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VAKA TABANLI İNCELENMESİ 

 

Murat SAKA 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
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Danışman: Yrd. Doç. Dr. Latif Onur UĞUR 

 

Kentler, zamanla gelişen ve dönüşen karmaşık ve dinamik sistemlerdir. Ekonominin 

veya ekonomik düzenin değişmesiyle kentsel alanlarda birtakım değişimler ve 

dönüşümler yaşanmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları, kentsel alanlarda yapısal 

bir değişimi ifade ettiği gibi kentlerdeki farklı sosyal, fiziksel, siyasal ve ekonomik 

değişimlerden dolayı oluşan köhneme ve çöküntü bölgelerinin yeniden 

canlandırılmasını da ifade etmektedir. Bu çalışmada, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’nin, “Riskli 

Yapıların Belirlenmesi” ile ilgili hükümlerinin uygulanması esnasında karşılaşılan 

problemler incelenmiştir. Kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu teşviklerin 

belediyelerin gelirlerini azaltıcı yönde etkisi sebebiyle yerel yönetimler yasa 

uygulamalarında ilgisiz kalmıştır. Uygulama Yönetmeliği ile birlikte sağlanan teşvikler, 

özellikle büyükşehirlerde, konut sektörüne ivme katmasına rağmen Tekirdağ ili ve çevre 

ilçelerinde beklenen kentsel dönüşüm hamlesi gerçekleşmemiştir.  

 

Bu çalışmada; binalarda riskli yapı tespiti ile 2007 yılı Türkiye Deprem Yönetmeliğinde 

belirlenen deprem performansı ölçüm yöntemleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca riskli yapı 

tespiti dosyalarının hazırlanması sürecinde istenen resmi ve özel belgeler, laboratuvar 

çalışmaları, statik hesaplamaların yapılması, hazırlanan dosyanın bakanlığın dijital 

sistemine kaydedilme yöntemleri anlatılmıştır. Riskli yapı tespit sürecinde, uygulama 

esnasında ortaya çıkan hak kayıpları, zaman kayıpları, Tekirdağ ili ve çevre ilçeler için 

hazırlanan 6 adet Tespit Raporu ele alınarak örneklerle ortaya konulmuştur. Kentsel 

dönüşüm sürecinde yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerileri belirlenmiştir. Vaka 

çalışmalarının sonuçlarına mevzuat ve uygulama süreçlerinde yaşanan olumsuzluklar 

hem genel olarak, hem de örnek olayların sonuçlarına göre ortaya konulmuştur. Riskli 

Yapı kapsamında olabileceği düşünülen eski binalar için yeterli imar artışı ve yeterli 
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finansal teşvikler verilmediğinde, yapıların yenilenmesi imkânının olmayacağı ortaya 

konulmuştur. Kentsel dönüşüm sürecinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından 

ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalarda görülen aksaklıkların yeniden düzenlenmesi 

yanında finansal teşviklerin de arttırılması gerektiği vurgulanmalıdır.   

 

 

 

Ocak 2016, 130 Sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm kavramı, kentsel dönüşüm süreci, yasal boyut, 

riskli yapı ve tespit esasları ve riskli yapı tespiti raporlaması. 
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Cities are complex and dynamic systems that develop and evolve over time. By the 

changing economy or economic order, certain changes and transformations occur in 

urban areas. While urban transformation practices mean a structural change in urban 

areas, they also point out to revitalization of ramshackle depression areas that form due 

to different social, physical, political and economic changes in cities. In this study, the 

problems encountered in the implementation of the provisions of Law No. 6306 on 

Transformation of Areas at Risk of Disasters and of Implementing Regulation related to 

the Determination of Risky Structures were examined. As the incentives provided by 

laws and regulations reduce the incomes of municipalities, local governments have 

remained almost indifferent to law enforcement so far. Although the incentives provided 

with the Implementing Regulation have contributed to the acceleration of the housing 

sector, especially in metropolitan cities, the expected urban transformation shift has not 

taken place in the province of Tekirdağ and its surrounding sub-provinces.  

 

In this study, determination of risky structures and the earthquake performance 

measurement methods set forth in the 2007 Earthquake Regulation of Turkey were 

compared. In addition, formal and special documents required in the process of 

preparation of risky structure dossiers, laboratory studies, static calculations, and 

methods of recording the prepared files in the ministry’s digital system are explained. 

The losses of rights and time in the implementation of the risky structure determination 

process were discussed with examples based on six Assessment Reports prepared for 

the Tekirdağ province and surrounding sub-provinces. The problems that can be 

experienced in the urban transformation process and solution proposals have been put 

forward. The results of the case studies were discussed based both on the negative 

consequences of the legislation and the problems encountered in the implementation 

process. It has been revealed that unless sufficient development rights and adequate 
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financial incentives are provided for old structures that can be considered risky, there 

will not be an opportunity to renovate such buildings. It should be emphasized that in 

order to ensure the sustainability of the urban transformation process, there is a 

requirement to rearrange the related legal stipulations and practices that lead to issues as 

well as to increase the financial incentives.   

 

 

 

January 2016, 130 Pages 

Key Words: Urban transformation concept, urban transformation process, legal 

dimension, risky structure and determination principles, and risky structure 

determination reporting. 
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1. GİRİŞ  

Kentsel dönüşüm, dünyanın her yerinde toplumların gelişmesi bakımından önemli bir 

olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm, yeni kentsel alanlar kurulması ile 

değil; “çökme ve bozulma olan kentsel mekânın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve 

çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik 

uygulanan strateji ve eylemlerin bütünü” olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede kentsel 

dönüşüm yeni kentsel alanların planlanması ve geliştirilmesinden çok, mevcut kentsel 

alanların yenileme ve dönüşme çalışmalarının planlanması ve yönetimi ile ilgilenir 

(Akkar 2006).   

Türkiye’de zaman içerisinde kentsel dönüşüm ile ilgili birçok kanun yürürlüğe girmiş 

olup, günümüz koşullarında proje geliştirme ve uygulamalar; 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve yönetmelikler, 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 73’üncü maddesi ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu çerçevesinde 

yapılmaktadır. Maliklere ve ayni hak sahiplerine 6306 Sayılı Kanun ve yönetmelikte 

belirlenen çeşitli teşvikler verilere Türkiye’deki yapı stokunun yenilenmesinin uzun 

zaman alacağı düşünülmektedir. 6306 sayılı Kanun’dan önce 2007 yılında çıkarılmış 

olan Türkiye Deprem Yönetmeliğinde binaların deprem performanslarının nasıl 

inceleneceği tespit edilmiştir. Yönetmelik ile belirlenen esaslara göre Riskli Yapı 

Tespiti zaman anlamında uzun ve maliyet anlamında ise külfetli bir süreç olarak 

görülmektedir. 6306 sayılı Kanun ve yönetmeliklerle hangi yapının hasarlı hangi 

yapının sağlam olduğunun belirlenmesi için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

(ÇŞB) il müdürlükleri, belediyeler, üniversiteler ve özel yetki verilen denetleme 

firmaları yetkilendirilmiştir. 

Devletin ve yapı maliklerinin hak kaybına uğramaması, suiistimallerin önüne 

geçilebilmesi için uygulama yönetmeliklerinde birçok husus hakkında açıklama 

getirilmişse de, kanun ve yönetmeliğin çok yeni olması sebebiyle bazı konularda 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Uygulama yönetmeliği ile birlikte sağlanan teşvikler, 

özellikle büyükşehirlerde, konut sektörüne ivme katmasına rağmen Tekirdağ ili ve 

çevre ilçelerinde beklenen kentsel dönüşüm hamlesinin gerçekleşmeme nedenlerinin 

araştırılması bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır.  
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Riskli yapı tespiti çalışmalarının son yıllarda farklı yönlerden araştırma konusu 

yapıldığı görülmektedir (Ay 2012, Öcal ve İnce 2012, Demirkol ve Bereket Baş 

2013Dükkancı 2013, Erzene 2013, Gökçe 2013, Kara 2013, Sönmez 2013, Berkay 

2014, Saraç 2014, Aydın 2013, Dinçer 2014, Açıkgöz 2014, Şentürk 2014). Bu 

çalışmada öncekilerden farklı olarak araştırmacı tarafından Tekirdağ ili ve çevre 

yerleşimlerde yapılan riskli yapı tespiti dosyalarından seçilen örneklerle konu analiz 

edilmiş ve örnek olay sonuçlarına dayalı olarak genelleme yapılması tercih edilmiştir. 

Çalışma örnek olay analizleri ve sonuçları yönlerinden önceki çalışmalardan 

metodoloji ve uygulama açısından farklı ve orijinal nitelik taşımaktadır.   

Çalışma sonuçları dört ana bölümde özetlenmiştir. Birinci bölümde kentsel 

dönüşümün tanımı kapsamı ile birlikte kentsel dönüşüm yöntemleri ve yasal gelişim 

süreci özet olarak sunulmuştur. Buna ilave olarak kentsel dönüşüm süreci hakkında 

literatür incelemesi yapılmış ve Türkiye’deki kentsel dönüşüm süreci ile ilgili kanun 

ve mevzuat genel hatları ile incelenmiştir. İkinci bölümde, 6306 sayılı Kanun ve 

yönetmeliğinin içeriği açıklanarak, riskli yapı kavramı ve tespit süreci hakkında kanun 

ve yönetmelikteki açıklamalar hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde, Tekirdağ ili kapsamında riskli yapı tespit sürecinde karşılaşılan genel ve 

özel problemlerin incelemesi yapılarak dördüncü bölümde bu problemler ile ilgili 

öneriler ortaya konulmuş ve önemli hususlara yer verilmiştir.  
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2. KENTSEL DÖNÜŞÜM 

Bu bölümde kentsel dönüşümün tanımı, kapsamı, yöntemleri, yasal gelişim süreci ile 

birlikte kentsel dönüşüm süreci hakkında yapılan literatür taraması ve Türkiye’de 

kentsel dönüşüm süreci ile ilgili mevcut kanun ve mevzuatlar da anlatılmıştır. 

2.1 Kentsel Dönüşümün Tanımı ve Kapsamı  

Kentler, karmaşık ve dinamik yapıda sistemlerdir. Fiziksel, toplumsal, çevresel, 

ekonomik, siyasal ve ideolojik faktörlerin etkisiyle değişim göstermektedirler. Ortaya 

çıkan değişim ve dönüşümler, kimi zaman mekân ve yaşam kalitesini arttırıcı menfi 

yönde olurken; kimi zaman, mekânın ekonomik, toplumsal, çevresel ve fiziksel çökme 

ve bozulması ile ortaya çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm bu sebeplerle zaman içinde ve 

sürekli gerçekleşmektedir.  

Kentsel dönüşüm hakkında farklı tanımlar yapılmıştır. Linchfield’a (1992) göre 

kentsel dönüşüm, kentsel bozulma süreçlerini daha iyi anlama ihtiyacından doğan ve 

gerçekleştirilecek dönüşümde elde edilen sonuçların üzerinde uzlaşmadır. Dannison’a 

(1993) göre kentsel dönüşüm, kentsel çöküntü alanlarında yoğunlaşan sorunların 

eşgüdümlü bir biçimde çözümlemek için ortaya konulan yöntemdir. Roberts’a göre 

(2000) kentsel dönüşüm, kapsamlı ve bütünleşik bir vizyon ve eylem olarak, bir alanın 

ekonomik, fiziksel, toplumsal ve çevresel koşulların sürekli iyileştirilmesini sağlamaya 

çalışmaktır (Akkar 2006).  

Yapılan tanımlardan yola çıkarak kentsel dönüşüm; “Çökme ve bozulma olan kentsel 

mekânın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik 

yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünü” olarak 

tanımlanabilir (Akkar 2006). Bu çerçevede kentsel dönüşüm, yeni kentsel alanların 

planlanması ve geliştirilmesinden çok, mevcut kentsel alanların yenileme ve dönüşme 

çalışmalarının planlanması ve yönetimi ile ilgilenir. Kentsel dönüşüm, beş temel 

amaca hizmet etmek üzere ortaya çıkmıştır (Akkar 2006):  
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 İlk sırada, kentin toplumsal sorunları ile fiziksel koşulları arasında doğrudan bir ilişki 

kurulması amacını taşımaktadır. Kentsel alanların çöküntü haline gelmesindeki en 

önemli nedenlerden birisi toplumsal çökme ya da bozulmalardır. Kentsel dönüşüm 

projeleri, kentsel çöküntü ve bozulmayı önlemek için toplumsal bozulmanın temel 

nedenlerini araştırıp önerilerde bulunur.  

 İkinci amacı, kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak sürekli değişim 

ihtiyacına cevap vermektir. Bir başka deyişle, kentsel dönüşüm projeleri kentin hızla 

büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda ortaya çıkan yeni fiziksel, toplumsal, 

ekonomik, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlarına göre, kent parçalarının yeniden 

geliştirilmesi amacına hizmet etmektedir. 

 Üçüncü amacı, kentin refah ve yaşam kalitesini arttırıcı başarılı bir ekonomik 

kalkınma modeli ortaya koymaktır. Kentsel alanların çöküntü bölgeleri haline 

gelmesinin nedenlerinden birisi, fiziksel ve toplumsal bozulmanın yanı sıra bu 

alanların ekonomik canlılıklarını yitirmesidir. Kentsel dönüşüm projeleri fiziksel ve 

toplumsal çöküntü alanları haline gelen kent parçalarında ekonomik canlılığı yeniden 

sağlayacak stratejiler geliştirmeyi ve böylece kentsel refah ve yaşam kalitesini 

arttırmayı amaçlamaktadır.  

 Dördüncü amacı, “kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel 

yayılmanın önlenmesine yönelik stratejiler belirlemektir”. Günümüzde sürdürebilirlik 

hedefi ile bağlantılı olarak, kentlerde daha önce kullanılmış ve atıl olan alanların tekrar 

kullanımını sağlayan, kentsel büyüme ve yayılmanın sınırlandırılmasına yönelik 

kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesidir.  

 Son olarak da “toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü olarak kentsel politikaların 

şekillendirme ihtiyacını karşılamak üzere sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı 

kesimlerinin planlamaya katılımını sağlamaktır”. Günümüzde kentsel alanların 

üretilmesi ya da yeniden geliştirilmesi çok paydaşlı bir planlama ve tasarım süreciyle 

gerçekleştirilmektedir. 

2.2 Kentsel Dönüşüm Yöntemleri 

Kentsel dönüşüm, bölgenin ihtiyacına göre “yeniden geliştirme”, “iyileştirme”, 

‘‘bütünleştirme’’ ve “yeniden canlandırma” olmak üzere dört farklı yöntemle 
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yapılmaktadır (İlkme 2008, Çardak 2011, Alpaslan 2014). Belirtilen yöntemler kısaca 

aşağıda özetlenmiştir:  

2.2.1 Yeniden geliştirme (redevelopment) 

Bozulmuş ve korunacak değeri olmayan yapıların bulunduğu bölgelerde uygulanan bir 

yöntemdir. Yerel yönetimler bu yaklaşım ile arazinin maksimum kullanımını, daha 

yüksek zemin alanını ve şehir merkezine daha yüksek gelir grupları ile faaliyetlerin 

gelmesini sağlayabilmektedir. Bu yaklaşımda genellikle yaşayan nüfus kentin başka 

bir kısmına yerleştirilmektedir. Bu da ağır sosyal ve çevresel maliyet taşımaktadır. 

