebilmektedir. Diğer etki ise uygulama alanının komşuluğundaki 

alanlardan gelen tepkiler olmuştur. Her durumda bu etkiler sosyal ve politik olarak 

çalışmalara zarar vermektedir. Bundan dolayı, Federal Hükümet alansal temizlemenin 

neden olduğu sosyal tepkiler nedeniyle 1975-1984 yılları arasında kalan dönemde, ticari 

merkezler üzerinde kentsel yeniden geliştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu 

çalışmalarda ticari iş yerlerinin tahliyesi daha kolay şekilde gerçekleşerek, uygulama 

sonunda elde edilecek mülklerin değerleri artmaktadır. Yeni üretilen binalar, genellikle 

büyük iş ve fuar merkezleri, oteller gibi politik olarak olumlu sonuçlar verebilen kentsel 

alanlar olduğu için ticari merkezler üzerinde kentsel yeniden geliştirmeler yapılmıştır 

(Koebel 1996). 

 

2.2.5 Yeniden üretim – dönüşüm 

Sözcük anlamı yok olan bir şeyin yeniden üretimi olarak dilimize çevrilen 

“regeneration” sözcüğü günümüzde, genellikle dönüşüm şeklinde kullanılmaktadır. 

Kentsel dönüşüm, kentsel sorunların çözümünü sağlayan ve değişime uğrayan bir 

bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlayan 

kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak tanımlanmaktadır (Özbek 2005). 

Kentsel dönüşüm ihtiyacı kentlerin ekonomik ve sosyal sistemlerindeki çöküntünün bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Başarılı ve sürdürülebilir bir kentsel dönüşümün en 

temel amacı yeniden canlandırma yöntemleri kullanılarak uzun süreli yenileşme ve 

ekonomik refah yaratmaktır. Kentsel dönüşüm belli bir strateji çerçevesinde iş gören, 

bir vizyon ve eylemler dizisi olup, içinde politik, yönetsel, ekonomik ve toplumsal 

bileşenler bulunduran, esnek ve değişime açık bir süreçtir. Bu nedenle kentsel dönüşüm 



15 
 

projelerinin her biri kendi bağlamında, kendine özgün koşullarda, belli bir süreç ve 

prensipler çerçevesinde, çok sayıda farklı disiplin ve sektörlerden gelen aktörlerin rol 

aldığı ve çabuk sonuç alması gereken projeler olması gerekmektedir. Söz konusu 

çalışmaların, sonuca odaklı bir şekilde hızlıca başlayıp bitirilmesi gerçekleştirilmelidir.  

 

2.2.6 Esenleştirme – sıhhileştirme 

Kentsel iyileştirme ya da esenleştirme veya sıhhileştirme terimi, kentsel alanlarda 

meydana gelen bozulmaların, sağlıksız ve niteliksiz gelişmelerin henüz alanın özgün 

niteliklerini bozmadığı durumlarda müdahale edilerek eski haline getirme çalışmaları 

olarak tanımlanabilmektedir. Sözlük tanımı olarak harap ya da terk edilmiş eski 

yapıların, tarihsel çevrelerin değişen güncel gereksinimlere cevap verecek şekilde 

onarılarak çağdaş yaşama katılması şeklinde yapılan iyileştirmedir (Şişmanyazıcı 2009). 

 

Konut alanları acısından bakıldığında, iyileştirme, aynı kentsel alanda bulunması 

zorunlu olmayan yapıların fiziksel olarak yenilenmesi olarak da ifade edilmektedir. Bu 

yöntemde belirlenen uygulama alanındaki kentim bütününe ve özgünlüğüne aykırı olan 

veya zarar veren tüm oluşumlar ayıklanmaktadır (Özden ve Ağar 2008). 
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3. 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA PARSEL BAZINDA DÖNÜŞÜM 

YÖNTEMİ 

3.1 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

Kapsamında Parsel Bazında Dönüşüm Tanımı ve Yöntemi  

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 

uygulama yönetmeliği ile alan ve parsel bazında dönüşüm yapılabilmektedir. Kentsel 

dönüşüm ile ilgili literatürde daha çok alan ölçeğinde dönüşümden bahsedilmektedir, 

ancak kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren parsel ölçeğinde dönüşüm önemli bir 

ivme kazanmış ve kentsel gelişmeye, planlamaya, konut piyasasına etkileri önemli hale 

gelmeye başlamıştır.  

 

Parsel ölçeğinde dönüşüm bölüm “2.2. Kentsel dönüşümde müdahale yöntemleri” 

anlatılan yöntemlerden;  Yenileme-Yenilenme,  Yeniden geliştirme,  Yeniden üretim – 

Dönüşüm, Esenleştirme – Sıhhileştirme ile örtüştüğü görülmektedir.   

 

6306 Sayılı Kanuna göre riskli yapı, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik 

ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve 

teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı demektir. 6306 Sayılı Kanunun amacı; 

muhtemel bir afet anında yıkılma ve ağır hasar görme ihtimali bulunan ve bu nedenle 

içinde yaşayanların can güvenliği bakımından riskli olan binaların tespitinin yapılarak, 

bu binalardan insanların tahliyesini sağlamak ve bu binaların yerine güvenli yapıların 

yapılmasını sağlamaktır. 6306 Sayılı Kanun 15.12.2012 tarihinde resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 02.07.2013 ve 25.07.2014 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanan değişiklikler ile son haline kavuşmuştur.  

 

6306 Sayılı Kanunun bazı maddelerinin “Yoksulun barınma hakkını yok sayan, 

vatandaşın mülkiyet hakkına tecavüzü yasal bir hale getiren, yerel yönetimlerin 

yasalarından kaynaklanan yetkilerini ortadan kaldıran, vatandaşlar arasında ayrımcı 

uygulamaların temelini atan, bütün yetkiyi Bakanlıkta toplayan, uygulama sırasında 

yapılacak yardımları lütuf düzeyine indirgeyen, zeytincilik, orman, askeri yasak 
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bölgeler, turizmi teşvik, kültür ve tabiat varlıklarını koruma, kıyı, mera kanunları gibi 

doğa-çevre-kültür varlıklarını koruyup geliştirmeyi amaçlayan kanunların, bu kanunun 

uygulanmasını engelleyici ve bu kanuna aykırı hükümlerini ortadan kaldıran, söz 

konusu 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 

Anayasaya, pek çok mevcut kanuna ve Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğu gibi 

uygulamaya geçilmesi halinde telafisi imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olduğu” 

gerekçesi ile dava açılmış, açılan bu dava sonucunda Anayasa Mahkemesi’nin 1/3/2014 

tarihli ve 27/2/2014 tarihli E: 2012/87 ve K:2014/41 sayılı kararı ile ve yine Anayasa 