Kiracılar, mal sahipleri ve iş sahipleri için mahallenin yıkımı sosyal ve psikolojik 

travmalara neden olurken, sadece eski binalar değil, işlevsel bir sosyal sistem de harap 

edilmektedir (İlkme 2008). 

2.2.2 İyileştirme (rehabilitation) 

Bu yöntem, planlı olarak gelişmiş ancak zamanla yıpranmış, yoğunluğu artmış ve 

işlevini yerine getiremeyen bölgelerin tekrar değerli hale getirilmesinin amaçlandığı 

bölgelerde kullanılmaktadır. Mevcut bölgenin yapısı korunarak, koruma, tamir ve 

restore edilmesi ilkesini içermektedir. Rehabilitasyonun bütün aşamalarında halkın 

katılımı esastır. Bu yöntemin sosyal yapıya etkisi iki farklı şekilde olmaktadır. Kentsel 

dönüşüm sürecine giren bölgenin halkı buradan uzaklaştırılıp, yerine üst ve orta sınıf 

alıcıların yerleştirilmesi yöntemine soylulaştırma, bölge halkının burada konut 

edinmeye devam etmesi haline zorunlu iyileştirme denilmektedir (İlkme 2008). 

2.2.3 Bütünleşme (integration) 

Kentsel dönüşümün planlanması ilkeleri kapsamındaki hedefler arasında bölgeler arası 

farklılıkları ortadan kaldırmak da bulunmaktadır. Var olan sosyal dokuyu korurken 

varlıklı olmaya ve yoksulluğa bağlı kopmaları önlemek, kentin üst ve alt bölgeleri 

arasındaki farkı azaltmak da bu ilkeler kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla kentsel 

dönüşüm ile bölgelerin kente entegrasyonu sağlanmaktadır (Işıkkaya ve Önel 2008). 

Bu yöntemle, kent kimliği korunurken, mevcut binaların yanına yeni binaların 
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katılımıyla zengin bir çevre yaratmak amaçlanmaktadır. Alanın asıl sakinleri, bölgeden 

ayrılmayarak dönüşüme katkıda bulunmaktadır.  

2.2.4 Yeniden canlandırma (revival) 

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

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

değiştirilmesi sonucu alanın tekrar hayata döndürülmesi, canlandırılması yöntemidir 

(İlkme 2008). 

2.3 Kentsel Dönüşümün Yasal Gelişim Süreci 

Gecekondu alanlarının dönüşüm sürecinde 1984 yılında çıkartılan 2981 sayılı “İmar ve 

Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı 

İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun”, gecekondu 

dönüşüm sürecine yönelik atılmış ilk adım özelliği taşımaktadır. Söz konusu Kanun, 

gecekondu alanları için Islah İmar Planları yapılmasına neden olsa da ortaya çıkan 

planlarla fiziksel dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Gecekondu alanlarında kat sayısının 

artmasını, gecekonduların alınıp, satılmasını ve müteahhitlere verilmesini mümkün 

kılmıştır. Bununla birlikte anılan kanunda gecekondu probleminin sadece mülkiyet ve 

tapu konularının yapılaşma kurallarına göre ele alınması ile çözülebileceği 

öngörüsünün bulunması, ıslah imar planları ile gecekondu alanlarının ekonomik, 

sosyal, fiziksel ve çevresel yapısının uzun vadeli olarak iyileştirilmesini olanaksız 

kılmıştır.  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesinde, ”Belediye, kentin gelişimine uygun 

olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve 

ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı 

tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel 

dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir” hükmü yer almakta, 69. maddesinde de, 

“Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı 

ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel 

kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı 
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arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi 

satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer 

kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla 

ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir” hükmüne yer verilmektedir. 

Yine 69. maddeye göre durumları 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 25. maddesine 

uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. 775 sayılı Gecekondu 

Kanunu’nun 25. maddesinde, “7. madde gereğince tespit olunan önleme 

bölgelerindeki arsalar, öncelikle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle açıkta 

kalacaklara ve diğer konutsuz vatandaşlara verilir” hükmü yer almış ve 7. maddesinde 

ise, “Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu Kanuna göre 

mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, 

İmar ve İskan Bakanlığınca uygun görülenler, bu Kanun hükümleri dairesinde konut 

yapımına ayrılır” hükmüne yer verilmiştir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7.e maddesinde ise “Belediye 

Kanunu’nun 69. ve 73. maddelerindeki yetkileri kullanmak” yetkisi Büyükşehir 

Belediyelerine verilmiş bulunmaktadır. Bu hükümlere göre gerek Büyükşehir 

Belediyelerine ve gerekse Belediyelere kentsel dönüşüm ve gelişim projesi adı altında 

geniş yetkiler verilmektedir. Bu durumu açıklamak bakımından denilebilir ki, 

Belediyelerin özel bir şahıs gibi hareket edebilmelerine imkân getirilmiş ve kolaylık 

sağlanmıştır. 

Belediyeler tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, 

Belediye meclis kararı ile belirlenirler. Bu kararın Belediye meclis üye tam sayısının 

salt çoğunluğunun kararı ile ilân edilmesi gerekir. Bir yerin kentsel dönüşüm ve 

gelişim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan 

sınırları içerisinde bulunması ve en az elli bin metrekare olması şarttır. Kentsel 

dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve 

kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit 

yapılarda harçlarda indirim sağlanmıştır. İlgili resim ve harçların dörtte biri alınır. 
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Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından 

açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır. Diğer yandan, 

büyükşehir belediyeleri, kendi sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe 

belediyeleri ve nüfusu 50.000 in üzerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki 

alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür 

ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler 

ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa 

ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları 

oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz 

varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasını amaçlayan 16.6.2005 

tarihli ve “5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. 

5366 Sayılı Kanun’a göre, yenileme alanları, il özel idarelerinde il genel meclisi, 

belediyelerde belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile 

belirlenir. İl özel idaresinde il genel meclisince, büyükşehirler dışındaki belediyelerde 

belediye meclisince alınan kararlar Bakanlar Kuruluna sunulur. Büyükşehirlerde ise 

ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan bu kararlar, büyükşehir belediye 

meclisince onaylanması halinde Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu projenin 

uygulanıp uygulanmamasına üç ay içinde karar verir. Bakanlar Kurulunca 

uygulanması kabul edilen bir projenin kapsadığı alan etap etap projelendirilebilir. Etap 

proje ve programları, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve 

belediyelerde belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin onayı ile uygulamaya 

konulur. 

Belirlenen alan sınırları içindeki tüm taşınmazlar, belediyece ve il özel idaresince 

hazırlanacak yenileme projelerinin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca 

karara bağlanmasını müteakip bu Kanun’a göre yapılacak yenileme projesi 

hükümlerine tâbi olurlar. Büyükşehir Belediye sınırları içinde büyükşehir 

belediyelerinin yapacaklarının dışında kalan yenileme projeleri, ilçe ve ilk kademe 

belediyelerince hazırlanması ve meclislerinde kabulünden sonra büyükşehir belediye 

başkanınca onaylanarak yürürlüğe girer. Buna göre kamulaştırma ve uygulama yapılır. 
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5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu ile Kuzey Ankara 

girişi ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde fiziksel 

durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir 

yerleşim düzeni sağlanması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye’de kentsel dönüşüme yönelik en son yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, TBMM tarafından (16/05/2012) 

tarihinde kabul edilmiştir. Kanun’un ve uygulama yönetmeliklerinin, yeni olması 

sebebiyle birçok eksik ve diğer kanunlarla çelişen kısımları ortaya çıkmıştır. Yasal 

bütünleşmenin sağlanmamış olması farklı konularda sorunlar yaşanmasına sebep 

olmuştur. 

2.4 Kentsel Dönüşüm Süreci Hakkında Literatür İncelemesi 

Kentsel dönüşüm kavramı ve Türkiye’de yasal sürecin gelişimine ilişkin olarak 

yapılan önceki çalışmaları genel olarak incelenmiştir. Özellikle araştırma konusu ile 

ilgili olan seçilmiş çalışmaların özetleri aşağıda sunulmuştur:  

Dükkancı (2013), “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Sürecinin Gelişimi ve Günümüzdeki 

Yasal-Yönetsel Boyutun İrdelenmesi” adlı çalışmasında, Türkiye’de özellikle 1950 

yılı sonrasında sanayileşmenin de etkisi ile göçlerin artmasının kentlerde 

gecekondulaşmayı arttırdığını, 1980’lı yıllarla birlikte gecekondular ile birlikte 

yasadışı yapılaşma kavramının da ortaya çıktığı, kent dokusunu olumsuz yönde 

etkileyen bu yapılaşmaya karşılık yasal ve yönetsel atılan adımların kaçak 

yapılaşmanın önüne geçemediği ve sürecin gerisinde kaldığını ileri sürmektedir. 

Yasadışı yapılaşmaya ilişkin 1966 yılında çıkartılan 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile 

ilk ciddi adımın atıldığını, o yılda bu güne birçok yasal düzenlemenin yapılmış 

olmasına rağmen kaçak yapılaşmanın önüne geçilemediğini belirten Dükkancı, yasal 

altyapıdaki eksikliklerin dönüşüm süreçlerinin yönetiminde ve fiziksel mekan 

planlamasında hata ve sorunlara neden olduğunu belirtmektedir. Dükkanca’nın 

çalışması geçmişten bugüne kentsel dönüşümle ilgili yasal düzenlemeler ile yönetsel 

çalışmaları incelemekte ve açıklamaktadır. 
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Erzene (2013), “Kentsel Dönüşüm ve Uygulanabilirliği ile İlgili Bir Yöntem 

Yaklaşımı” adlı doktora tezi çalışmasında küreselleşmenin kentleşme üzerinde büyük 

bir etkisi olduğunu, kentlerin karmaşık ve dinamik sistemler olup zamanla kaçınılmaz 

bir şekilde değiştiğini, kentsel dönüşümün yapısal bir değişim anlamına geldiğini 

belirterek kentsel dönüşümün, değişimler sonucu olumsuz etkilenen ve çöküntü haline 

gelen, fiziksel, ekonomik veya sosyal sorunları bulunan alanlara uygulandığını ifade 

etmiştir. Erzene, kentsel dönüşümün beş amaca yönelik olarak uygulandığını 

belirtmektedir. Birinci amaç kentin fiziksel olanakları ile sosyal sorunlar arasında 

ilişki kurulmasını sağlamak, ikinci amaç sağlıklı ve yaşanabilir konutlar oluşturmak, 

üçüncü amaç kentin sosyal ve ekonomik anlamda gelişme ve ilerlemesini sağlamak, 

dördüncü amaç kentsel büyümeyi sağlamak ve beşinci amaç ise kentlerin gelişim ve 

yönetimi ile ilgili sorumluluklar ve yetki değişimini yansıtmaktır. Erzene, kentsel 

dönüşüm projelerinin sağlıklı çözümler üretebilmesinin bütüncül bir yaklaşımla 

mümkün olacağını belirtmektedir. Dönüşüm süreci şeffaf olmalı ve katılımcı bir 

süreçte yürütülmelidir. Erzene “Yapılacak dönüşüm çalışmalarında artık klasik 

merkeziyetçi planlama yaklaşımının bırakılarak dinamik ve etkin yöntemlerin 

kullanılması gerekmektedir. Burada Türkiye’nin iç dinamiklerine özgü, uygulanabilir 

bir yöntem olan, bütünleşik kentsel dönüşüm yöntemi ve birtakım temel ilkeler 

önerilmektedir. Yapılacak dönüşüm çalışmalarının, sosyal gelişim, ekonomik 

kalkınma, doğal denge ve çevre ilişkisi, sürdürülebilirlik ve bütünsellik ilkeleri altında, 

üç ana aşamada gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Araştırma, planlama ve uygulama 

aşamalarını içeren bu yöntemle, çalışmanın her adımında geri beslemeye olanak 

vermesi ve her vakaya uyarlanabilecek esnek bir çalışma yapılmasına olanak 

sağlanmış olacaktır. Bu yöntemle tüm aşamalardan sonra oluşturulan, çözüm grubu ile 

uygulama sonrası çıkabilecek olası sorunların çözümü hedeflenirken, çalışmanın da 

sürdürülebilirliği gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu yöntemle yapılacak kentsel dönüşüm 

çalışmalarının, sistematik bicimde başarılı ve sürdürülebilir uygulamalar olması 

mümkün olacaktır. Bu çalışmalarda, salt fiziksel yenilemenin yapılmadığı, sorunun 

tüm çeşitliliği ile ele alınıp çözüme gidilmesi ve bütüncül bir yaklaşımla 

değerlendirilmesi çalışmayı başarıya ulaştıracaktır” değerlendirmesinde bulunmuştur. 
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Kara (2013), “Kentsel Dönüşümlerde Kentsel Kimliğin Sürdürülebilirliği: Trabzon 

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği” isimli tez çalışmasında; genel 

bilgiler, kentsel dönüşüm kavramı, kimlik kavramı, sürdürülebilirlik kavramı olmak 

üzere üç ana başlık altında ele alınmıştır. Çalışmada anket ile toplanan verilerin analizi 

ile değişkenlere ilişkin çapraz tablolar hazırlanmış, frekans tabloları oluşturulmuş ve 

Kikare analizleri yapılmıştır. Çalışmanın başlangıcında ortaya konan varsayımların 

gerçekliği araştırılmış ve bu bağlamda çalışma sonuçlarına göre ortaya konulan 

bulguların irdelenmesi ve önerilere yer verilmiştir.  

Ay (2012), “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Sürecinde Uygulama Sorunları ve 

Bayrampaşa Örneği” konulu tez çalışmasında, kentsel dönüşüm kavramını 

açıklayarak, Türkiye’de Tanzimat döneminden günümüze kadar olan zaman zarfında 

nasıl algılandığını ve dönemsel olarak nasıl geliştiğini, yapılan kentsel dönüşüm 

projelerinden örnekler vererek, uygulama aşamasında yaşanan zorlukların ve 

sorunların neler olduğunu açıklamayı amaçlamıştır. Çalışmada, literatür çalışmaları 

yapılarak, Bayrampaşa ilçesinin tarihsel gelişimini ortaya koymak için çeşitli 

kurumlardan veriler toplanıp değerlendirilmiştir. Ayrıca, projenin uygulanacağı 

mahalle halkına yönelik anket çalışması yapılarak, mahalle sakinlerinin yaşam 

koşulları ve uygulanacak kentsel dönüşüm projesine bakışı öğrenilmiştir. 