Mahkemesi’nin 27/2/2014 tarihli E: 2012/87 ve K: 2014/5 (yürürlüğü durdurma) sayılı 

Kararı ile Kanunda değişen ve iptal edilen maddeler olmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin 

27/2/2014 tarihli E: 2012/87 ve K: 2014/5 (yürürlüğü durdurma) sayılı Kararı ile 

01.03.2014 tarihi itibariyle 6 ve 9 maddeleri iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 

1/3/2014 tarihli ve 27/2/2014 tarihli E: 2012/87 ve K:2014/41 sayılı kararı ile de “tespit, 

taşınmaz devri ve tescil” konulu 3 üncü maddenin birinci fıkrasının yedinci ve sekizinci 

cümleleri, “tasarrufların kısıtlanması” konulu 4 üncü maddenin birinci fıkrası, “tahliye 

ve yıktırma” konulu 5 inci maddenin beşinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri 

(26.07.2014 tarihinden başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmek üzere), “tespit, 

taşınmaz devri ve tescil” konulu 3 üncü maddenin dördüncü, yedinci fıkraları, 

“uygulama işlemleri” konulu 6 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasının ikinci cümlesi ve 10 

uncu fıkrası, “uygulama işlemleri” konulu 8 inci maddenin birinci fıkrası, 9 uncu 

maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve ikinci fıkrası ise 26.07.2014 tarihi 

itibariyle iptal edilmiştir.   

 

Bu çalışmada Mayıs 2013 ve Ağustos 2014 tarihleri arasında riskli yapı ilan edilen 

parseller incelenmiştir. İncelenen yapıların büyük bir kısmı 25.07.2014 tarihinden önce 

yapılan uygulamalardır. Yönetmeliğin bu denli değişikliklere uğraması yönetmeliğin 

uygulama örneklerini birbiri ile karşılaştırabilmek mümkün görülememektedir. 

Özellikle 25.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile riskli yapının tespit 

yöntemi değişmiştir. Mevzuatın ilk yayımlandığı zamandaki yöntem; “Riskli 

yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Deprem 

Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir”  

biçiminde düzenlenmiş iken, 25.07.2014 tarihli değişiklik ile “riskli yapı tespiti; kendi 
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başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların 

oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar 

ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır. İnşaat 

halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının yıkılması 

sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez.” 

şeklinde yeni düzenleme yapılmıştır. Burada en önemli husus artık inşaat halinde olan, 

ikamet edilmeyen, metruk yapılar ve bir kısmı yıkılan yapılar riskli yapı ilan edilemez 

hükmü getirilmiştir. Parsel bazında dönüşüm yapabilmek için öncelikle afet riski 

taşıdığı düşünülen yapılar hakkında aşağıda ki süreç izlenmelidir: 

 

 

 

Şekil 3.1 Riskli yapı süreci (Bulut 2015) 

 

6306 Sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliği ile riskli yapının tespit süreci 

tanımlanmıştır. Şekil 3.1᾽de riskli yapının tespit süreci şematik olarak anlatılmakta olup 

aşağıda her bir adımda neler yapılması gerektiğini detaylı bir biçimde incelenmiştir. 

Şekil 3.1᾽de de görüleceği üzere ilk olarak riskli yapının tespit edilmesi gerekmektedir. 

Riskli yapı tespit süreci; vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyeye, il özel 

idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir Belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine 

veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilmektedirler. Bu 

aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin 
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müracaatı ile bu tespit yapılabilmektedir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik 

belgesinin fotokopisi gereklidir ve ayrıca masraflar kendilerine ait olmak üzere 

yaptırılır. 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı 

veya kat mülkiyeti kurulmadığı için arsa paylı tapu mevcut ise, arsa üzerinde fiilen 

bulunan yapının riskli yapı tespiti, yapının sahibi olan arsa payı sahibince yaptırılır. 

Arsa üzerindeki yapının başkasına ait olması ve bunun da tapu kütüğünde belirtilmiş 

olması halinde, riskli yapı tespiti lehine şerh olan tarafça yaptırılır.  

 

Bakanlıkça, süre verilerek maliklerden veya kanunî temsilcilerinden istenebilir. Verilen 

süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya 

yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden 

de isteyebilir. Riskli yapılar 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre tespit edilir.  

 

İtiraz üzerine yeniden rapor tanzim edilmesi gereken haller ve raporun gerçeğe aykırı 

düzenlendiğinin tespit edilmesi halleri hariç olmak üzere, her yapı için sadece bir adet 

riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir. Lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar riskli 

yapı tespit talebi üzerine, o yapı hakkında daha önce riskli yapı tespit raporu düzenlenip 

düzenlenmediğini elektronik yazılım sistemi üzerinden kontrol eder. Elektronik yazılım 

sistemi üzerinden yapı kaydı oluşturulduktan sonra iki ay içerisinde riskli yapı tespitinin 

yapılmaması halinde oluşturulan yapı kaydı elektronik yazılım sisteminden silinir. 

Riskli yapı tespit raporunda, tespite konu binanın Ulusal Adres Veri Tabanında 

belirtilen adresinin ve bina kodunun yer alması zorunludur. 

 

İkinci aşama; tespit yapılması ve rapor hazırlanması aşamasıdır. Bu aşamada riskli yapı 

olduğu tespit edilen yapılar
3
, tespiti yapanlar tarafından riskli yapı tespitine ilişkin 

                                                           
3
 25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazetede Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliği yayımlanmıştır. Bu değişikliğe göre 

yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “Riskli yapılar, Ek-2’de 

yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara göre tespit edilir. Riskli yapı tespiti; kendi 

başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, 

eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların 

korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk 

olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine 
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raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde, tespiti yapan 

İdarece veya lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tespite konu yapının bulunduğu 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Raporlar Bakanlıkça belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde Müdürlükçe incelenir ve herhangi bir eksiklik tespit edilmesi 

halinde gerekli düzeltmeler yapılmak üzere raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa 

iade edilir. Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik yok ise, riskli yapılar, 

Müdürlükçe en geç on iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek 

üzere, ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. Müdürlükçe veya riskli yapı tespitine karşı 

yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe, riskli yapı tespit raporunda tespit edilen 

eksikliklerin tamamının, raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa bildirildiği tarihten 

itibaren otuz gün içinde düzeltilmesi ve raporun Müdürlüğe sunulması gerekmektedir.  

 

Üçüncü aşama maliklere tebligat gönderimi; ilgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne 

işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihlerinden itibaren on beş gün 

içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile 

itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren idarece altmış günden az 

olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek 

suretiyle, ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir. Ayrıca tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması hâlinde, 

Bakanlık veya Müdürlük tebligat işlemleri için Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 

mirasçılık belgesi çıkartmaya yetkilidir. 

 

Dördüncü aşama riskli yapı tespitine itiraz edilmesidir. Riskli yapı tespitine karşı 

malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki 

Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilmektedir. İtirazı inceleyecek olan 

teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak 

üzer, Bakanlık teşkilatında görev yapan üç üyenin iştiraki ile teşkil edilir. Riskli yapının 

tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde tapu müdürlüğüne 

bildirilmektedir.  

                                                                                                                                                                          
konu edilmez”. Buna göre inşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir 

kısmının yıkılması nedeniyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı kabul edilemez. 

Yönetmeliğin ilk ilanı olan 15.12.2012 tarihinden değişiklik yayımlanana dek ikamet edilmeyen ve 

metruk yapılar riskli yapı ilan edilmiş, yönetmeliğin tanıdığı haklardan faydalanılmıştır. 
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Beşinci aşama riskli yapının yıktırılmasıdır. Riskli yapı olarak tapu kütüğüne 

kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek 

riskli yapının yıktırılması istenilir. Maliklere yapılacak tebligatta, riskli yapıyı kiracı 

veya sınırlı ayni hak sahibi kullananlara tahliye için malik tarafından bildirim yapılması 

gerektiği belirtilir. Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların 

vekillerinin müracaatı üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve 

doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış 

belgelerin sunulmasına ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine 

istinaden, maliklerin muvafakati aranmaksızın altı iş günü içerisinde düzenlenir. Riskli 

yapının altmış günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malik 

tarafından yıktırılmamış ise, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilere ve otuz 

günden az olmamak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur. Bu süre sonunda da 

riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal 

gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan 

istenilir ve maliklere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı mülki amire 

bildirilir. Yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak 

üzere, mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılmaktadır. Mülki 

amir yıkım işlemini yıkım yapmaya yetkili kuruluşlara yaptırılabilmektedir.  

 

Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında 

İdarece veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş 

ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri 

hakkında ise, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanır. 

 

İdare, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri 

gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar 

hâlinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirir. Yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça 

veya Müdürlükçe yıkılır veya yıktırılır. 
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Riskli yapının yine de yıktırılmadığı tespit edilen durumlarda Bakanlıkça yazılı olarak 

İdareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır 

veya yıktırılır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu 

müdürlüğüne bildirilir. Tapu Müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil 

sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf 

tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığı veya İdareye binanın ayni 

ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir.    

 

Altıncı aşama yıkım sonrası uygulamadır. Riskli yapılarda, parsellerin tevhit 

edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama 

yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat 

paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine bütün maliklerce oybirliği ile 

karar verilememiş ise, riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak 

faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve maliklerden birinin 

istemi üzerine, bütün malikler toplantıya çağrılır. Toplantıda yürütülecek uygulamalar 

konusunda riskli yapının değeri de gözetilerek bütün maliklerce oybirliği ile anlaşmaya 

çalışılır. Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamaya sahip 

oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu 

karar tutanağa bağlanır ve karara katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara 

katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu 

tebliğde, onbeş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine 

ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az 

olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, 

paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça 

ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.  

 

Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; arsa payı 

değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. 

Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, rayiç bedeli Bakanlıkça 

ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile 

alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya 
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Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, 

paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır. 

 

Üzerinde ki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın satışına 

karar verilmesi halinde, bu satışın öncelikle Bakanlığa veya Bakanlığın uygun gördüğü 

bağlı veya ilgili kuruluşuna veyahut da İdareye veya TOKİ’ye teklif edilmesi gerekir. 

 

Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde, Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 

arsa payları satın alınanlar ile 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde konut veya işyeri 

sözleşmesi yapılabilir. Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların 

tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde, bu yapılar birlikte 

değerlendirilerek, yürütülecek uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin 

en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. 

 

Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı olarak 

tespit edilmiş olması halinde; 

a) İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapıların değil, sadece riskli 

olarak tespit edilen yapıların tapu kütüğüne riskli yapıdır belirtmesi işlenir. Riskli olarak 

tespit edilen bu yapıların yeniden inşası için düzenlenecek yapı ruhsatı, diğer maliklerin 

haklarının menfi olarak etkilenmemesi şartıyla, bütün maliklerin değil, sadece riskli 

yapıların maliklerinin talep ve muvafakatine istinaden düzenlenir. 

 

b) Riskli olarak tespit edilen bu yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için, bu yapıların 

bulunduğu alanın risksiz olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraz, 

terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri Müdürlükçe re’sen yapılır veya yaptırılır. 

 

Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile tevhidi 

mümkün olan birden fazla parselin tevhid edilmesi ile terk, ihdas ve tapuya tescil 

işlemlerine üzerindeki riskli yapıların yıktırılmasından sonra, her parselde ayrı ayrı 

sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. 

Bu parsel veya parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan yapılaşmamış boş 

parsellerin, riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhid edilmek suretiyle birlikte 
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değerlendirilebilmesi için, boş parsellerdeki bütün maliklerin oybirliği ile karar alması 

gerekir. Tevhit işleminden sonra yapılacak uygulamaya tevhid ile oluşan parselde sahip 

oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. 

 

Yedinci aşama yeni yapının uygulanması aşamasıdır. Riskli yapı sahibi yıktırmış olduğu 

yapının yerine imar planı, plan notları ve imar mevzuatına uygun olarak yapabilir ya da 

yaptırabilmektedir. 

 

Uygulama alanında zeminden kaynaklanan sebeplerle veya herhangi bir afet riskinden 

dolayı veyahut mevzuata göre yapılaşma hakkının olmamasından dolayı yeni yapı 

yapılması mümkün değil ise, uygulama alanındaki yapının yerine yapılacak yeni yapı, 

uygulama alanı dışında başka bir parselde yapılabilir. Böyle bir durumda Kanundan 

kaynaklanan hakların uygulama alanı dışındaki parselde kullanılacağına dair uygulama 

alanının bulunduğu ildeki Müdürlükten yazı alınır. Bu yazı Müdürlükçe ilgili 

belediyelere ve tapu müdürlüklerine bildirilir. 