Sönmez (2013), “Afet Riski Altındaki Tarihi ve Kültürel Alanlarda Kentsel Yenileme 

Politikalarına Beyoğlu Üzerinden Yaklaşım” konulu tez çalışmasında, “İstanbul 

deprem ve benzeri afet riskleri ile karşı karşıya bulunan bir kent olduğu, dünyanın 

birçok bölgesinde bu tür risklere karşı önlemler alınmakta, hazırlık çalışmaları 

yürütüldüğü, Türkiye’de ise kentsel riskler çerçevesinde birçok dönüşüm veya 

yenileme çalışmaları yapıldığı vurgulanmıştır. Çöküntü sürecine giren kentlerde, 

yüksek kentsel riskli alanlar haline gelmiş olan tarihi ve kültürel alanlarda yenileme 

uygulamalarının öneminin daha da arttığı, Beyoğlu’nda afet risklerini azaltmaya 

yönelik kentsel yenilemenin ele alındığı, Beyoğlu’nun konumu, tarihsel ve mekânsal 

gelişim süreci ele alındıktan sonra, Türkiye’de yasal gelişim süreci içerisinde ilgili 

mevzuatın afet risklerini azaltmaya yönelik etkileri ve eksiklikleri, Beyoğlu örneği 

üzerinden ortaya konulmuştur.   
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Berkay (2014), “Kent Makroformunda Sayısal Tasarım Araçları ile Form Arayışları: 

Zaha Hadid Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği” konulu tez çalışmasında, 

kentlerin geçirdiği dönüşüm süreçlerinin bugünkü karşılığı kentsel dönüşüm projeleri 

olduğunu belirtmiştir. Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri, kentlerin rehabilite 

edilmesi açısından yerel yönetimler tarafından terk edilmiş sanayi bölgeleri, kentsel ve 

arkeolojik sit alanları ya da gecekondu mahalleleri gibi alanlarının güzelleştirme ve 

yeniden imara açma çalışmaları olarak önerilmektedir. Plansız olarak büyüme gösteren 

İstanbul’da bugün gelinen noktada kentin kangren bölgelerini yeniden planlanma 

sürecine girildiği, Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi eski sanayi bölgesi olan Kartal için 

bir prestij ve yenileme projesi olarak düşünüldüğü, “Küresel Kent İstanbul” vizyonunu 

destekler biçimde uluslararası ölçekte düzenlenen yarışma, dünyaca ünlü mimarların 

ürettiği projeler ile kamuoyunda uzun süre yer aldığı belirtilerek, yarışmada birinci 

seçilen Zaha Hadid’in Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi örneği ile moderniteden 

postmoderniteye kentlerin dönüşüm süreçlerinin nihayetinde geldiği aşama irdelenmiş 

ve 21. yüzyılın başından itibaren sayısal tasarım araçları ile üretilen yeni tasarım 

argümanlarının kent makro formu üzerindeki etkileri tartışılmıştır. 

Saraç (2014), “Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi, Sosyal Boyutu, Kentsel Dönüşümden 

Doğan Hukuki Sorunlar” konulu tez çalışmasında “Sanayileşme sonrasında yaşanan 

hızlı iç göç sonucunda kentlerde çarpık yapılaşma ve çöküntü alanları meydana 

gelmiştir. Çöküntü alanlarının dönüştürülmesi ve yeniden kazanımı kentsel dönüşüm 

ile mümkündür. Bu çalışmada, kentsel dönüşüm tanımlanmakla birlikte, sosyal ve 

hukuki boyutları da incelenmiş, kentsel dönüşüm yapılan alanlarda yaşayan kişiler ve 

dönüşümü gerçekleştiren belediyelerle iletişime geçilerek elde edilen saha çalışması 

bulguları irdelenmiştir. Özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Kanunu uygulaması incelenmiş ve eksikliklerinin tespit edilmesine de 

odaklanılmış olup, bu çerçevede kentsel dönüşüm uygulaması yapanlara yönelik 

öneriler ortaya konulmuştur.  

Aydın (2013), “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ‘6306 sayılı Kanun’ 

İstanbul – Esenler Örneği” konulu tez çalışmasında; ilerleyen zamanlarda doğal afete 

dahi gerek olmadan yıkılmak üzere olan bu yapılar can ve mal emniyeti açısından risk 

taşıdığı, özellikle 1999 Marmara depremi sonrasında, planlama ve yapılaşma 
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koşullarında deprem faktörünün de dikkate alınmasıyla birlikte günümüzde kentsel 

yenileme/dönüşüm kaçınılmaz bir gereklilik haline geldiği ve Türkiye’de afet sonrası 

yapılması gereken uygulamalarla ilgili birçok kanunun olduğu, ancak afet riski olan 

bölgeler için en kapsamlı kanun 2012 yılında düzenlenen 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun olduğu belirtilmiştir. 

Çalışmada 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun’un Türkiye’deki ilk uygulaması olan İstanbul Metropoliten Alanı, Esenler 

İlçesi Havaalanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi ele alınıp değerlendirmesi 

yapılmıştır. 

Dinçer (2014), “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Adalet” konulu tez çalışmasında, sosyal 

adalet kavramı yurttaşların sivil, siyasal, ekonomik ve sosyal haklarının eşitliğine 

dayalı, onurlu ve güvenli bir yaşam için gerekli olanakların sunulduğu ve kaynaklara 

eşit erişimlerinin ve fırsat eşitliğinin sağlanması olarak tanımlanmış, cinsiyet, etnik 

köken ve sınıf gibi niteliklere bağlı kalınmaması ilkeleri kabul edildiğini belirtmiştir. 

Türkiye’de gerçekleştirilen uygulamaların bu tanım bağlamında nasıl ele alınması 

gerektiği ve sosyal adalet, eşitlik, insan hakları kavramlarına uygunlukları 

irdelenmiştir. Sonuç olarak çalışmada kentsel dönüşüme hangi süreçlerin sonucunda 

ihtiyaç duyulduğu ortaya koyulmuş ve konunun Türkiye’deki uygulamaları benzer bir 

bakışa açısıyla irdelenmiştir. Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulama örnekleri 

üzerinden dönüşümün hukuki ve sosyal adalet boyutu üzerinden irdelenmiş, sadece 

fiziki bir müdahale olmadığı, sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve hukuki 

boyutlarının da önemli olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin sosyal adalet 

ve insan haklarına uygun bir kentsel dönüşüm mevzuatına ihtiyacı olduğu açık 

olduğunu belirterek çalışma yapmıştır. 

Açıkgöz (2014), “Kentsel Dönüşümün Ekonomik, Mekânsal, Sosyal Etkileri ve 

Kamunun Rolü: Ankara Gültepe (Çinçin) Örneği” konulu tez çalışmasında, 

Ankara’nın ilk gecekondulaşmasının yaşandığı Altındağ İlçesi’ndeki kentsel dönüşüm 

projelerinden biri olan ve Belediye- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 

ortaklığında gerçekleştirilen “Gültepe (Çinçin) Kentsel Dönüşüm Projesi” özelinde 

kentsel dönüşüm ve soylulaştırma kavramların irdelenmesi ile dönüşümün fiziksel, 

sosyal ve ekonomik etkileri araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, kentsel dönüşümün 
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soylulaştırma kavramından bağımsız olmadığı uygulamayla mekânda sadece fiziksel 

değişimler değil, beraberinde ekonomik, kültürel ve sosyal değişimlerin de olduğu 

üzerinde durulmuştur.  

Şentürk (2014), “Kentsel Dönüşüm Sürecinde İmar Planı Ölçeğinde Tasarımın Önemi: 

İstanbul Fikirtepe Örneği” konulu tez çalışmasında, “Türkiye’de kentleşme süreçleri 

incelendiğinde, yapılan stratejik planlama hataları, karar vericilerin süreci sağlıklı 

yönetememesi ve rant odaklı yaklaşımlar nedeniyle nitelikli dönüşüm süreçleri 

geçirilmediği görülmektedir. Bu duruma yerel katılımcıların ve sivil toplum 

kuruluşlarının rolünün yok denecek kadar az olması da eklenecek olursa, sadece kent 

dokusunun değil, sosyal dokunun da zaman içerisinde dönüşüme uğradığı 

görülebilmektedir” açıklamasıyla Türkiye’nin kentleşme süreçlerine yaklaşımıyla 

oluşan Fikirtepe dokusunun, yeni yasal düzenlemeler ve ayrıcalıklı yapılaşmalar 

sonucunda özel sektör tarafından “konsept” projelerle nasıl değişebileceği ve imar 

planı ölçeğinde tasarımın önemi vurgulanmaktadır. 

Gökçe (2013), Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi (TMH)- 478- 2013/4 dergisinde 

yayınlanan “Kentsel Dönüşümden Neyi Anlıyoruz, Neleri Anlamalıyız?” adlı 

çalışmasında; kentsel dönüşüm konusu sadece mekân düzeyinde ele alınamayacağı, 

dönüşüm sosyal, ekonomik ve mekânsal gelişmenin bir bütünü olarak ele alınması 

gerektiği, aynı zamanda kentsel yenileme ve dönüşüm konusu geleceğe yönelik 

toplumsal bir öngörünün oluşturulması ve yönetilmesi süreci olması gerektiği, ortak 

bir akılla herkes yaşadığı kenti daha iyi ve yaşanabilir, daha nitelikli ve sağlıklı bir 

çevrenin ürünü olarak görülmesi gerektiği vurgulanmıştır. Türkiye kentlerinde üretilen 

mekânların bugünkü görünümleri bile ortak akıldan ve estetikten uzak olduğu, ancak 

rant eksenli bir yapı kentsel dönüşüm kavramı ile eşdeğer bir nitelik kazandığı, oysa 

kentin makroformu ile ilişkili olan, planlama hiyerarşisi çerçevesinde (bütünün dikkate 

alındığı) bir planlamanın yapıldığı, demokratik ve katılımcılığı sağlayan, yeni bir 

istihdam alanı yaratarak geleceğe dönük canlı bir kent hedeflenmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Ayrıca sosyal bölünmüşlüğe ve ötekileştirmeye karşı korunaklı, eşitlikçi ve 

ayrımcı olmayan bir düzenlemeye ihtiyaç var. Sadece depreme karşı değil, tüm 

afetlere karşı güvenli bir çevre ve güvenli bir kentsel alan yaratılması gerektiği, 

finansman sorununun çözülmüş olduğu, tarihe ve çevreye karşı saygılı olan, 
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sürdürülebilir bir yaklaşım içinde; eğitim ve sağlık hizmetlerinin dikkate alındığı, 

nüfus ve yapılaşma yoğunluğunun rahatsız edici olmadığı, yoksulları kollayan, satın 

alınabilir veya kiralanabilir konutların olduğu ve yeterli ölçüde açık alana sahip bir 

kentsel alana ihtiyaç bulunduğu, kentsel planlama, kimliği korunmuş bir kent ve 

yenilenmiş bir çevrenin içinde yaşayanların, dayanışma duyguları güçlenmiş, sosyal 

ilişkileri daha da gelişmiş bir kentte yaşamaları bir özlem olmaktan öteye bir hak 

olarak görülmesi gerektiği ifade edilmiştir.  

Öcal ve İnce (2012), “Türkiye’de Mevcut Yapı Stoku ve Kentsel Dönüşüm” konulu 

tez çalışmasında “Türkiye nüfusunun %90’dan fazlası birinci derece deprem 

bölgesinde yaşamaktadır. Deprem açısından mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi 

amacıyla yapılan çalışmaların başında gelen güçlendirme uygulamaları çoğunlukla 

ekonomik sebepler yüzünden yaygın olarak uygulanamamaktadır. Ancak Türkiye’deki 

mevcut yapı stokunun büyük bir çoğunluğunun depremde hasar görme riski çok 

yüksektir. Bu sebeple yapı stokumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan denetlenmemiş 

bu yapılar incelenerek, bunların bazıları güçlendirilmeli, diğerleri ise bir kentsel 

dönüşüm projesi içerisinde değerlendirilmelidir. Akademik çalışmalarla desteklenmesi 

gereken bu büyük değişimin doğru bir şekilde yönetilmesi şarttır. Bu uygulama süreci, 

mevcut kentin yapısına, kentte yaşayan insanların geleceğine, tüm yaşantısına ve o 

kentin tüm değerlerine etki edeceğinden çok yönlü ve çok disiplinli bir bütünleşik 

çalışmayı gerektirmektedir” açıklamalarıyla çalışma yapmıştır. 

Demirkol ve Bereket Baş (2013), “Kentsel Dönüşümün, 6306 sayılı Kanun 

Kapsamında Hak ve Özgürlükler Açısından Ele Alınması” tez çalışmasında, “6306 

sayılı Kanun’un uygulamaya geçmesiyle birlikte giriş kısmında verilen rakamlara 

bakıldığında büyük bir toplumsal ve hukuksal dönüşümün ortaya çıkacağı açıktır. 

Kanun, Anayasa’nın yukarıda yer alan hak ve özgürlüklerin zedelenmesi nedeniyle 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (özel yaşam ve aile yaşamına saygıyla ilgili) 8. 

Maddesinin, adil yargılanma hakkı ile ilgili 6. maddesinin ve mülkiyet hakkı ile ilgili 

Ek 1 Nolu Protokolün 1. maddesinin ihlali anlamına da gelmektedir. Kentsel 

dönüşüme ilişkin düzenlemelerden dolayı ortaya çıkacak sorular-sorunların yanıtı 

Kanun’un hak ve özgürlükleri ne derece merkezine aldığını da gösteren bir kriter 

olarak görülebilir. Kentsel dönüşümün gündemine hak temelini yerleştirmek 
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gerekliliği ortadadır. Soyut bir kamu yararı ilkesine karşın, planlamanın her kesimi eşit 

olarak gözetmediği ve toplumun güçsüz kesimlerini dışladığı yönünde bir eleştiri bu 

çevrelerde ağırlık kazanmıştır. Kentsel dönüşümün modern düşüncenin bir gereği 

olarak “toplumsal adalet ilkesi” çerçevesinde ele alınması ve “kentse dönüşümün 

ahlaksız ekonomi” denilen kavramın orta çıkmasının engellenmesi gerekir” 

açıklamalarıyla çalışma yapmıştır. 

2.5 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Süreci ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler 

Bu bölümde kentsel dönüşüm kavramı ile ilgili ÇŞB tarafından yayınlanmış kanun ve 

yönetmelikler incelenmiştir. Seçilmiş yasal düzenlemelerin amaç ve kapsamı aşağıda 

özet olarak sunulmuştur:  

“6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, bu 

Kanun’un 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”. 

“6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 

tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli 

yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak 

taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve 

yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki 

diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir”. 

“Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (Ek: Rg-2/7/2013-28695), 

16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun kapsamında deprem etkisi altında 2.1.de tanımlanan riskli binaların 

tespit edilmesinde kullanılacak kuralları içerir”. 
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3. RİSKLİ YAPI TESPİT SÜRECİ 

Bu bölümde, 6306 sayılı Kanun ve Yönetmelik incelenerek riskli yapı kavramı ile 

ilgili Kanunda belirtilen riskli yapı tespit süreci anlatılmıştır.  