 

İlgili kanun uyarınca riskli yapı ilan edilen yapının maliklerine ilgili kanun uyarınca 

kira yardımı yapılabilmektedir. Ancak kanunun tanımış olduğu bu hak yalnızca anlaşma 

sağlanan hak sahiplerine tanınmaktadır. Anlaşma yoluyla tahliye edilen maliklere veya 

malik olmasa dahi kiracı sıfatıyla binada oturanlara geçici konut tahsisi yapılabilir. Bu 

düzenlemede bulunan “yapılabilir” ifadesi ile idareye takdir yetkisi tanınmaktadır. 

Bununla birlikte düzenleme ile “anlaşma yoluyla tahliye edilen” malikler tanımlanırken 

“anlaşmayan” malikler belirsiz bir şekilde bırakılmaktadır (Gür ve Türk 2014). Anlaşma 

ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren 

Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk 

Lirasını geçemez. Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay ve Kanun 

kapsamında anlaşma yolu ile kamulaştırılan yapılarda 5 aydır. Maliklere, kiracılara ve 

sınırlı ayni hak sahiplerine, sahip oldukları veya kullandıkları Kanun kapsamındaki 

bütün yapılardan dolayı kira yardımı yapılabilir. İdare veya TOKİ, Kanun kapsamında 

yaptıkları uygulamalarda kendi bütçelerinden kira yardımı yapabilir. 
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Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine mümkün olması hâlinde, kira yardımı 

yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut 

veya işyeri tahsisi yapılabilir. Ayrıca yine kanun kapsamında riskli yapı maliklerine 

kredi desteği de sağlanmaktadır. Yine kira yardımında olduğu gibi bu haktan yalnızca 

anlaşma sağlanabilen hak sahipleri faydalanabilmektedir. Ayrıca Dönüşüm Projeleri 

Özel Hesabından kişi hem kira yardımından, hem de kredi desteğinden faydalanamaz. 

Bunlarda birini tercih etmesi gerekmektedir.  

 

Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı 

kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere 

faiz desteği verilebilir. Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren en geç 

bir yıl içinde kredi almak üzere Bakanlıkla protokol imzalamış bankalara başvurulmuş 

olması gerekir. Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Halkbank, Türkiye Finans 

Bank, Vakıfbank, YapıKredi, Yapı Kredi Bankası, Bankasya, TEB, Garanti, Şekerbank, 

Albaraka, Kuveyttürk, Ziraat Bankası, Finansbank, Ing Bank, A Bank olmak üzere 17 

adet banka ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında anlaşma sağlanmıştır.  

 

Kiracı olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, belirlenen aylık kira bedelinin iki 

katı kadar, sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere ise beş 

katı kadar defaten kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı başvuruları; tahliye tarihinden 

itibaren en geç bir yıl içinde, Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli 

alan veya rezerv yapı alanlarında ilgili kuruma, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise 

Müdürlüğe yapılır. Ayrıca yeni yapı yapacak olanlara kanun ile bazı harçlarda muaf 

olma hakkı tanınmıştır. Uygulama alanındaki mevcut yapıların imar mevzuatına uygun 

olup olmadığına bakılmaksızın ilgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel 

kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter 

harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, 

döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak 

paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. 
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Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, kredi desteğinden faydalanarak veya tamamen 

kendi kaynaklarını kullanarak, uygulama alanında veya uygulama alanı dışındaki 

parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması işlemi, 

Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki 

yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer 

kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında işlem, 

sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan 

harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer 

ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta 

muameleleri vergisinden muafiyetleri uygulanır. 

 

6306 Sayılı Kanun kapsamında aşağıda sıralanan harç, vergi ve ücretlerden istisna 

getirilmiştir:  

1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan 

noter harçları. 

2) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları. 

3) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 

üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan harçlar. 

4) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi 

kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi. 

5) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan 

veraset ve intikal vergisi. 

6) Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; 

Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 

tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her 

türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil 

olmak üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret. 

7) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli 

ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta 

muameleleri vergisi. 
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Çizelge 3.1 Riskli yapı sahiplerine tanınan faiz desteği sağlanan krediler 

 

Kredi Türü 

 

Faiz Desteği 

Oranı 

Azami 

Ödemesiz 

Dönem (Yıl) 

Azami 

Vade 

(Yıl) 

Hak Sahipliği Bazında 

Destek Sağlanacak 

Kredi Anapara Tutarı 

için Üst Limit 

Güçlendirme 

Kredisi 
400 baz puan 2 10 50.000 TL 

Konut Yapım 

Kredisi 
400 baz puan 2 10 100.000 TL 

İşyeri Yapım 

Kredisi 
300 baz puan 2 7 100.000 TL 

 

Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve 

benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir. Bir hak sahibi adına faiz desteği 

sağlanacak toplam kredi tutarı 500.000 TL’yi geçemez. 

 

6306 Sayılı Kanunun 9. maddesinde, hali hazırda yürürlükte olan 3194 sayılı İmar 

Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2960 sayılı 

Boğaziçi Kanunu gibi on iki farklı kanununda yer alan hükümlerin, 6306 Sayılı 

Kanunun uygulanmasını engelleyici nitelikte olmaları halinde uygulanmayacağı ifade 

edilmiştir. Ancak söz konusu madde sınırları kanunla çizilmeyen belirsiz bir alanda 

yürütme organına uygulama yetkisinin verilmesinin, hukuk devletinin bir gereği olan 

“belirlilik” ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nin 27/2/2014 

tarihli E: 2012/87 ve K:2014/41 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.  

 

Tek bina ölçeğinde ve alansal ölçekte yaklaşımlar çizelge 3.2’de detaylı bir biçimde 

talep yapan taraf, yetkili kurum, alanların belirlenme kriteri, itiraz etme hakkı ve 

yöntemi, tasarrufların kısıtlanması, yıkım süreci, teşvik ve muafiyetlerin farklılık 

gösterdiği hususlar sıralanmakta olup birbiri arasında ne gibi farklılıkların ve 

benzerliklerin ne olduğu belirlenmiştir.  
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Çizelge 3.2 6306 Sayılı Kanuna göre tek bina ve alan ölçeklerinin karşılaştırılması (Gür 

ve Şence 2014) 

 
 Tek Bina 

Ölçeğinde 

Alansal Ölçekte 

Riskli Yapı Riskli Alan Rezerv Yapı Alanı 

Talep Taşınmaz Malikleri 

(maliklerden biri 

yeterli), Bakanlık, 

İdare 

Bakanlık 

TOKİ 

İdare 

Taşınmaz Malikleri 

Bakanlık 

TOKİ 

İdare 

Taşınmaz Malikleri 

Yetki Bakanlıkça 

lisanslandırılan kurum 

ve kuruluşlar yapar, 

Bakanlık onaylar 

Bakanlar Kurulu Bakanlık 

Kriter Deprem Bölgelerinde 

Yapılacak Binalar 

Hakkında Yönetmelik 

Hükümleri 

Zemin yapısı veya 

üzerinde ki yapılaşma 

sebebiyle risk taşıdığına 

dair teknik rapor 

- 

İtiraz Maliklerce on beş gün 

içinde itiraz edilebilir, 

itirazlar teknik bir heyet 

tarafından incelenir. 

Tebliğ tarihinden 

itibaren otuz gün içinde 

dava açılabilir.  

Tebliğ tarihinden 

itibaren otuz gün içinde 

dava açılabilir.  

Tebliğ tarihinden 

itibaren otuz gün içinde 

dava açılabilir. 

Tasarrufların 

Kısıtlanması 

Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından talep 

edilmesi halinde elektrik, su ve doğalgaz hizmetleri 

verilmektedir.  

- 

Yıkım Öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. 

Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile 

kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere kira 

yardımı yapılabilir.   

Maliklere, altmış 

günden az olmamak 

üzere süre verilerek 

riskli yapıların 

yıktırılması istenilir.  

- - 

Uygulama Uygulama İşlemlerinde sahip oldukları hisseleri 

oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile 

karar verilmektedir.  

- 

Her türlü plan ve projeyi hazırlamaya, onaylamaya denetçisi olmaya 

yetkilidir.  

- Bakanlık her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine 

esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve bu 

özel standartları içeren planlar yapma ve onaylama 

yetkisine sahiptir.  

Teşvik ve 

Muafiyet 

Bu Kanun uyarınca yapılacak olan uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, 

belediyelerce alınan harçlar, ve diğer ücretlerden müstesnadır. 

Büyükşehirlerde net alanı 150 m²’ye kadar olan konut teslimlerinde KDV 

oranı %1 olarak uygulanacaktır.  
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4. PARSEL BAZINDA DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÖRNEK 

ALAN ARAŞTIRILMASI 

4.1 Örnek Alan Tanımı ve Seçilme Nedeni 

Bilindiği üzere Eskişehir birçok uygulamada pilot bölge olarak seçilmiş ve ülkemizde ki 

yeni uygulamaları ilk kez deneme fırsatı bulmuştur. Ancak 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit 

edilmesinde öncü olup çok sayıda başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sayısının bu denli 

fazla olması Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi᾽ni inceleme alanı olarak seçilmesinde etkili 

olmuştur. 6306 Sayılı Kanun 16 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazetede yürürlüğe 

girmiş, kanunun uygulama yönetmeliği ise 15 Aralık 2012 tarihinde resmi gazetede 

yürürlüğe girerek uygulamaya başlanmıştır. 25 Temmuz 2014 tarihinde uygulama 

yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.  Tepebaşı Belediyesi’ne ilk 

riskli yapı başvurusu mayıs 2013 tarihinde yapılmıştır. İnceleme süresi Mayıs 2013 ve 

Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiştir. Bu tarihler arasında yaklaşık olarak 302 

adet riskli yapı tespit edilmiştir.  Ağustos 2014 tarihinde belediye arşivinden elde edilen 

verilere göre toplam yapı sayısı yaklaşık 60.000 adettir. Bu yapılardan yalnızca 302 

adeti riskli yapı olarak ilan edilmiştir. Bu da yapıların % 0,50 sinin riskli yapı olarak 

ilan edildiğini göstermektedir. 

 

4.2 Parsel Bazında Dönüşüm Uygulamaları İncelemesi 

Aşağıda ki bölümlerde 2013 Mayıs - 2014 Ağustos tarihleri arasında Tepebaşı 

Belediyesi᾽ne yapılan riskli yapı başvuruları incelenmiş, bu yapılara verilen ruhsatların 

tüm ilçe genelinde verilen ruhsatlar arasında ki payı incelenecek olup ayrıca riskli yapı 

başvurularının aylara ve mahallelere göre dağılımı incelenecektir.  

 

4.2.1 Mahallelere göre değişimi 

Mayıs 2013 - Ağustos 2014 tarihleri arasında incelenen 302 parselin mahallelere göre 

dağılımı incelenmiştir. Tepebaşı İlçesi᾽nde 30.04.2014 tarihine kadar 54 mahalle yerel 

seçimlerden sonra ise 99 mahalle yer almaktadır (Ek 3).  
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Çizelge 4.1 Riskli yapıların mahallelerine göre dağılımı (Bulut 2015) 

 

 

En çok başvurunun şehir merkezine yakın konumlu eski 1 ve 2 katlı yapıların 

bulunduğu Kumlubel Mahallesi’nde olduğu dikkat çekmektedir. Kumlubel Mahallesini, 

kent merkezi mahalleleri arasında yer almayan ancak gelişmekte olan ve yeni hizmete 

açılan tramvay hattı ile kent merkezine erişimin kolaylaştığı Çamlıca Mahallesi takip 

etmektedir.  

 

Başvurunun yapıldığı mahalleler incelendiğinde en çok başvurunun Eskişehir'in 

kentinin ilk yerleşim yerleri sayılan mahallerde yer aldığı, aynı zamanda bu 

mahallelerin şehre yerleştirilen göçmenlerin yer seçmesi nedeniyle hızla gelişen 

mahalleler olduğu gözlemlenmektedir.  

 

Eskişehir İli kent merkezinde 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 Sayılı Kanunun 2. maddesine göre riskli 

alan ilan edilmiştir. 56,45 hektarlık bir alanı kapsayan afet riskli alan kent merkezi 

sınırlarında yer almakta olup Tepebaşı ve Odunpazarı İlçeleri᾽ni kapsamaktadır. 

Tepebaşı İlçesi᾽nde Mustafa Kemal Paşa, İhsaniye, Hacıalibey, Yeni, Işıklar ve Mamure 

mahallelerini içermektedir.  
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Şekil 4.1 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içinde riskli yapı başvuruları 

(Bulut 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4.2 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli alan ilan edilen bölge (Bulut 2015) 

 

 

RİSKLİ ALAN 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içinde riskli alan başvuruları 

(Bulut 2015) 

 

Başvurularda Mustafa Kemal Paşa, İhsaniye, Hacıalibey, Yeni, Işıklar ve Mamure 

Mahalleleri’nin başvuru sayısının yalnızca bir adet olmasının nedeni bu mahallelerin 

büyük bir kısmının afet riskli alan ilan edilmesidir. Bu alanda ilan edilen riskli yapıya 

ilişkin herhangi bir işlem Tepebaşı Belediyesi᾽nce yapılmamıştır.  