3.1 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 

6306 sayılı Kanun “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”, 

dört bölümden oluşmaktadır: 

Birinci bölüm, amaç ve tanımları içermektedir. Kanun’un birinci maddesinde, “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” Kanun’un içeriği tarif edilmiştir. 

İkinci bölüm, uygulama, tespit, taşınmaz devri ve tescil, tahliye ve yıktırma işlemlerini 

tanımlamaktadır. Üçüncü bölümde dönüşüm gelirleri ve diğer hükümler, dördüncü 

bölümde ise diğer mevzuatta yapılan değişiklikler ve son hükümler tanımlanmıştır. 

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölüm, amaç, kapsam, dayanak ve tanımları içermektedir. Yönetmeliğin birinci 

maddesinde, “riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli 

yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak 

taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve 

yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki 

diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir” tanımı yapılarak 

yönetmeliğin içeriği belirlenmiştir. 

İkinci bölümde rezerv yapı alanı ile riskli alanın tespiti, üçüncü bölümde riskli 

yapıların tespiti, itirazların değerlendirilmesi ve yıkım işlemleri tanımlanmaktadır. 

Dördüncü bölümde değer tespiti ve uygulama alanında hak sahipliği tanımlanmıştır. 

Bölümün diğer bir kısmında; değer tespiti ve uygulama alanında hak sahipliği 
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esasları, diğer bir kısmında; taşınmazların değerinin tespiti esasları, bir başka 

kısımda ihtilaf durumlarında gayrimenkulün satış esasları belirlenmiştir. Beşinci 

bölümde yapılacak yardımlar ve tahliye kira yardımı ve diğer yardımlar, altıncı 

bölümde planlama ve yedinci bölümde çeşitli ve son hükümler tanımlanmıştır. 

3.2 Riskli Yapı Kavramı  

Kanun ve yönetmeliklerde riskli yapı kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: 

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği 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 yapıyı veya yapıları, ifade 

eder”. 

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği EK 2 ye göre riskli bina; “2.1. 

Bulunduğu bölge için Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 

Yönetmelik’te (DBYBHY) tanımlanan Tasarım Depremi altında yıkılma veya ağır 

hasar görme riski bulunan bina riskli bina olarak tanımlanır. Riskli binanın tespiti için 

uygulanacak değerlendirme kuralları bu esaslarda verilmiştir”. 

‘‘2.2. Bu Esaslara göre riskli bulunmayan binalarda DBYBHY 7.7.3 de belirtilen can 

güvenliği performans düzeyinin sağlandığı sonucu çıkarılamaz” şeklinde tarif 

edilmiştir. 

Türkiye Deprem Yönetmeliği (TDY) 2007 ye göre binaların riskli yapı durumu yerine 

deprem performansı kullanım amaçlarına göre farklı şekilde tespit edilmektedir: 

Yönetmeliğe göre yapı performans düzeyleri aşağıdaki kabuller yapılarak 

belirlenmektedir: 

“7.8.1. Yeni yapılacak binalar için 2.4 de tanımlanan ivme spektrumu, 1.2.2 ye göre 50 

yılda aşılma olasılığı %10 olan depremi esas almaktadır. Bu deprem düzeyine ek 

olarak, mevcut binaların değerlendirilmesinde ve güçlendirme tasarımında kullanılmak 

üzere ayrıca aşağıda belirtilen iki farklı deprem düzeyi tanımlanmıştır: 
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(a) 50 yılda aşılma olasılığı %50 olan depremin ivme spektrumunun ordinatları, 2.4 de 

tanımlanan spektrumun ordinatlarının yaklaşık yarısı olarak alınacaktır. 

(b) 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan depremin ivme spektrumunun ordinatları ise 2,4 

de tanımlanan spektrumun ordinatlarının yaklaşık 1,5 katı olarak kabul edilmiştir. 

7.8.2. Mevcut veya güçlendirilecek binaların deprem performanslarının 

belirlenmesinde esas alınacak deprem düzeyleri ve bu deprem düzeylerinde binalar 

için öngörülen minimum performans hedefleri çizelge 3.1 de verilmiştir”. 

 

Çizelge 3.1 Farklı Deprem Düzeylerinde Binalar İçin Öngörülen Minimum 

Performans Hedefleri  

 

Yukarıda “Diğer Binalar” grubundaki yapı tipleri için Riskli Bina Tespit Esasları 

(RBTE) Yöntemi kullanılabilirken, yine aynı çizelgedeki ilk dört grup yapı tipi için 

TDY 2007 esaslarına göre deprem performansı tespiti yapılabilmektedir (Çizelge 3.1). 

TDY 2007 ye göre performans analizi şu şekilde olmaktadır: 

Deprem Yönetmeliği 7.7. maddesinde “Bina Deprem Performansının Belirlenmesi” 

farklı alt başlıklarla tarif edilmiştir. 
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Binaların deprem performansı, hesaplamalarda kabul edilerek uygulanan deprem 

etkisi altında binada oluşması beklenen hasarların durumunun tespiti ile ilişkilidir. 

Hesaplarda kullanılan dört farklı hasar durumu (Hemen Kullanım Performans Düzeyi 

(HK), Can Güvenliği Performans Düzeyi(CG), Göçme Öncesi Performans Düzeyi, 

Göçme Durumu(GÖ)) esas alınarak tanımlanmıştır. Yine yönetmeliğin 7.5 ve 7.6 da 

tarifi yapılan hesaplama yöntemleriyle eleman hasar bölgelerine karar verilip bina 

deprem performans düzeyi belirlenir.  

Tanımlanan kurallar betonarme ve prefabrike betonarme binalar için geçerlidir. 

Yığma binalarda uygulanacak kurallar yönetmeliğin 7.7.6 bölümünde tarif edilmiştir. 

7.7.2. Hemen Kullanım Performans Düzeyi 

Herhangi bir katta, uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap sonucunda 

kirişlerin en fazla %10’u Belirgin Hasar Bölgesi’ne geçebilir, ancak diğer taşıyıcı 

elemanlarının tümü Minimum Hasar Bölgesi’ndedir. Eğer varsa, gevrek olarak hasar 

gören elemanların güçlendirilmeleri kaydı ile bu durumdaki binaların Hemen 

Kullanım Performans Düzeyi’nde olduğu kabul edilir. 

7.7.3. Can Güvenliği Performans Düzeyi 

Eğer varsa, gevrek olarak hasar gören elemanların güçlendirilmeleri kaydı ile 

aşağıdaki koşulları sağlayan binaların Can Güvenliği Performans Düzeyi’nde olduğu 

kabul edilir: (a) Herhangi bir katta, uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan 

hesap sonucunda, ikincil (yatay yük taşıyıcı sisteminde yer almayan) kirişler hariç 

olmak üzere, kirişlerin en fazla %30’u ve kolonların aşağıdaki (b) paragrafında 

tanımlanan kadarı İleri Hasar Bölgesi’ne geçebilir. 

(b) İleri Hasar Bölgesi’ndeki kolonların, her bir katta kolonlar tarafından taşınan 

kesme kuvvetine toplam katkısı %20’nin altında olmalıdır. En üst katta İleri Hasar 

Bölgesi’ndeki kolonların kesme kuvvetleri toplamının, o kattaki tüm kolonların kesme 

kuvvetlerinin toplamına oranı en fazla %40 olabilir. 

(c) Diğer taşıyıcı elemanların tümü Minimum Hasar Bölgesi veya Belirgin Hasar 

Bölgesi’ndedir. Ancak, herhangi bir katta alt ve üst kesitlerinin ikisinde birden 
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Minimum Hasar Sınırı aşılmış olan kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetlerinin, o 

kattaki tüm kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetine oranının %30’u aşmaması 

gerekir (Doğrusal elastik yöntemle hesapta, alt ve üst düğüm noktalarının ikisinde 

birden   Denk.(3.3)’ün sağlandığı kolonlar bu hesaba dahil 

edilmezler). 

7.7.4. Göçme Öncesi Performans Düzeyi 

Gevrek olarak hasar gören tüm elemanların Göçme Bölgesi’nde olduğunun göz önüne 

alınması kaydı ile aşağıdaki koşulları sağlayan binaların Göçme Öncesi Performans 

Düzeyi’nde olduğu kabul edilir: 

(a) Herhangi bir katta, uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap 

sonucunda, ikincil (yatay yük taşıyıcı sisteminde yer almayan) kirişler hariç olmak 

üzere, kirişlerin en fazla %20’si Göçme Bölgesi’ne geçebilir. 

(b) Diğer taşıyıcı elemanların tümü Minimum Hasar Bölgesi, Belirgin Hasar Bölgesi 

veya İleri Hasar Bölgesi’ndedir. Ancak, herhangi bir katta alt ve üst kesitlerinin 

ikisinde birden Minimum Hasar Sınırı aşılmış olan kolonlar tarafından taşınan kesme 

kuvvetlerinin, o kattaki tüm kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetine oranının 

%30’u aşmaması gerekir (Doğrusal elastik yöntemle hesapta, alt ve üst düğüm 

noktalarının ikisinde birden Denk (3.3)’ün sağlandığı kolonlar bu hesaba dahil 

edilmezler). 

(c) Binanın mevcut durumunda kullanımı can güvenliği bakımından sakıncalıdır. 

7.7.5. Göçme Durumu 

Bina göçme öncesi performans düzeyini sağlayamıyorsa göçme durumundadır. 

Binanın kullanımı can güvenliği bakımından sakıncalıdır. 

3.3 Riskli Yapı Tespit Süreci  

İki yöntemin karşılaştırma sonuçları aşağıda özet olarak sunulmuştur:  

Riskli Bina Tespit Esasları (RBTE); Kanunla verilen muafiyetlerden faydalanmak 

isteyip binasını yenilemek isteyen maliklerin başvurabileceği bir yöntemdir.  
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TDY 2007 ise; Yapının genel performansını değerlendirip uygun şartlar varsa takviye 

projesiyle binanın sağlıklı bir şekilde yaşanılır hale getirmek ve ömrünü uzatmak 

üzere tasarlanmış bir yöntemdir. 

İki Yöntemin birbirlerinden genel farkı; “TDY 2007” Çizelge 3.1’de “Diğer Binalar” 

grubundaki binalar için RBTE kullanılabilirken, Çizelge 3.1’deki diğer 4 grup için 

TDY 2007 esaslarına göre deprem performansı tespiti yapılabilmektedir. Yapı “Diğer 

Binalar’’ sınıfında bir yapı olup malikler yapıyı güçlendirmek istiyorlarsa TDY 2007” 

yöntemini kullanacaktır. RBTE yöntemiyle yapıyı Riskli Yapı raporu düzenleyip ÇŞB 

dijital sistemine riskli olarak kaydedildiğinde maliklerin yıkım kararından geri dönme 

imkânı yoktur. Yalnızca rapora itiraz etme hakları vardır. 

Ayrıca TDY 2007’ye (Türk Deprem Yönetmeliğine-2007) göre, binaların performans 

analizi ve güçlendirme yapılması işlemleri daha uzun süre aldığından ve tetkiklerin 

maliyeti yüksek olduğundan, 6306 sayılı Kanun’da RBTE adı altında bir düzenleme 

yapılarak bu sürecin kısaltılması ve maliyetin düşürülmesi hedeflenmiştir.  

Riskli yapı tespiti süreci aşağıdaki şekilde gelişmektedir: 

1. Dosyanın hazırlanıp, sisteme girilerek ÇŞB İl Müdürlüğüne teslim edilmesi: 10-20 

Gün 

2. Dosyanın incelenip onaylanması: 10-30 Gün 

3. İlgili Tapu Müdürlüğüne ve Belediyeye söz konusu binanın Riskli Yapı 

Kapsamında bulunduğunu bildirir dilekçenin gönderilmesi: 7 Gün 

4. İlgili Tapu müdürlüğünün maliklere binanın durumunu bildirir ve itirazları 

hususunda yazmış olduğu dilekçenin gönderilmesi: 7 Gün (Tebligatın doğru yapılması 

halinde 15 günlük itiraz süresi başlamaktadır). 

5. Tebliğ ve Tebellüğün Tapu Müdürlüğünce ÇŞB İl Müdürlüğüne geri gönderilmesi: 

7 Gün (Genelde Bu işlem yanlış yapıldığından uzun zaman kayıpları olmaktadır). 

6. Tapunun tebliğ tebellüğü tamamlayıp ÇSB İl Müdürlüğüne doğru yollaması 

halinde, Belediyesine maliklere 2 aydan az olmamak üzere tahliye edilmesi için süre 

verilmesini belirtir dilekçenin gönderilmesi: 7 Gün 
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7. Belediye tebligatının maliklere ulaşması, Yıkım ruhsatı alınarak binanın yıkılması 

yıkımın tespiti için belediyeye bildirilmesi, belediyenin ilgili binanın yıkıldığını 

belirtir yazısının ÇŞB İl Müdürlüğüne bildirmesi ile Riskli yapı tespiti süreci sona 

erer. 

8. İtiraz olması halinde dosya incelenmek üzere ÇŞB’nın kurduğu üst komisyona 

gönderilir, dosyanın komisyonca incelenmesi sonucu herhangi bir sorun olmadığı 

görülürse dosya ÇŞB il müdürlüğüne geri gönderilir, itiraz süresinin dolması 

beklenerek 5. maddeden itibaren işlemlere devam edilir (En az 2 ay). 

Normal şartlar altında Riskli Yapı Tespit Süreci, 48-78 gün olması beklenirken çıkan 

yasal ve inceleme sorunları sebebiyle 120-180 güne kadar uzayan süreler 

gözlenmektedir. Olması gereken ve gözlenen durum şematik olarak aşağıda verilmiştir 

(Şekil 3.1, Şekil 3.2). Riskli yapı inceleme sürecinde yapılacak iş ve işlem süreleri, 

kanun ve yönetmelikte belirlenen şekilde tarif edilmiştir (Şekil 3.1).  
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Şekil 3.1 Riskli Yapı Tespit Süreci 

 

Riskli yapı tespit süreci uygulamalarında ise yasal tanımlardaki süreç işlememektedir. 

Riski yapı tespitine ilişkin uygulamada gerçekleşen ilerleme süreci aşağıda 

özetlenmiştir (Şekil 3.2). 
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Şekil 3.2 Riskli Yapı Tespit Süreci (Uygulamada Gerçekleşen Süreç) 
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3.3.1 Betonarme binalarda riskli yapı tespit süreci  

6306 sayılı Kanununun uygulama yönetmeliğine göre; (i) maliklerden en az bir tanesi, 

Dilekçe, Tapu Fotokopisi ve Kimlik fotokopisi ile Lisanslı firmaya başvurur, (ii) 

lisanslı firma binanın mevcut durumu mimari (Şekil 3.3) ve statik (Şekil 3.4) 

rölevesini çıkartır. 