 

4.2.2 Başvuruların aylara göre dağılımı 

Uygulamanın başladığı ilk aylarda talep oldukça az olup ilerleyen aylarda artan bir ivme 

gözlenmiştir (Çizelge 4.2). Ancak Haziran ve Temmuz aylarında yine bir gerileme 

yaşayıp riskli yapı başvuruları 23 adet ve 27 adet gibi sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu 

duruma en önemli etken yaşanan mevzuat değişiklikleri ve plan notlarında değişikliğe 

gidilmiş olması ve bu değişikliğin belirsiz olması nedeni ile vatandaşlar belirsizliğin 

ortadan kalkmasını müteakip başvuruları yapmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi 

gereken bir husus da Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin mansard çatıya izin 

vermesidir. Bilindiği üzere mansard çatı yapılması ile her ne kadar çatı katında herhangi 

bir bağımsız bölüm yapılamasa da alt kat ile birleşik bir bağımsız yapmaya cevaz 

vermektedir. Bu özel durum mahkeme kararı ile kat artışına neden olduğu gerekçesi ile 

RİSKLİ ALAN 
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iptal edilmiştir. Ancak iptal edilene dek bir süre uygulandığı görülmektedir. Temmuz 

ayında dikkat çekici düşüşün nedeni ise 25.07.2014 tarihinde yönetmelikte değişiklik 

yapılmış olmasıdır.   

 

Çizelge 4.2 Riskli yapı başvurularının aylara göre dağılımı (Bulut 2015) 

 

4.2.3 Riskli yapılara verilen yapı ruhsatları 

 

Tepebaşı İlçesi sınırları içerisinde Mayıs 2013 ve Ağustos 2014 tarihleri arasında 

Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan Yapı Ruhsatları incelenmiştir. Her ne kadar 

bu tarihler arasında riskli yapı başvurularının sayısının çok olduğu vurgulansa da riskli 

ilan edilip yıkılan ve yerine yapılacak yeni yapılar için hazırlanan Yapı Ruhsatlarının 

sayılarının oldukça az olduğu dikkat çekmektedir. Aşağıda yer alan çizelge 4.3᾽de 

belirlenen tarihler arasında riskli yapılara ve diğer yapılara ilişkin hazırlanan yapı 

ruhsatları bilgisi yer almaktadır.  Aşağıda yer alan çizelgeden de anlaşılacağı üzere ilan 

edilen her riskli yapıya ilişkin riskli yapının yıkıldıktan sonraki sürecin her ne kadar 

teşvikler ile bu süreç hızlandırılmaya çalışılsa da yeterince hızlı ilerlemediği dikkat 

çekmektedir.  
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Çizelge 4.3 Riskli yapılara ilişkin hazırlanan yapı ruhsatı dağılımı (Bulut 2015) 

 

4.2.4 Parsel bazında dönüşüm uygulamaları yerinde inceleme 

 

 

4.2.4.1 Yıkım öncesi  

 

 

Mayıs 2013 – Ağustos 2014 tarihleri arasında ilan edilen riskli yapılar incelendiğinde en 

çok bir katlı yapıların riskli yapı ilan edildiği görülmektedir. Bu çalışma kapsamında 

yapılan inceleme 2014 yılı Ağustos ayı ile sınırlıdır. 25 Temmuz 2014 tarihinde 

uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile metruk ve kullanılmayan yapıların riskli 

yapı ilan edilmeyeceği ifade edilmiştir. Uygulama yönetmeliğindeki söz konusu 

değişiklik ileride riskli yapı ilan edilen edilebilecek bir katlı yapıları etkileyeceği açıktır. 

Ancak çalışma kapsamında yapılan incelemenin büyük bir kısmı yönetmelik değişikliği 

öncesinde uygulandığından bir katlı yapıların sayısı yoğunluk göstermektedir. Çizelge 

4.2 ve ek 2’de yer alan riskli yapı kimlik kartlarından da görüleceği üzere riskli yapı ilan 

edilen yapıların büyük çoğunluğu bir katlıdır. Riskli yapı ilan edilen üç ve dört katlı 

yapılar ise daha çok yürürlükte olan imar planında
4
 bitişik nizam altı ve sekiz katlı 

yapılaşmaya izin veren parseller olup cadde üzerinde konumlanmıştır. Ara sokaklarda 

                                                           
4
 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 05.02.2004 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  
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yer alan riskli yapılar ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam üç ve 

dört kata isabet etmektedir.    

 

 

Çizelge 4.4 Riskli yapı ilan edilen yapıların yıkımdan önceki sahip oldukları kat adetleri 

(Bulut 2015) 

 

4.2.4.2 Yıkım sonrası 

 

Mayıs 2013 – Ağustos 2014 tarihleri arasında ilan edilen riskli yapılar incelendiğinde 

riskli yapı sürecinin yavaş ilerlediği söylemek mümkündür. Çizelge 4.5’de görüleceği 

üzere yerinde yapılan inceleme de riskli yapı ilan edilen parsellerin büyük bir kısmında 

riskli yapı yıkılmış boş arsa olarak kalmıştır. 



36 
 

 

Çizelge 4.5 Riskli yapı ilan edilen yapıların günümüzde ki durumu (Bulut 2015) 

 

Yapılaşmasını tamamlamış, ikamet edilen yapılar ile henüz inşaat halinde olan yapılar 

benzer sayılarda olup henüz riskli yapının yıkılmadığı örnekler oldukça az sayıdadır. Bu 

yapılar genellikle ticaret bölgelerinde yer almakta olup mülkiyet sahibi ile kiracı 

arasında süren hukuki süreç riskli yapıların yıkılamamasına neden olmaktadır.  

 

4.2.4.3 6306 Sayılı Kanun ile riskli alan ilan edilen bölge ile ilişkisi 

 

Eskişehir İli kent merkezinde 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 Sayılı Kanunun 2. maddesine göre riskli 

alan ilan edilmiştir. İlan edilen riskli alan içerisinde bir adet riskli yapı da 

bulunmaktadır. Bu riskli yapılan riskli alan ilanı ile aynı tarihlerde riskli yapı olarak ilan 

edilmiştir. Bu parsele ilişkin herhangi bir uygulama yapılmamış olup riskli alan 

kapsamında değerlendirilecektir. 
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Şekil 4.4 6306 Sayılı Kanun ile ilan edilen riskli alan ile riskli yapı başvurularının 

ilişkisi (Bulut 2015) 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Türkiye’de yapı stokunun kalitesi ve özellikle deprem gibi afetlere dayanıklılığı sürekli 

tartışma konusu yapılmış ve bu kapsamda parsel ve daha üst ölçekli dönüşüm 

uygulaması, adeta ulusal proje olarak farklı kesimlerce son 15-20 yıl boyunca sürekli 

gündemde tutulmuştur. Kentsel dönüşüm çalışmaları, 1950’lerden beri ülkemizde çeşitli 

yöntemlerle uygulanmış ve dönüşüm mevzuatının başlangıcı 775 sayılı Gecekondu 

Kanunu kabul edilmekte olup, esasen bu düzenleme ile parsel bazında dönüşümün ilk 

örnekleri ortaya çıkmış, ancak 2012 yılına kadar olan dönmede kentsel dönüşüm sadece 

alan bazında örneklerle uygulama konusu olmuş ve literatürde inceleme ve tartışma 

konusu yapılmıştır. 2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile kentsel dönüşüm çalışmaları; riskli yapı kavramı 

ile parsel ölçeğine indirgenmiştir. Riskli yapılara ilişkin süreç ve tarafların yapmakla 

yükümlü oldukları hususlar hem genel, hem de seçilen örnek çalışma alanı çerçevesinde 

değerlendirilmiş olup, riskli yapıların dönüşümüne ilişkin çalışmalardan; belediyeler, 

malikler ve müteahhitlik sektörlerinin etkilenme biçimlerinin farklılık gösterdiği ve her 

üç kesim yönünden projelerin farklı anlamlar kazandığı ortaya konulmuştur.  

 

Çalışma kapsamında Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi’nde Mayıs 2013-Ağustos 2014 

tarihleri arasında tespit edilen 302 adet riskli yapının durum analizi ve dönüşüm 

olanakları irdelenmiş olup, araştırma sonuçlarına göre riskli yapıların büyük bir 

kısmının bir katlı ve metruk yapı niteliğine sahip olduğu tespit edilmiş olup, riskli yapı 

ilanından sonra uygulama sürecinin ivme kaybettiği ve yeni yapım projelerinin hızla 

geliştirilerek imalat sürecinin tamamlanamadığı görülmüştür. İncelenen dönemde ilçede 

riskli yapılar daha çok bir ve iki katlı yapılar şeklinde olup, yeniden yapıldığında genel 

olarak üç ve dört kat olacak şekilde imar planı kararına sahiptirler. İlçe bütününde riskli 

yapıların daha çok sokak aralarında rastgele bir dağılım gösterdiği görülmektedir. İlçede 

riskli yapıların yoğunlaştığı bir bölge veya alan bulunmamaktadır. 6306 Sayılı Kanun 

kapsamında kentsel dönüşüm uygulamaları incelendiği zamanda paydaşların mülkiyet 

sahipleri, belediye ve yüklenici firmalar olduğu görülmekte olup, bunlar kısaca aşağıda 

özet olarak sunulmuştur:   
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Riskli yapı tespiti ve dönüşüm çalışmalarının odağında mülkiyet sahipleri yer almakta 

ve projenden doğrudan malik ve hak sahipleri etkilenmektedir. 6306 Sayılı Kanuna göre 

riskli yapı tespiti öncelikle maliklerin talebi ile gelmekte olup, gerekli hallerde 

Bakanlığın veya İdare’nin talebi ile de riskli yapı tespiti de yapılabildiği görülmektedir. 

Tepebaşı İlçesi᾽nde belirlenen riskli yapılar maliklerin talebi doğrultusunda 

belirlenmiştir. Süreç maliklerin rızası ile kamu gücü olmadan başlatıldığı için tek bina 

ölçeğinde kentsel yenileme, alansal ölçeğe göre daha hızlı olmaktadır. Riskli olan 

yapının yenilenmesi ile birlikte değerinin artması yine malikler açısından olumlu bir 

etken olmaktadır. Bu yapıların yenilenmesi ile birlikte değeri artarken, diğer taraftan da 

bir yapının maliyetinin % 10-15’ini oluşturan belediye tarafından alınan harçlardan 

muaf tutulmaları ile birlikte yapının maliyetinin düşürülmesi; hem mülkiyet sahipleri, 

hem de müteahhitler açısından kanunun riskli yapıların yenilenmesi hususundaki en 

önemli teşvik edici özelliğidir. Buna ilave olarak 6306 Sayılı Kanun ile gelen mülkiyet 

sahiplerine kira yardımı, yine kanunun mülkiyet sahiplerini teşvik edici özelliklerinden 

biridir. Ancak bunlarla birlikte, yıkılıp yeniden yapıldığında inşaat alanı hakkı açısından 

artış olmayacak olan riskli yapılardaki bağımsız birimlerin alan olarak küçülme olasılığı 

bulunmaktadır. 

 

Konu belediyeler yönünden ele alındığı zaman yaklaşım biçimi ve proje sonuçlarının 

daha da farklılaştığı gözlenmektedir. Özellikle ilçe sınırları içinde var olan yapı 

stokunun kalitesinin artması, risk taşıyan yapıların yıkılması belediye yönünden olumlu 

sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca belediyelerin de temel görevi olan kentsel dönüşümün 

mülkiyet sahiplerince yapılması da belediye için olumlu sonuç vermektedir. Ancak 

bunların yanı sıra kanun ile taraflara sağlanan vergi ve harçlardan muaf olunması, 

belediye gelirlerinde ciddi azalışa neden olmaktadır. Öyle ki yönetmeliğin 

yayımlanmasını müteakip içinde yaşayanın olmadığı, yıllardan beri boş duran bir katlı 

metruk yapılarda riskli yapı olarak değerlendirilmiş ve muafiyetlerden yararlanılarak 

mülkiyet sahipleri ve müteahhitlerce gelir artışına neden olmuştur.  

 

Dönüşüm sürecinin aktörlerinden olan müteahhitler açısından konu ele alındığı zaman; 

müteahhitler açısından ise riskli yapının yıkılıp yeniden yapının inşa edilmesi  

konusunda en önemli teşvik unsuru, belediyeye verilen harçlardan muaf olması ile 
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konut alanı 150 m² altındaki inşaatlarda KDV’nin % 1 olmasıdır. Bununla birlikte 

özellikle bitişik nizam gibi yapılaşmanın olduğu bölgelerde, sadece yapıların yıkılıp 

yenilenmesi ile kentsel sorunlara bir çözüm üretilmemekte, bölgeye dair sosyal ve 

teknik altyapı sorunları aynı şekilde devam etmektedir.  