 

Şekil 3.3 İncelenecek Yapının Mimari Rölevesi 

 

Binanın kritik katı seçilir (Yapının bodrum katı tamamen toprağa gömülü değilse veya 

bodrum katın 4 cephesi perde betonlu değilse kritik kat bodrum kat seçilir, aksi halde 

bir üst kat seçilir). Seçilen kritik kata ait kalıp planı veya kolon aplikasyon projesi 

hazırlanır (Şekil 3.4). 
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Şekil 3.4 İncelenecek Yapının Statik Rölevesi 

 

Hazırlanan proje Laboratuvar çalışmaları için kullanılır. Laboratuvar öncelikle kritik 

kattaki 10 kolonda sıvaları sıyırıp Schmitt Çekici ile darbe testi yapar. Değerleri en 

düşük çıkan 5 kolondan 10 cm. çaplı karot numuneleri alınır. Schmitt çekicinde hata 

aralığı (-%25/+%25) olduğundan karot numunesiyle bu hata aralığı düşürülür (Şekil 

3.5 ve Şekil 3.6). 
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Şekil 3.5 Scmitt Çekici Test Raporu 
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Şekil 3.6 Scmitt Çekici Uygulaması 

 

Laboratuvarın teknik ekibi kritik kat kolonlarından 5 adet (kat oturumu 400m
2
’ye 

kadar 5 adet, 400m
2
’nin üzerinde her 80 m

2
 için ilave bir numune alınır) karot alır. 

Karot sonuçlarının ortalaması alınıp iki kez 0,85 düzeltme katsayısıyla çarpılıp tüm 

bina için kullanılmak üzere beton basınç dayanımı belirlenir. Bu beton sınıfına göre 

elastisite modülü
 
hesaplanır (E= (5000 * √ fck),  (Şekil 3.7, Şekil 3.8, Şekil 3.9, Şekil 

3.10). 
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Şekil 3.7 Ortalama Beton Dayanımı ve Elastisite Hesapları Tablosu 
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Şekil 3.8 Karot Numunesi ile Beton Dayanımı Sonuç Raporu 
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Şekil 3.9 Karot Numunesi Kırımı Sonuç Raporu 
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Şekil 3.10 Karot Numunesi Örneği 
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Aynı laboratuvar ekibi kritik kat kolonlarından 3 adet (katta 30 kolona kadar 3 adet, 30 

kolon üzerinde toplam kolon sayısının %10’u üst tam sayıya tamamlanır miktarda 

sıyırma yapılır) sıyırma yaparak kolondaki düşey demir sayısını ve etriye sayısı ve 

aralığını belirler (Şekil 3.11, Şekil 3.12). 

 

Şekil 3.11 Sıyırma Deneyi Raporları 
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Şekil 3.12 Sıyırma Deneyi Fotoğrafları 

 

Yine kritik kat kolonlarından 3 adet (katta 30 kolona kadar 3 adet, 30 kolon üzerinde 

toplam kolon sayısının %10’u üst tam sayıya tamamlanır miktarda röntgen filmi testi 
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yapılır). Röntgen filmi çekilerek kolondaki düşey demir çapı ve sayısı, etriye çapı ve 

aralığı belirler (Şekil 3.13, Şekil 3.14). 

 

Şekil 3.13 Röntgen Deneyi Raporu 
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Şekil 3.14 Röntgen Deneyi Örnek Raporu 

 



38 
 

 

Şekil 3.15 Röntgen Deneyi Fotoğrafları 

 

Sıyırma ve röntgen uygulamalarının ardından elde edilen veriler ışığında ortalama 

demir donatı oranı belirlenir (Ortalama demir alanı) = (Deneyler sonucu belirlenen 

demir miktarının toplam alanı (cm
2
)) ÷ (Deney yapılan kolonların yatay kesit alanları 
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toplamı (cm
2
)) ve ayrıca belirlenen etriye aralıklarına göre hesaplarda kullanılacak 

ortalama etriye aralığı belirlenir (Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2 Ortalama Donatı Hesabı Tablosu 

 

Belirlenen bu oran, binanın tüm katlarına ait kolon ve perdelerin kesit alanına göre 

dağılım tablosu hazırlanır (Çizelge 3.3). 

Çizelge 3.3 Röntgen ve Sıyırma Yapılamayan Kolonlar için Donatı Hesabı Tablosu 

 

 

Yapının bulunduğu parsele ait zemin etüt raporu varsa buradaki, Spektrum 

Karakteristik Periyotları (Ta, Tb Değerleri), Etkin Yeri İvmesi Katsayısı (Deprem 

bölgesi Haritasından da alınabilir). Yerel Zemin Sınıfı (Z1, Z2, Z3, Z4) değerleri statik 

hesap için belirlenir. Eğer parselin zemin etüt raporu yoksa binanın bulunduğu yakın 

çevrede olmak üzere belediyesinden onaylı bir zemin etüt raporu aslı gibidir yapılarak 

statik hesaplarda kullanılacak değerler olarak belirlenir (Şekil 3.16). 
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Şekil 3.16 Zemin Etüt Raporu Sonuç Sayfası 

 

Belirtilen işlemler yapılırken aynı süreçte; Belediyesinden binaya ait onaylı statik 

projesi olup olmadığına dair yazı (Varsa projenin aslı gibidir yapılarak bir nüshası yazı 

ekinde alınır), Binaya ait Ulusal Adres Veri Tabanı Numarası (UAVT No), iskân varsa 

binaya ait tüm emlak beyanları (başvuru dilekçesi sahibine ait olan B.B.) ve tapu 
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takyidat belgesi (Bu iki belgeden birisi binaya ait tüm bağımsız bölümleri ve malikleri 

gösterir şekilde olması gerekmektedir) (Şekil 3.17).  

 

  

Şekil 3.17 UAVT No Dilekçesi-Emlak Beyannamesi 
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Şekil 3.18 Parseldeki Bina Sayısını Belirtir Belediye Yazısı 
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Binanın 3 boyutlu modeli Yönetmeliğe göre düzenlenmiş statik programlarla 

(STA4CAD) çizilir. Binaya ait elde edilmiş ortalama beton yoğunluğu, elastisite 

modülü, ortalama demir donatı tablosu, zemin etüt değerleri programda gerekli yerlere 

kaydedilir, tüm binanın ortalama beton yoğunluğu ve ortalama demir donatısı 

belirlenmiş olur (Şekil 3.19). 

 

Şekil 3.19 3 Boyutlu Bina Modeli (Kullanılan Yazılım Programı: STA4CAD) 

 

Programca istenen diğer veriler kaydedildikten sonra hesap yapılarak binanın statik 

durumu belirlenir. Buradaki ortaya çıkacak sonuç; tespit yapılan yapının bulunduğu 

deprem bölgesinde ortaya çıkacak deprem yüklerine binanın mevcut durumunun 

dayanıp dayanamayacağının belirlenmesidir. Çıkan sonuç eğer bina riskli şeklinde ise 

statik hesap özetine ve diğer verilere dayanarak bir sonuç raporu düzenlenerek dosya 

tanzim edilir. 
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Şekil 3.20 Değerlendirme ve Sonuç Raporu 

 

ÇŞB tarafından Kentsel dönüşüm raporlarının merkezi olarak kaydedilmesini sağlayan 

Dijital kayıt sistemine tüm veriler yazılımın istediği şekilde kaydedilir. Sisteme 

verilerin eklenmesiyle binanın riskli olup olmadığı belirlenir ve güncelleme yapılarak 

“Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu” çıktısı alınıp dosya ekine eklenerek ÇŞB 

İl Müdürlüğüne incelemesi yapılmak üzere başvuru dilekçesi ekinde teslim edilir. 
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Şekil 3.21 İnceleme Formu 

 

Dosya evrak sırası geldiğinde Ek A ve Ek B’deki formlardaki belirlenen şekilde 

incelenir. Dosya incelemesinden sonra bina yerine gidilip bina ölçüleri ve laboratuvar 

çalışmaları kontrol edilir. Tüm incelemeler sonunda eksiklik yoksa dosya dijital kayıt 

sistemi üzerinde onaylanır, eksik varsa dijital kayıt sistemi üzerinden hatalar geri 

bildirim yapılarak dosyayı hazırlayan Lisanslı Firmaya bildirilir. Bir ay içinde 

eksiklikler giderilip dosya tamamlanır. 

ÇŞB İl Müdürlüğü dosyayı onaylamışsa Tapu Müdürlüğüne, binanın riskli yapı olarak 

belirlendiğini bildirir. Tapu üzerine riskli yapı şerhi düşülmesini bildirir. Tapu 

müdürlüğü maliklerin tümüne binalarının riskli bulunduğunu ve tapuya şerh 
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düşüldüğünü, varsa itirazlarını 15 gün içinde ÇŞB İl Müdürlüğüne yapabilecekleri 

hususunda tebligat yollar. 

3.3.2 TDY-2007’ye göre riskli yapı tespit süreci  

Başka bir yöntem TDY-2007’ye göre binaların deprem performansının tetkiki 

hususunda yapılmaktadır. Bu yönetmelikte binanın tüm katlarından RBTE’de tek katta 

yapılan işlemlerin tümü yapılmaktadır. TDY-2007’de amaçlardan biri binanın 

performansının belirlenip imkân varsa güçlendirme projesinin yapılmasıdır. TDY 

2007’de tarif edilen inceleme yöntemleri yönetmelikte şöyle açıklanmaktadır. 

“7.2.2. Bilgi Düzeyleri 

Binaların incelenmesinden elde edilecek mevcut durum bilgilerinin kapsamına göre, 

her bina türü için bilgi düzeyi ve buna bağlı olarak 7.2.16 da belirtilen bilgi düzeyi 

katsayıları tanımlanacaktır. Bilgi düzeyleri sırasıyla sınırlı, orta ve kapsamlı olarak 

sınıflandırılacaktır. Elde edilen bilgi düzeyleri taşıyıcı eleman kapasitelerinin 

hesaplanmasında kullanılacaktır. 

7.2.2.1. Sınırlı bilgi düzeyinde binanın taşıyıcı sistem projeleri mevcut değildir. 

Taşıyıcı sistem özellikleri binada yapılacak ölçümlerle belirlenir. Sınırlı bilgi düzeyi 

Çizelge 3.1 de tanımlanan “Deprem Sonrası Hemen Kullanımı Gereken Binalar” ile 

“İnsanların Uzun Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar” için uygulanamaz. 

7.2.2.2. Orta bilgi düzeyinde eğer binanın taşıyıcı sistem projeleri mevcut değilse, 

sınırlı bilgi düzeyine göre daha fazla ölçüm yapılır. Eğer mevcut ise sınırlı bilgi 

düzeyinde belirtilen ölçümler yapılarak proje bilgileri doğrulanır. 

7.2.2.3. Kapsamlı bilgi düzeyinde binanın taşıyıcı sistem projeleri mevcuttur. Proje 

bilgilerinin doğrulanması amacıyla yeterli düzeyde ölçümler yapılır. 

7.2.3. Mevcut Malzeme Dayanımı 

Taşıyıcı elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında kullanılacak malzeme 

dayanımları Yönetmeliğin bu bölümünde mevcut malzeme dayanımı olarak 

tanımlanır. 

7.2.4. Betonarme Binalarda Sınırlı Bilgi Düzeyi 
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7.2.4.1. Bina Geometrisi: Saha çalışması ile binanın taşıyıcı sistem plan rölevesi 

çıkarılacaktır. Mimari projeler mevcut ise, röleve çalışmalarına yardımcı olarak 

kullanılır. Elde edilen bilgiler tüm betonarme elemanların ve dolgu duvarlarının her 

kattaki yerini, eksen açıklıklarını, yüksekliklerini ve boyutlarını içermelidir ve binanın 

hesap modelinin oluşturulması için yeterli olmalıdır. Temel sistemi bina içinde veya 

dışında açılacak yeterli sayıda inceleme çukuru ile belirlenecektir. Binadaki kısa 

kolonlar ve benzeri olumsuzluklar kat planına ve kesitlere işlenecektir. Binanın komşu 

binalarla olan ilişkisi (ayrık, bitişik, derz var/yok) belirlenecektir. 

7.2.4.2.  Eleman Detayları: Betonarme projeler veya uygulama çizimleri mevcut 

değildir. Betonarme elemanlardaki donatı miktarı ve detaylarının binanın yapıldığı 

tarihteki minimum donatı koşullarını sağladığı varsayılır. Bu varsayımın doğrulanması 

veya hangi oranda gerçekleştiğinin belirlenmesi için her katta en az birer adet olmak 

üzere perde ve kolonların %10’unun ve kirişlerin %5’inin pas payları sıyrılarak donatı 

ve donatı bindirme boyu tespiti yapılacaktır. Sıyırma işlemi kolonların ve kirişlerin 

uzunluğunun açıklık ortasındaki üçte birlik bölümde yapılmalı, ancak donatı bindirme 

boyunun tespiti amacıyla en az üç kolonda bindirme bölgelerinde yapılmalıdır. 

Sıyrılan yüzeyler daha sonra yüksek dayanımlı tamir harcı ile kapatılacaktır. Ayrıca 

pas payı sıyrılmayan elemanların %20’sinde enine ve boyuna donatı sayısı ve 

yerleşimi donatı tespit cihazları ile belirlenecektir. Donatı tespiti yapılan betonarme 

kolon ve kirişlerde bulunan mevcut donatının minimum donatıya oranını ifade eden 

donatı gerçekleşme katsayısı kolonlar ve kirişler için ayrı ayrı belirlenecektir. Bu 

katsayı donatı tespiti yapılmayan diğer tüm elemanlara uygulanarak olası donatı 

miktarları belirlenecektir. 

7.2.4.3. Malzeme Özellikleri: Her katta kolonlardan veya perdelerden TS-10465’de 

belirtilen koşullara uygun şekilde en az iki adet beton örneği (karot) alınarak deney 

yapılacak ve örneklerden elde edilen en düşük basınç dayanımı mevcut beton 

dayanımı olarak alınacaktır. Donatı sınıfı, yukarıdaki paragrafta açıklandığı şekilde 

sıyrılan yüzeylerde yapılan görsel inceleme ile tespit edilecek, bu sınıftaki çeliğin 

karakteristik akma dayanımı mevcut çelik dayanımı olarak alınacaktır. Bu incelemede, 

donatısında korozyon gözlenen elemanlar planda işaretlenecek ve bu durum eleman 

kapasite hesaplarında dikkate alınacaktır”. 
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3.3.3 Yığma binalarda riskli yapı tespit süreci  

RBTE’YE göre yığma yapılarda riskli yapı tespit süreci de incelenmiştir. Betonarme 

binalardan farklı olarak laboratuvar işlemleri yapılmamaktadır. EK F’de verilen rapor 

inceleme formuna göre binanın mimari ve statik rölevesi çıkarılır. Binanın taşıyıcı 

duvarlarının özellikleri belirlenir. Tüm kapı, pencere ve diğer boşluklar tam olarak 

ölçülerek röleveye işlenir. Varsa ilgili parselde bulunan zemin etüt raporu yoksa ilgili 

belediyeden alınacak yakın parsellerde yapılmış zemin etüt raporu hesaplarda 

kullanılmak üzere tedarik edilir. Kullanılan statik programda bina modellemesi 

yapılarak tüm toplanan zemin, duvar verileri programa yüklenir. Statik program girilen 

projeyi Yönetmelikçe belirlenmiş limitler ışığında çözer. Eğer bu limitler aşılmışsa 

bina riskli yapı kapsamında değerlendirilir. Belirtilen bütün işlemler Bakanlık 

tarafından lisanslandırılmış kuruluşlar tarafından yine bakanlıkça hazırlanmış Dijital 

kayıt sistemli bir bilgisayar programına kaydedilir. En son işlem bittiğinde binanın 

riskli bulunduğu şeklinde “İNCELEME FORMU” alınarak hazırlanan dosyaya 

eklenerek incelenmek üzere bazı şehirlerde ÇŞB İl Müdürlüklerine geri kalan diğer il 

ve ilçelerde ilgili belediyelerin Kentsel Dönüşüm Şubesine incelenmek üzere dilekçe 

ekinde teslim edilir.  