 

Özellikle yıkılan riskli yapıların yerine yapılacak yapıların özelliklerine, planlama 

kararlarına, yapılaşmış, tarihi ve doğal çevre ile uyumuna ilişkin kanunda herhangi bir 

açıklama bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, kanun ile birlikte afet riski odağında 

yapılacak kentsel yenilemelerin kentin uzun vadeli ekonomik, sosyal ve fiziksel olarak 

iyileştirilmesini hedef edinmediği açıkça görülmektedir. Bir diğer önemli husus da 

mevzuatta yapılan değişikliklerin uygulama süreçleri çoğunlukla göz ardı edilerek 

düzenlenmesidir. Uygulamalar yaşandıkça, çözümü mevzuata göre mümkün olmayan 

örnekler ortaya çıktıkça geri dönülerek mevzuat değiştirilmektedir. Mevzuata ilişkin 

değişiklikler incelendiğinde her yıl yönetmelikte değişiklik olduğu görülmüştür. Bu 

durum uygulama da eşitliğin her bir başvuru için olduğunu söylemek mümkün 

görülmemektedir. Sıklıkla yapılan değişiklikler vatandaşta kararsızlığa neden 

olmaktadır. Ya mevzuatın değişeceği beklentisi ile başvurular şişmekte ya da edinilen 

duyumlara dayalı olarak değişiklik olacağı beklentisi ile başvurular bekletilmektedir. Bu 

uygulamada da mevzuat değiştirilmiş ve kanun ve yönetmeliğin yapı taşı olan riskli 

yapı tanımı değiştirilmiştir. Bu ve buna benzer durumlar uygulamalardaki eşitlik ilkesi 

ile çelişmektedir.   

 

Sonuç olarak parsel ölçeğinde dönüşüm çalışmasının, mahalle ve daha üst ölçeklerdeki 

dönüşüm çalışmalarından daha farklı ekonomik, sosyal ve mekânsal yansımalarının 

olduğu ve bu bakımdan dönüşüm sürecinde parsel ölçeğindeki çalışmaların özel olarak 

ele alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Literatürde yeterince araştırma konusu 

yapılmayan dönüşüm süreci, özellikle 1950’lerden sonra ülkemizde süreklilik kazanmış 

bir çalışma olarak da görülebilir. Ancak parsel bazlı da olsa dönüşümü esas hızlandıran 

unsurların mali destek ve teşvikler, afet riski ve koruma uygulamaları nedenleri ile 

maliklerin dönüşüme zorlanması olmuştur. Sayılan üç temel gerekçe de gerek ülke 

koşulları, gerekse alan çalışması yapılan il ve ilçe için yaşamsal önem taşımaktadır.    
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27 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 4 KAT 

SIRA NO 33 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
AĞUSTOS  2013 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
YAPI RUHSATI BULUNAMAMIŞTIR. 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 

YIKIM SONRASI DURUMU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

ADA 
434 

PARSEL 
43 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 4 KAT 

SIRA NO 34 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
AĞUSTOS 2014 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
25.12. 2014 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 
 

 

YIKIM SONRASI DURUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



65 
 

ADA 
437 

PARSEL 
7 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 3 KAT 

SIRA NO 35 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
KASIM 2013 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
22 OCAK 2014 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 

YIKIM SONRASI DURUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ADA 
437 

PARSEL 
16 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 8 KAT 

SIRA NO 36 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
TEMMUZ 2014 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
12 KASIM 2014 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 

YIKIM SONRASI DURUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

ADA 
434 

PARSEL 
2 VE 3 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 4 KAT 

SIRA NO 37 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
KASIM 2013 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
YAPI RUHSATI BULUNAMAMIŞTIR. 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 
FOTOGRAF BULUNAMAMIŞTIR. 

YIKIM SONRASI DURUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



68 
 

ADA 
1026 

PARSEL 
35 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 3 KAT 

SIRA NO 38 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
NİSAN 2014 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
23 MART 2014 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 
 

 

YIKIM SONRASI DURUMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

ADA 
2123 

PARSEL 
13 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 4KAT 

SIRA NO 39 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
EKİM 2013 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
23 MART 2014 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

ADA 
1005 

PARSEL 
71, 73, 698, 415,  

İMAR DURUMU 
DİSPANSER ALANI 

SIRA NO 40 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
AĞUSTOS 2014 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
- 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 

 

YIKIM SONRASI DURUMU 
YIKIM YAPILMAMIŞTIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

ADA 
1149 

PARSEL 
19 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 4 KAT 

SIRA NO 42 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
TEMMUZ 2013 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
YAPI RUHSATI BULUNAMAMIŞTIR. 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 
FOTOGRAF BULUNAMAMIŞTIR. 

YIKIM SONRASI DURUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ADA 
1150 

PARSEL 
26 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 4 KAT 

SIRA NO 43 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
ARALIK 2013 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
13 MAYIS 2014 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 

YIKIM SONRASI DURUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

ADA 
1157 

PARSEL 
34 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 4 KAT 

SIRA NO 44 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
AĞUSTOS 2014 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
24 EYLÜL 2014 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 

YIKIM SONRASI DURUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

ADA 
1158 

PARSEL 
12 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 4 KAT 

SIRA NO 45 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
TEMMUZ 2013 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
11 EYLÜL 2013 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 
  

 

YIKIM SONRASI DURUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



74 
 

ADA 
2161 

PARSEL 
158 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 5 KAT 

SIRA NO 46 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
AĞUSTOS 2014 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
YAPI RUHSATI BULUNAMAMIŞTIR. 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 

YIKIM SONRASI DURUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADA 
1152 

PARSEL 
76 

İMAR DURUMU 
BİTİŞİK NİZAM 5 KAT 

SIRA NO 47 

RİSKLİ YAPI BAŞVURU TARİHİ 
AĞUSTOS 2014 

YAPI RUHSATI TARİHİ 
- 

YIKIM ÖNCESİ GÖRÜNÜMÜ 

 

YIKIM SONRASI DURUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

EK 3 Riskli Yapıların İlçe Geneline Yayılımı 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı Soyadı  : Sevgi NUR BULUT  

Doğum Yeri  : Ankara  

Doğum Tarihi  : 08.04.1984  

Medeni Hali  : Evli  

Yabancı Dili : İngilizce 

 

Eğitim Durumu  

Lise    : Yahya Kemal Beyatlı Lisesi (2001) 

Lisans    : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir 

ve        Bölge Planlama (2008)  

Yüksek Lisans   : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz  

       Geliştirme Anabilim Dalı (2012 Bahar Yarıyılı) 

 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl  

2010 - devam ediyor Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Planlama Birimi  

2008-2010 Zirve Gayrimenkul Değerleme Ltd. Şti. 

 

Sahip Olduğu Sertifika ve Yetki Belgeleri 

Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi (11.11.2013 / ANK-13/008) 

 

 

 

  

 