TDY-2007’ye göre; 

 

“7.7.6. Yığma Binaların Deprem Performansının Belirlenmesi: Yığma binaların 

performans düzeyine, 7.2’ye göre yapılan inceleme ve Bölüm 5’e göre yapılan hesap 

sonucunda karar verilecektir. Eğer yığma binanın her iki doğrultudaki tüm 

duvarlarının kesme dayanımı uygulanan deprem etkileri altında oluşan kesme 

kuvvetlerini karşılamaya yeterli ise, binanın Hemen Kullanım Performans Düzeyi’ni 

sağladığı sonucuna varılır. Herhangi bir katta uygulanan deprem doğrultusunda bu 

koşulu sağlamayan duvarların kat kesme kuvvetine katkısı %20’nin altında ise binanın 

Can Güvenliği Performans Düzeyi’ni sağladığı kabul edilecektir. Sadece yetersiz olan 

duvarların en az 7F.2’de belirtildiği düzeyde güçlendirilmesi gerekir. Bu durumların 

dışında binanın Göçme Durumu’nda olduğu kabul edilir”. 
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4. TEKİRDAĞ İLİNDE RİSKLİ YAPI TESPİT SÜRECİNDE 

KARŞILAŞILAN GENEL VE ÖZEL PROBLEMLER 

Bu bölümde, Tekirdağ ilinde riskli yapı tespit sürecinde karşılaşılan genel ve özel 

problemler örneklerle incelenmiştir. 

4.1 Riskli Yapı Tespit Sürecinde Karşılaşılan Genel Problemlerin İncelenmesi 

Yasal düzenlemelerin yeni olması sebebiyle tespit sürecinde birçok sorunla 

karşılaşılmaktadır. Riskli yapı tespit sürecinde genel problemler şu şekilde 

sıralanabilir: 

Tekirdağ ilinin 2014 yılı yerel seçimleri itibariyle Büyükşehir statüsü kazanması 

sürecinde oluşan belediyelerin yeniden yapılanma sürecinin uzaması, imar 

planlarındaki eksiklikler sebebiyle kentsel dönüşüme çok ihtiyaç duyan eski şehir ve 

ilçe merkezlerindeki çöküntü alanları için herhangi bir alan çalışması 

yapılamamaktadır. Hem il merkezi hem ilçelerde Riskli Yapı Tespiti yalnızca bina 

bazında yapılabilmektedir. Bu da “Kentsel Dönüşümden” ziyade “Kentsel Yenileme” 

şeklinde olmaktadır. Kanun ve yönetmelikte alan bazında yapılacak uygulamalarda 

izin verilen teşviklerden ve uygulama kolaylıklarından fayda sağlanamamaktadır. 

Kanun’un merkezi hükümet tarafından hazırlanmış olması ve yerel yönetimlerin 

(belediyelerin) iskân, ruhsat vb. gelirlerini eski bina sahipleri lehinde azaltan bir 

durum ortaya koymuş olması sebebiyle belediyelerin yeterli desteği vermemesi-

verememesi Kanun’un işlevselliğini en etkileyen en önemli unsurdur. 

Yönetmeliklerin yeterli açıklığa sahip olmaması ve diğer birbiriyle ilişkili kanun ve 

yönetmeliklerin birçok yerde birbirini engelleyici maddeleri olması sebebiyle 

belediyeler Kentsel Dönüşümle ilgili uygulamalara engel teşkil etmektedir. 

Belediyelerin daha büyük ölçekli (ada veya mahalle ölçekli) kentsel dönüşüm 

çalışması yapamamasının bir diğer sebebi de gerekli konut finansman sisteminin yasal 

ve yönetsel olarak düzenlenmemiş olmasıdır. 
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4.2 Riskli Yapı Tespit Sürecinde Karşılaşılan Özel Problemlerin İncelenmesi  

Yasal düzenlemelerin yeni olması sebebiyle tespit sürecinde farklı içerikli  sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Her ne kadar Deprem Yönetmeliğine göre daha pratik bir yöntemle 

tespit yapılsa da Türkiye’deki yapı stokunun büyük kısmında inşaat ruhsatı, yapı 

kullanma ruhsatı, kat irtifakları yoktur. Kat mülkiyeti oluşmadığından ne emlak 

beyanları ne de tapu kütükleri doğru ve güncel düzenlenememiş ve birbiri ile 

farklılıklar içermektedir. 

Riskli yapı tespit sürecinde yaşanan başlıca sorunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

Tekirdağ, ilin yeni büyükşehir statüsü kazanması sürecinde oluşan belediyelerde 

yeniden yapılanma sürecinin uzaması, imar planlarındaki eksiklikler sebebiyle kentsel 

dönüşüme çok ihtiyaç duyan eski şehir ve ilçe merkezlerindeki çöküntü alanları için 

herhangi bir alan çalışması yapılamamaktadır. Hem il merkezi hem ilçelerde ortaya 

Riskli Yapı Tespiti yalnızca bina bazında yapılabilmektedir. Kanun ve yönetmelikte 

alan bazında yapılacak uygulamalarda izin verilen teşviklerden ve uygulama 

kolaylıklarından faydalanamamaktadır. 

Kanun’un merkezi hükümet tarafından hazırlandığı ve yerel yönetimlerin 

(belediyelerin) iskân, ruhsat vb. gelirlerini eski bina sahipleri lehinde azaltan bir 

durum ortaya koymuş olması sebebiyle belediyelerin yeterli desteği vermemesi-

verememesi Kanun’un işlevselliğini en etkileyen en önemli unsurdur. 

Yönetmeliklerin yeterli açıklığa sahip olmaması ve diğer birbiriyle ilişkili kanun ve 

yönetmeliklerin birçok yerde birbirini engelleyici etkileri sebebiyle belediyeler 

Kentsel Dönüşümle ilgili uygulamalara engel teşkil etmektedir.  

Her ne kadar Deprem Yönetmeliğine göre daha pratik bir yöntemle tespit yapılsa da 

Türkiye’deki yapı stokunun büyük kısmında inşaat ruhsatı, yapı kullanma ruhsatı, kat 

irtifakları yoktur. Kat mülkiyeti oluşmadığından ne emlak beyanları ne de tapu 

kütükleri doğru düzenlenmemiş oluyor. 
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4.2.1 Tespit sürecinin uzun sürmesine sebep olan sorunlar 

Türkiye’de yapı stokunun en büyük sorunu binaların kat mülkiyetinin kurulmamış 

olması, kentsel dönüşüm sürecinde çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Aşağıda bu konu ile ilgili örnek vakalar incelenmiştir: 

Tespit için hazırlanan bir dosyada, 3 katlı binanın tek mal sahibi adli bir sorun 

sebebiyle cezaevindedir. Mahkeme kararıyla vasisi olarak eşi atanmıştır. Dosya mal 

sahibinin vasi olarak atanan eşinin imzasıyla hazırlanmıştır. Mahkemece verilen 

vasilik belgesi tespit dosyasına eklenerek incelenmek üzere ÇŞB İl Müdürlüğüne 

verilmiştir. Ancak hazırlanılan dosyada mahkeme vesayeti malikin eşine vermiş olsa 

dahi ÇŞB Tekirdağ İl Müdürlüğü, yapılan incelemesinde vasilik belgesindeki 

açıklamanın bu tür özel bir konu için yetersiz olduğu belirtilmiş ve mahkemesinden 

kanun ve yönetmeliklerin içerdiği iş ve işlemleri yapabilmesi için vasinin 

yetkilendirilmesini talep etmiştir. Çerkezköy Sulh hukuk mahkemesi 2014/534 Esas 

no.lu dosyasında 10.10.2014 tarihli kararı ile istenen nitelikte bir vasilik tanımlaması 

yapmıştır. Mahkemesinden bu kararın alınması yaklaşık bir ay sürmüştür. Mahkemece 

verilen yeni düzenlenmiş vasilik belgesi dosyaya eklenmiştir. 

Dosyaya eklenen yeni mahkeme kararından sonra ÇŞB Tekirdağ İl Müdürlüğü kararı 

ÇŞB Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığına göndererek hukuki görüş 

alınmasını istemiştir. ÇŞB’den hukuki görüşün beklenmesi süreci de yaklaşık bir ay 

daha sürmüştür. Bu sürecin sonunda dosya incelemesi tamamlanarak onaylanmış ve 

itiraz sürecine geçilmiştir. Yalnızca bu dosyanın tebligatlar ve yıkım süreci hariç 

onaylanma süresi dört ayı bulmuştur. 

Başka diğer Riskli Yapı Tespiti dosyasında, dosya tanzimi için istenen Tapu Takyidat 

Belgesinde, dosya incelenmesi sürecinde Çorlu Sulh Hukuk Mahkemesine ait 

25.11.2013 tarih 2013/1335 Esas sayılı mahkeme şerhi bulunduğu belirlenmiştir. 

Dosya incelemesi ardından yapılan geri bildirimde mahkemesinden davaya dair 

kararın getirilmesi ve mümkünse tapu kaydından bu şerhin kaldırılması istenmiştir. 

Malikler mahkemesinden kararın son halini alarak tapudaki şerhi kaldırılmıştır. 
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Dosyaya yeni Tapu Takyidat belgesinin tapudan alınarak konulması otuz günü aşan 

bir sürede olmuş ve dosyanın tamamlanma sürecine tesir etmiştir. 

Başka bir dosyada; dijital sisteme dosya tanıtımı mevcut tapu fotokopisiyle yapılır. 

Tapu fotokopisinde pafta numarası 30LIVC-30L şeklindedir. Daha sonra dosya 

hazırlama sürecinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün parsel sorgulama 

sisteminden yapının parsel bilgilerini sorgulanmış ve pafta numarası 30LIVC-30LIVD 

tır. Sistem kaydıyla Tapu senedi kayıtlarındaki pafta numaraları birbirlerinden farklı 

sonuçlar vermiştir.  

İl müdürlüğü tapu fotokopisindeki pafta numarasıyla işlemin yürütülmesi kararını 

verdiler. Bu dosyadaki işlem sorunsuz sonuçlansa da tapu sistemindeki uyuşmazlıklar 

farklı dosyalarda farklı sonuçlar doğuracaktır. 

4.2.2 Kira yardımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik sebebiyle ortaya çıkan 

sorunlar  

Kanun ve yönetmeliğin en önemli teşviklerinden biri Riskli bulunan binanın 

maliklerine “Kira Yardımı” yapılmasıdır. Kira yardımı yapımı sürecinde çeşitli 

gayrimeşru yollarla bu destek suiistimal edilmiş, olmayan BB’lere kira yardımı 

yapılmış, bu sebeple devlet ciddi zararlara uğratılmıştır. 

Tespit sürecinin başladığı tarihten 20.01.2015 tarihine kadar yapılan Riskli Yapı 

Tespiti raporları sonucunda maliklerin tüm konut ve işyerlerine sayı gözetmeksizin 

aylık yaklaşık 600.-TL kira yardımını 18 ay süreyle verilmiştir. 

20.01.2015 tarihinde yayınlanan yeni kira yönetmeliğiyle Riskli Yapı Tespiti Yapılan 

binalarda, yalnızca konutta ikamet ettiğini belgelendirebilen maliklerin hisseleri 

oranında kira yardımı alabileceği belirtilmiştir. Bu süreçte işlemleri devam eden 

dosyalarda birçok insan hak kaybına uğramış, Lisanslı firmalar zor durumda 

bırakılmıştır. Yönetmelik öncesinde kira ödemesi için gerekli belgeler daha basitken, 

sonrasında daha sıkı denetleme getirilmiştir. 
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4.2.3 Yönetmelikte net olarak tanımlanmayan sorunlar  

Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiş durumlarda özellikle fiziksel ve maddi 

kayıplara neden olabilecek hallerle karşılaşılabilmektedir. 

Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde Bodrum+ Zemin+ 1. Normal kat şeklinde yapılmış olan 

bina, 3 bitişik blok olarak dilatasyonlu yapılmıştır. Tek bir yapı olarak kullanılan yapı 

projesinde tek bir paftada üç bölümlü şekilde çizilmiştir. TDY-2007 ve TSE 500’ e 

göre bina uzunluğu otuz metreyi geçen yapılarda binaların projelendirilmesinin, 

dilatasyonlu olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir. Binanın temelinde yapılan 

kontrollerde dilatasyonların yaklaşık 5 cm olduğu belirlenmiştir. Binanın 

belediyesinden alınan UAVT no.sunda tek bir bina numarası görülmektedir (Şekil 3.22 

a, b). ÇŞB İl müdürlüğüne yapılan başvuruda bu binanın ne şekilde inceleneceği 

belirlenememiştir. Genel görüş, bitişik binalardan birinin yıkımı, diğerinin statik 

yapısına zarar verirse bu binaların tek bina olarak kabul edilebileceği yönündedir. Bu 

görüşün çok teknik bir açıklama olmadığı ortadadır. Yıkım tekniğiyle alakalı olarak 

hangi yıkımın diğer binaya zarar verip veremeyeceğinin belirlenme imkânı yoktur. 

Böyle bir belirsizlik durumunda ikinci binanın yıkılıp yıkılamayacağına karar verme 

imkânı bulunmamaktadır. 
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       Şekil 4.1 a- UAVT Kayıt Örneği                       b- Numarataj Belgesi 

 

Aynı binada bir diğer belirsiz husus da aynı parselde, aynı adres ve numaradaki 

binanın sisteme kaydının nasıl yapılacağı hakkında yönetmelikte açıklanan durumla 

farklılık oluşmasıdır. Yönetmelikte, hazırlanan dosyalar ÇŞB merkezi dijital kayıt 

sisteminde kayıt ettirilmeden önce ada parsel bilgisinden sorgulanarak, eğer sistemde 

yeni risk tespiti yapılacak binayla ilgili kayıt bulunmuyorsa yeni dosya açılabileceğini 

öngörmektedir. Burada yaşanacak sorun aynı adreste 3 farklı binanın gösterimi 

yönetmelikte ve sistemde tanımlanmamış olmasından kaynaklanacaktır.  
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Şekil 4.2 Yapının Bütünü Gösterir Kat Projesi 

 

 

Şekil 4.3 a- Sol blok, b- Orta blok, c- Sağ blok 

 

Yapının tek bir bina kodu olması ve binanın tek başına yıkımının yapılması belirsizliği 

olan binaların tek bir yapı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu tip yapılarla 

süreçte çok karşılaşılmasa da sorun görülen hususlarda yönetmelikte belirsizliğin 

ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

Başka diğer dosya başvurusunda yarım kalmış binanın dükkân katını faaliyete alarak 

işyeri açılmıştır. Binanın üst katlarının tuğlaları örülmüş kısmen sıvalı durumdadır. 

Yönetmelikte bu tür yapılar için net bir açıklama bulunmamaktadır. 
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Şekil 4.4 Yarım kalmış yapıya ait fotoğraflar a- ön cephe, b- zemin kat giriş 

 

Bu tür binaların yapı kullanma belgesi bulunmamaktadır. İl müdürlüğü Binaya ait 

UAVT no., emlak beyanı, su, elektrik, telefon faturaları veya işyeri ruhsatı varsa yapı 

için rapor düzenlenebileceğini belirtmiştir. Yalnızca bu tip evraklarla rapor 

düzenlenmesine karar verilmesi teknik bir yaklaşım olmaktan çok uzaktır. Bu tür 

yapıların da bir şekilde sisteme dahil edilmesi bir deprem anında verebilecekleri 

zararın önüne geçilmesi gerekmektedir.  

Yönetmeliğin, “MADDE 7 – (1) (Değişik: RG-25/7/2014-29071) 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 konu edilmez” maddesine göre inşaat halinde olan yapılar bu kapsama 

girmemektedir. Ancak söz konusu bina kısmen yapımı tamamlanmış, çalışma 

faaliyetlerinin yapılabileceği bir yapıdır. Bu tip yarım kalmış binaların da deprem riski 

taşıdığı, yaşamsal faaliyetler olmasından çok deprem anında çevreye verebileceği 
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zarar sebebiyle yönetmelikte Riskli Yapı kapsamına alınması değerlendirilmelidir. Bu 

şekildeki yapıları yıkmak isteyen malikler, verilen muafiyetler ve teşviklerden bir 

miktar faydalandırılırsa eskimiş ve yarım kalmış binalar da yenilenebilecektir. 

Yönetmelikte net olarak açıklanmayan bir diğer durum ise aynı parselde birden çok 

bina bulunması durumunda yasal muafiyetlerin ne kadarından faydalanılacağının 

açıklanmamış olmasıdır. Bu konuda birçok örnek olmakla birlikte alan büyüklüğü 

belirgin olan bir dosyada;  

Yaklaşık 2.000 m
2
 bir parselde bir adet 2 katlı betonarme bina, parselin diğer bir 

kısmında ise tek katlı yığma bir bina bulunmaktadır. Yığma binanın oturumu yaklaşık 

100 m
2
‘dir. Betonarme binanın oturumu yaklaşık 80 m

2
 ve 2 kat şeklindedir. Arsanın 

imar durumu 3 Kat ve Taban Alanı Katsayısı (TAKS): 0,4 şeklindedir. Bu durumda 

arsaya 800 m
2
 oturumlu 3 katlı bir bina yapılabileceği anlamı çıkarılabilir.  

Arsada bulunan yığma binanın Riskli Yapı Tespiti raporu düzenlenmiştir. Rapor 

sonucunda bu arsanın ne kadarının riskli yapı kapsamında olacağı hususunda 

yönetmelikte bir tarif yoktur. Zira kendi içinde bu konu 4 farklı sorun çıkarabilecektir: 

 Parselde Riskli Yapı Raporu hazırlanarak yıkılacak binanın toplam alanı yıkılmayacak 

bina toplam alanından fazlaysa; toplam inşaat alanı, 

 Parselde Riskli Yapı Raporu hazırlanarak yıkılacak binanın toplam alanı yıkılmayacak 

bina toplam alanından azsa; toplam inşaat alanı, 

 Parselde Riskli Yapı Raporu tutularak yıkılacak binanın oturum alanı yıkılmayacak 

bina büyüklüğünden azsa; toplam inşaat alanı, 

 Parselde Riskli Yapı Raporu tutularak yıkılacak binanın oturum alanı yıkılmayacak 

bina büyüklüğünden azsa; toplam inşaat alanı, ne olacağı hususlarında belirsizlikler 

bulunmaktadır. 

Parselde birden çok bina bulunması durumuna göre; Yeni yapılacak yapının kanundan 

kaynaklı muafiyetlerinin, eski binaların; oturumlarına göre mi, toplam imar alanına 

göre mi hesaplanacağı çok net açıklanmamıştır. Bakanlıkça verilen görüşlerde, tevhit 

yapılan parsellerden riskli yapının bulunduğu arsa nispetinde kullanabileceği 

belirtilmiştir. 
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Şekil 4.5 Aynı Parselde Birden Çok Bina Bulunması. 

 

 

Şekil 4.6 Aplikasyon Krokisi 
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Aynı konuda bir başka husus buradaki 800 m
2
 oturumun 80 m

2
‘lik kısmının 

kullanıldığı, kalan kısımda toplam 800 m
2
‘yi doldurmayacak bir emsalde bina 

yapılması halinde yapılacak yeni binanın tamamının belirlenen haklardan faydalanıp 

faydalanmayacağı belirsizliği bulunmasıdır. Bu durum belediyelerce bilinmemektedir. 

Belediyelerin kanuna ve uygulamalara çok uzak olması sebebiyle belediyelerin 

gelirleri olan harç muafiyeti hususunda kayıpları olabilecektir. Ayrıca ileriye dönük 

incelemelerde belediyeler suçlu konuma düşebileceklerdir. 

Yönetmelikte tanımlı olmayan bu tevhit ile oluşan veya bir parselde birkaç binanın 

olabileceği hususlarda ortaya çıkacak sorunların çözümü için ya İmar Kanunu’nda 

belediyelerin belirleyici olması ya da yönetmelikte daha net açıklamaların yapılması 

gerekmektedir (Uygulama Yönetmeliğinin 4. bölüm 15. madde 7. fıkrasında 

tanımlanan). 

Şekil 4.7 a- Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu, b- Adres Tespiti Belgesi 
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Tespit çalışmalarında yaşanan bir başka sorun yaratabilecek konu ise; projesinde ve 

ruhsatında 1 katlı, mevcut tespitte 2 normal kat+ çatı katı şeklinde yapılmış bina (Şekil 

4.6, Şekil 4.7) için malik, arsa ve bir daire için emlak beyanı vermiştir. Yapıda 3 daire 

elektrik bağlantısı ve su bağlantısı bulunmaktadır. Yapının statik incelemesi yapılırken 

bina birebir modellenmiştir. ÇŞB merkezi kayıt sistemine giriş yapılırken 2 BB 

(Bağımsız Bölüm) olarak girilmiştir. Bu tür dosyalarda evrak üzerindeki verilerin mi 

geçerli olacağı yoksa yerindeki yapının mı değerlendirilmesi gerektiği çelişkisi ortadan 

kaldırılmalıdır. Zira başka kişiler tarafından dosyada yapılacak inceleme sürecinde, 

dosyadaki fotoğrafları ve sistemdeki verilerin karşılaştırılmasında çelişkiye düşülmesi 

kaçınılmaz olacaktır.  

 

 

 

Şekil 4.8 Yan Cephe Fotoğrafı 

 

İncelenen bir başka dosyada Belediyesinden alınan UAVT adres yazısına göre 

Yeniçiftlik Mahallesinde kayıtlı olarak sisteme girilerek dosya incelenmiştir. Tapu 

fotokopisinde ise parsel Çeşmeli Mahallesinde görülmektedir (Şekil 4.8 a,b). 
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Şekil 4.9 a- Tapu Kayıt Örneği, b- Ulusal Adres Veri Tabanı Kayıt Örneği 

 

Dosya onaylanıp yapının riskli bulunduğu belirlendikten sonra ÇŞB İl müdürlüğü 

Marmara Ereğlisi Tapu Müdürlüğüne durumu bildirir yazıyı yazarak; ilgili parseldeki 

yapının tapusuna “Riskli Yapı” şerhi konulmasını ve maliklere tebliğ edilmesini talep 

etmiştir. Tapu Müdürlüğü ilgili dilekçeye cevap olarak, dosyada bulunan Yeniçiftlik 

Mah. 342 Ada, 8 Parselde herhangi bir kayıtlı taşınmazın olmadığını bildirmiştir. ÇŞB 

İl Müdürlüğü Lisanslı firmadan duruma açıklık getirmesini istemiş, M. Ereğlisi 

Belediyesinden ek yazı alınmıştır (Şekil 4.9). 
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Şekil 4.10 Marmara Ereğlisi Belediyesi Yazısı 

 

ÇŞB İl Müdürlüğü alınan bu yazıyı ilgi tutarak M. Ereğlisi Tapu Müdürlüğüne 

tebligatın yapılması için düzeltme yazısı göndermiştir. 

4.2.4 Kat irtifakı kuruluşu esnasında bağımsız bölümlerin arsa payı 

dağılımlarının İmar Kanunu’nda belirlenen şekilde değer tespiti yapılarak 

değil m² doğrultusunda dağıtılması sebebiyle ortaya çıkan sorunlar 

Riskli Yapı Tespiti süreci raporun onaylanmasıyla son bulmaz. Daha sonra ÇŞB İl 

müdürlüğü Tapu Müdürlüğüne durumu bildirir. Tapu Müdürlüğü yapının tüm 
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maliklerine Yapının Riskli olduğunu, rapora itirazda bulunabilecekleri hususunu 

bildirir tebligat süreci başlar. Tapu Müdürlüğü ÇŞB’nin tebligatını aldığında yapının 

tapusuna riskli yapı şerhi düşer. 

Binanın yıkım sürecinin bitiminden sonra arsa payı tapularındaki hisseler yeni binanın 

yıkılmasından sonra toprak tapusu hissesi şekline dönmektedir. Yapılarda bir işyeri ile 

bodrum katta bulunan bir meskenin payları tapuda eşit olarak kayıtlı olabilmekte, 

yıkım süreci sonunda arsaya geçen hisseler gerçekte değerleri birbirinden farklı 

bağımsız bölümler eşit hisse sahibi olabilmektedir. Daha sonra yapılacak yeni bina 

için uzlaşma sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Yönetmeliğe göre (4. Bölüm Md. 12/1 ve Md. 15/a) yeni bina yapılabilmesi için 

tapudaki hisse sahiplerinin 2/3 oranında uzlaşmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu 

uzlaşının dışında kalanlar için 2/3’lük çoğunluk sahipleri, kalan 1/3’lük kısım hisseyi 

satın almak için başvuru yapabilmektedir. Bu süreç binanın yıkımı yapıldıktan sonra 

2/3 hisse sahiplerinin ÇŞB İl Müdürlüğüne başvurarak başlar. Lisanslı Firmalar 

tarafından arsanın değerinin tespit edilmesinden sonra bir komisyon kurularak 

yalnızca 2/3 hisse sahipleri katılımıyla ihaleye çıkılır. Diğer 1/3 hisse sahipleri ihaleye 

yalnızca gözlemci olarak katılabilmektedir. Bu durum her ne kadar Riskli Yapı Tespit 

Sürecinin hızlı yürütülmesi için uygun olsa da insani ilişkiler açısından ve hukuken 

doğru görülmemektedir.  

4.2.5 Dosya tanziminde istenen resmi evrakların tedarik edilmesi sürecinde 

yaşanan sorunlar  

Riskli Yapı Tespit Raporunun tanzimi için EK E ve EK F’de istenen evraklar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Tapu Fotokopileri, Tapu Takyidat Belgeleri, 

 Emlak Beyannameleri, 

 Adres Beyanı (UAVT Numaraları), 

 Parselde Başka Bina Olup Olmadığına Dair Dilekçe, 

 Bina Projesi Olup Olmadığına Dair Dilekçe ve 

 Zemin Etüt Raporu. 
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Birden fazla malikin bulunduğu binalarda maliklerden birinin başvurusuyla binaya 

Riskli Yapı Tespit Raporu düzenlenebilmektedir. Raporun düzenlenmesi ve 

sonuçlanması süreci sonunda binanın yıkılması kesinlik kazandığından diğer 

maliklerin rapora itiraz hakları vardır. ÇŞB, dosya tanziminde tapu takyidat belgesi 

veya emlak beyannamelerinden birinin binanın tüm bağımsız bölümlerini gösterecek 

şekilde tamamını istemektedir. Bu belgelerin Belediye ve tapu müdürlüklerinden şahsi 

başvuruyla verildiği, gizlilik arz ettiği ve telif hakkı içeriği olabileceği gözönüne 

alındığında idarenin bu belgeleri yalnızca başvuru yapan malik dışındaki maliklerden 

istemesi dosya tanzimi sürecinde sorun çıkartmaktadır. 

ÇŞB Yönetmeliğin riskli yapıların yıktırılması kısmına göre, “MADDE 8 – (Değişik: 

RG-2/7/2013-28695) (4) 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 Kanunu’nun 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”, belirtilmiş ise de resmî kurumlardan bahsi geçen belgelerin 

istenebileceğini belirtmektedir. Lakin kişiye özel bilgileri içeren evrakların kişinin 

rızasının alınmadan kurumlardan tedarik edilmesi, bilgisi dışında kullanılması 

anlamına gelmektedir. Bu durumda taraflar hukuken birbirleriyle sorun yaşayabilir. 

4.2.6 Maliklerden birinin gaiplik durumunda ortaya çıkan sorunlar  

Tekirdağ ilinde hazırlanan bir dosyanın inceleme süreci bitmiş tebligat sürecinde 

maliklerden birisine ulaşılamamıştır. Mahkeme kararıyla gaiplik kararı çıkartılmış 

adına kayıtlı gayrimenkullere kayyum atanmıştır. Bu süreçte dosyanın inceleme süreci 

bitmiş tebligatlar yapılmış ve itiraz süreci beklenmiştir. Tebligatların geri gelmesinin 

ardından dosya itiraz olmasa dahi üst komisyona gönderilecek, komisyonca 

incelemenin ardından binanın yıkım yazısı yazılacaktır. Malikler rapor sürecinin 

sonunda binayı yıkıp 2/3 çoğunluğu sağlamaları halinde yönetmelikte belirlenen 

esaslara göre kayyuma devredilen hisse için satın alma yoluna gidebilecektir. 

Yönetmelikte bu durumla ilgili herhangi bir açıklama yapma imkânı yoktur. Binanın 
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raporlama süreci bir yılı geçmektedir. Daha sonraki mahkeme kararları satın almalarla 

birlikte böyle bir yapının sadece yıkım süreci en az 2-3 yılı bulacaktır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Yapılan mevzuat ve uygulama analizi ve özellikle vaka analizlerinin sonuçlarına göre 

riskli yapı tespitinde ve uygulamada önemli sorunlar yaşanmaktadır. İnceleme 

sonuçlarına göre kanun, yönetmelik ve uygulamalardan kaynaklanan önemli 

sorunların olduğu ortaya çıkmaktadır. Bazı temel sorunların bir kısmı yönetmelikte 

yapılacak yeni bir düzenleme ile giderilebilir. Özel konulardaki sorunlar için ÇŞB 

halen yaptığı gibi görüş bildirilmesi doğru izlenecek bir yol olacaktır. 

Riskli Yapı Tespiti dosyası hazırlama ve inceleme sürecinde istenen resmi evrakların 

hazırlanması ve teyit alınması işleminden dolayı oluşan zaman kaybının temel 

nedenini, tespit çalışmalarında ortaya çıkan zaman kaybı oluşturmaktadır. Dosya 

incelenmesi sürecinde ÇŞB İl Müdürlükleri, belediyeler, tapu müdürlükleri, bazen 

mahkemeler bu süreçte sisteme dâhil olmaktadır. Bütün sayılan kurumlar arasında 

sınırlı bilgi paylaşımı yapılacak bir yazılım programı kurularak veya ÇŞB’nin Riskli 

Yapı Tespiti için kullandığı merkezi yazılım sistemine ek uzantılar verilerek oluşacak 

zaman kaybı ortadan kaldırılmalıdır. 

Yönetmelikte açık biçimde tanımlanmayan hususlardan biri de tespiti yapılacak 

binanın bazen UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı Sisteminde) sisteminde tek bir yapı 

olarak görünmesidir. Binalar cephe genişliği sebebiyle ve yapım tekniği gereği olarak 

parçalı olarak (Tip İmar Yönetmeliği Md.27’ye göre 40 metre uzunluğu geçen binalar 

parçalara bölünerek) inşa edilmektedir. Bu tür yapılara dilatasyonlu bina adı 

verilmekte olup, söz konusu yapı projesi üç ayrı bina şeklinde çizilmiştir. Bina içinde 

ve temellerinde yapılan tetkikler neticesinde binanın üç parça şeklinde inşa edildiği 

belirlenmiştir. Bu tür bir yapının raporlamasının tek bina olarak mı üç bina olarak mı 

yapılacağı yönetmelikte belirlenmemiştir. Bu tür yapıların bir kısmının yıkılması 

sırasında diğer kısmının zarar görmemesi halinde binanın üç farklı yapı olduğu kabul 

edilebileceği yönünde bir görüş olsa da hangi tip binanın hangi teknikle yıkımı 

esnasında temelinde veya betonarme sisteminde ne kadar bir hasar oluşabileceği 

gözlem yapılarak belirlenebilecek bir husus değildir. Bu tip bir yapının tek bina olarak 

kabul edilmesi hem dijital kayıt sisteminde tanımlanması doğru bir yaklaşım olacaktır. 



67 
 

Yarım kalmış, kaba inşaat durumundaki yapılarda işyerleri tamamlanıp işletmeye 

alınmaktadır. Bu tür binaların Riskli Yapı Tespit raporlarının yapılabilmesi için emlak 

beyanı, elektrik, su ve telefon faturaları ile işyerinin faaliyette olduğu belgelenmesi 

istenmektedir. Yönetmelikte tanımlanan yapının kullanılır vaziyette olması deprem 

anında risk taşıması can ve mal kaybına sebep olması durumu göz önünde 

bulundurulur. Böyle bir durumda öncelikli olarak, binanın oturulur durumda 

olmasından çok yapının riskli yapı kapsamında olması beklenir. Yapı boş bile olsa 

deprem anında oluşacak yıkımda yalnızca kendine değil çevreye de zarar 

verebileceğidir. Bu minvalde yönetmelikteki oturulur, kullanılır tanımı daha da 

genişletilmeli ve tüm eski yapı stokunu da kapsayacak bir şekilde düzenlenmelidir. 

Yönetmelikte belirsizliği olan başka bir durum parselde birden fazla bina bulunması 

halinin netlik taşımamasıdır. Birden çok yapının bulunduğu parsellerde, birine Riskli 

Yapı raporunun düzenlenmesinde diğer binanın yıkılmayacağı durumda, imar 

durumunun ne miktarda kullanılacağı hususu kanunda ve yönetmelikte belirlenmemiş 

en önemli konulardan biridir. Zira kendi içinde birden çok, farklı nitelikte sorun ortaya 

çıkabilecektir. Gerek genel inceleme sonuçları, gerekse örnek saha çalışmalarının 

sonuçlarına belirlenen sorun alanlarına yönelik olarak aşağıdaki çözüm önerilerinin 

vurgulanması gerekli görülmektedir:  

Kentsel dönüşüm ile ilgili yasal düzenlemelerin bütünlük arz edecek şekilde yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. Medeni Kanun, İmar Kanunu, Belediye Kanunu, Kat 

Mülkiyeti Kanunu, Toplu Konut Kanunu, Tapu Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu gibi ilgili düzenlemelerin bütünlük arz etmediği, söz konusu 

düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Dönüşüm 

kavramı planlama bütünlüğü içerisinde, tüm ilgili kanun ve yönetmeliklerden 

başlayarak yer almalı, bütüncül planların stratejilerine uygun, onların işaret ettiği 

şekilde yönlendirilmelidir.  

Yapılacak olan projeler insan odaklı olmalı, mekansal dönüşüm yanında, sosyal – 

ekonomik – kültürel hayatın ihtiyaçlarını da içeren projeler oluşturulmalıdır. İlke 

olarak projeler; kent odaklı olmalı, yalnızca yüksek rant amaçlı düzenlemelerle sınırlı 

kalınmamalı, oluşacak yeni dokunun kent çıkarları ve kent rantı için yüksek 
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yoğunluklu yapılaşma öneren projeler yerine, sosyal alan kullanımlarını destekleyici 

projeler oluşturulmalıdır.  

Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri; yaşayanlar ile birlikte kararlaştırılmalı, 

geliştirilmeli, planlanmalı ve yönetilmelidir. Süreçten herhangi bir kesimin herhangi 

bir gerekçe ile dışlanmaması gerekir. Katılım modelleri, yaşayanların sosyo-kültürel 

ve ekonomik özelliklerine uygun olarak kurgulanmalı, bu tip pratiklere alışık 

olmayanlara karşı sabırlı davranılmalı ve alternatif çözüm yöntemleri geliştirilmelidir. 

Bu yöntemlerin uygulanabilmesi için gerekli hukuki altyapının da süreç içinde 

gerçekleştirilmelidir. Paydaşların alışık olmaması halinde ise meslek içi eğitimler 

uygulanmalıdır. Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinin kamu yararı temelinde 

şeffaf ve dolayısıyla hesap sorulabilir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Kanunda bu 

konu ayrıntısıyla düzenlenmelidir. Oluşacak rantın tek bir kesimin gelir artış aracı 

olarak değil tüm tarafların fayda sağlayacağı şekilde paylaştırılması esas alınmalıdır.  

Kentsel dönüşüm yapılacak şehirlerin belirli bölgelerinde yıpranmış dokunun yeni 

yapılaşmasının sağlanabilmesi için belli miktarda imar artışı sağlanmalıdır. Ayrıca 

büyük ölçekli projelerin gerçekleşmesi için konut finansmanı için gerekli yasal ve 

yönetsel altyapı hazırlanmalıdır. Ortaya konulan projelerin finanse edilebilmesi için 

ulusal ve uluslararası yatırım kuruluşları bulunmalıdır. Bütün bu işlemlerin yasal 

şeffaflık içinde yapılması yatırım yapılabilmesinin en öncelikli gereğidir. 

Türkiye’de genel olarak binalarda kat mülkiyetinin tesis edilmemiş olması, kat 

mülkiyeti tesis edilen anataşınmazlarda ise hisse dağılımının değer esasına göre 

yapılmamış olması sebebiyle dönüşüm sürecinde ciddi ihtilafların ortaya çıktığı 

gözlenmektedir. Yeni bina yapımı için uzlaşılmaz durumlar ortaya çıkacaktır. Bunun 

dışında aynı parselde birden çok yapının bulunduğu parsellerde, kentsel dönüşüm 

uygulaması sonrasında yapılacak binanın kanunun getirdiği muafiyetlerden ne şekilde 

faydalanacağı çok net belirlenmemiştir. 

Yönetmelikte açık tanımlanmadığı için, raporlama sonucunda belediyeler; imar 

hakkına yönelik belirlenen muafiyetleri, parselin tümü için kullandırmaktadır. Burada 

tanımlanması gereken husus şu şekilde olabilir: Parseldeki toplam inşaat alanı 
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belirlenir, yıkılmayacak binanın emsale giren toplam inşaat alanı hesaplanıp toplam 

inşaat alanından düşülerek kalan alan için belirlenen muafiyetlerden yararlanması 

sağlanabilir. Yönetmelikte tanımlı olmayan bu tevhit ile oluşan veya bir parselde 

birkaç binanın olabileceği hususlarda ortaya çıkacak sorunların çözümü için ya İmar 

Kanunu’nda belediyelerin belirleyici olması ya da yönetmelikte daha net açıklamaların 

yapılması gerekmektedir. 

Türkiye’nin yapı stokunun neredeyse %70-80’lik kısmı ruhsatsız, yapı kullanma 

izinsiz, kat irtifakı kurulmamış durumda olup, kat mülkiyeti tapuları bulunmamaktadır. 

Olanlarda da tapuda yapılan arsa payı dağılımı ya yanlıştır ya da sadece m
2
’ye göre 

yapılmıştır. Arsa payı dağılımı değer tespiti esasına göre yapılmamaktadır. Arsa payı 

dağılımının önemi bina yıkımından sonraki süreçte artmaktadır. Zira rapor sonucunda 

riskli binaların yıkımından sonra yeni binanın yapılabilmesi için gerekli olan 2/3 

oranında katılım şartı arsa payı dağılımına göre belirlenmektedir. Ayrıca uzlaşı 

olamadığında 2/3 uzlaşan tarafa diğer 1/3’ün hissesini satın alabilme hakkı 

getirilmiştir. Burada sorun olan husus çekimser kalan 1/3hisse sahibinin satın alma 

işleminde taraf olamamasıdır. Bu tarafın Tapu sahibi olarak ihaleye katılamayacağı 

hususunda yönetmelikte düzenleme yapılmıştır. Bu durumun insani ilişkilerde ve 

hukuki açıdan çok önemli ayrışmalara yol açacağı aşikardır. 

Riskli Yapı Tespiti sürecinde tek bir malikin başvurusu ile işlem yapılarak büyüklüğü 

ne olursa olsun, daire sayısı kaç olursa olsun binanın çürük olup olmadığı 

belirlenebilmektedir. Diğer malikler binada yapılan laboratuvar testleri sürecinde bilgi 

sahibi olmamışsa sürecin sonunda tapu müdürlüğünce yapılan binanın riskli 

bulunduğunu belirtir şerh yazısıyla durumdan haberdar olabilmektedir. Bu kişilerin 

süreçteki tek müdahale şansı hazırlanan rapora itiraz etmek olabilmektedir. 

Binaya Riskli Yapı Tespit raporu sürecine başlanmasında, bağımsız bölüm 

maliklerinin daha bilinçli olması önemli bir husustur. Bağımsız bölüm sahipleri, 

binalarını yenilemek istediklerinde arsa paylarıyla ilgili ihtilaflı bir durum varsa ilk 

olarak bu sorunu çözülmesi üzere mahkeme yoluyla arsa paylarının değer esasına göre 

düzenlenmesini sağlamalıdır. Bu suretle Daha sonra yapılacak raporlama, yıkım ve 
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yeni bina yapım sürecinde tarafların uzlaşması için en azından ellerinde doğru verilerle 

hazırlanmış bir arsa payı dağılımı olacaktır. 

ÇŞB tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre binalar için hazırlanan raporu inceleme 

formlarında (formun EK E, EK F kısmında) istenen evrakları temin etmekte sorun 

yaşanmaktadır. Tüm malikleri gösterir şekilde emlak beyanı veya tapu takyidat belgesi 

istenmesi bu işin özüne aykırıdır. Tek bir malikin dilekçesiyle rapor tutulabilmesi 

şeklinde bir yasal düzenleme yapıp diğer tüm maliklerin bilgilerini gösterir evrak 

istemek raporlama sürecini uzatmaktadır. Binanın yerinde olup olmadığı, parselde 

başka bina olup olmadığı hususlarında birçok evrak (Tapu Fotokopileri, Tapu 

Takyidat Belgeleri, Emlak Beyannameleri, Adres Beyanı (Uavt No.ları), Parselde 

Başka Bina Olup Olmadığına Dair Belge, Bina Projesi Olup Olmadığına Dair Dilekçe, 

Zemin Etüt Raporu) istenirken tüm maliklerin evraklarının istenmesi gereksizdir. 

Kentsel dönüşüm üzerine yapılan yasal düzenlemeler şehirlerin gelişim sürecine 

önemli katkıları olacaktır. Zira bazı şehirlerde inşaat sezonu 12 aya yayılabilirken 

doğu illerinde 6-8 ay gibi kısa dönemlerde inşaat faaliyeti yapılmaktadır. Riskli yapı 

tespit sürecinin kısaltılması için gerekli elektronik altyapının ivedilikle hazırlanması 

bu süreci daha makul seviyeye çekecektir. Gerekli yasal ve yönetsel düzenlemelerle 

birlikte sistemin aksayan yönleri en aza indirgenecektir. Diğer yönüyle verilen 

teşviklerin suiistimal edilmesi konularında gerekli cezai yaptırımlarında 

ağırlaştırılması gerekmektedir. Teşviklerin daha da geliştirilip çeşitlendirilmesi öncelik 

arz etmektedir. Uygulamalarda ortaya çıkan özellikle zaman kaybı ve maddi kayıplar 

zaman içinde yapılacak düzenlemelerle telafi edilecektir. Kanun’un taraflarının daha 

çok bilinçlendirilip devlet ve özel kesimin katkısının arttırılması ile süreçteki 

aksaklıkların önüne geçilebilecektir.  
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ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı   : Murat SAKA 

Doğum Yeri     : Of/Trabzon 

Doğum Tarihi   : 1974 

Medeni Hali     : Evli 

Yabancı Dili     : İngilizce 

Eğitim Durumu     

Lise : Özel Yükseliş Koleji (1992)  

Lisans : 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, İnşaat Mühendisliği (1999) 

Yüksek Lisans : 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi 

Anabilim Dalı 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yılları  

 
  

Bahar ve Işıl İnş. Tic. San. Ltd. Şti : 2013-2015    

Holoğlu İnş. Tic. San. Ltd. Şti    : 2011-2013    

Altınsoy İnş. Taah. Proje ve Tic. Ltd. Şti : 2009-2011   

Sakalar İnş. Taah. Tic.Ve San. Ltd. Şti : 2005-2009 

Saka İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti : 1999-2005 

 

 

Yayınlar  

  

Hakemli Dergiler  

 
: 

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 

Dergisi, ‘‘Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a Göre 

Riskli Yapı Tespitinde Karşılaşılan 

Uygulama Problemlerinin Vaka Tabanlı 

İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği’’ 

Latif Onur UĞUR, Yeşim 

ALİEFENDİOĞLU, Murat SAKA (CİLT4, 

SAYI 1 ,2016) 

 

   

 

 

 


