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Meydana gelen depremler sonrası yıkılan birçok yapıdan alınan beton örneklerinin 
basınç dayanımlarının standartlarda öngörülen beton sınıflarına uymadığı 
belirlenmiştir. Yıkılmış ya da ağır hasar görmüş yapılarda uygun nitelikte beton 
kullanılsaydı birçoğu ayakta kalabilirdi.

Kentsel Dönüşüm: Kentsel gelişmenin yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu 
alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yeniden proje üretilmesi ve 
uygulama yapılmasıdır. Özetle Kentsel Dönüşüm bir kentin dokusun bozan sorunların 
giderilmesi anlamına geliyor. Kentsel Dönüşüm yenileme projelerinde “Kent içinde 
ömrünü doldurmuş bulunan yapıların gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri 
getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve 
sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır. Kentlerdeki 
çarpık yapılaşma ve oluşturduğu sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama 
esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kentsel dönüşüm 
projeleri gündeme gelmiştir. Bu hususta 5393 sayılı belediye kanunu, 5216 sayılı 
büyükşehir belediyesi kanunu, 5436 sayılı yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz 
varlıkların yenilenerek korunması ve kullanılması hakkında kanun ve 5104 Kentsel 
Dönüşüm Kanununda düzenlemeler yer almaktadır. En son olarak 6306 sayılı AFET 
RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ile Türkiye'de 
kentsel dönüşüm hareketleri gündem'e gelmektedir. Yalnız binanızın bulunduğu 
bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine gerek yok bireysel başvurularınızla 
6306 sayılı kanun ile yerinde yenilenme ile kentsel dönüşüm avantajlarından 
faydalanılabilirsiniz; sizde yeni güvenilir binalara sahip olabilirisiniz.

Evlerinin afet riski taşıdığını düşünen vatandaşlarımız Kentsel Dönüşüm 
fırsatlarından yararlanarak evlerini yenilemek isterlerse bağlı bulunduğu belediyelere 
başvurup güncel imar durumunu aldıktan sonra bu kanun ile kat maliklerinden 
birisinin nüfus cüzdanı ve tapu fotokopisi ile başvurusu bu sürecin başlaması için 
yeterli oluyor. Deprem risk raporu için başvuran kat malikinin hakları diğer kat 
maliklerine karşı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerince korunuyor. Binanın risk 
tespiti için çoğunluk aranmazken yapım aşamasında 2/3 çoğunluk sağlanması 
istenmektedir. Bina ortak protokolü ile çoğunluk ile alınan karar sonrasında binanın 
yeniden inşası hızlıca gerçekleştirilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Fizibilite Anlatımı
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Binalarımız yapım aşamasında ne kadar sağlam yapılırsa yapılsın betonun bir 
dayanım süresi vardır. Buda takribi 30 yıldır kaldı ki bundan 15 yıl önce elle karılarak 
binalarımızın betonunun atıldığını düşünürsek asla homojen bir dağılım 
yapılamayacağı için beton kalitesi bir noktada c 15 iken bir nokta c 14 bir noktada belki 
de c 30 olacaktır. Bu da binanın olası bir deprem karşısında dayanıksız olmasına neden 
olabilir. Binanız 1999 deprem yönetmeliği öncesinde yapıldıysa, muhtemelen deprem 
yönetmeliğine göre yapılmamıştır. Yine riskli bina kapsamına alınması için bir neden 
olabilir. Sizin gözlemlediğiniz kolon ve kirişlerinizdeki kılcal çatlaklar, duvar çatlakları, 
ayrılmalar, binanın bir tarafa ağırlığını verip yatması riskli olabilme ihtimalini artıran 
unsurlardır. Ancak binanızın resmi risk raporunu ancak bina üzerinde gerekli testleri 
yaparak verebiliriz. Ülke genelinde 10 milyon konutun yıkılmasını kolaylaştıracak olan 
Kentsel Dönüşüm, ülke genelinde önceden tespitleri yapılmış binaların yıkımı ve 
güçlendirilmesi için start verilecek. Yasa tasarısı olası bir depremde yaşanacak ciddi 
can kayıplarını engellemeye yönelik olduğundan geç kalınmış önemli bir tasarı. Bu 
yönde atılan adımların sonuna kadar arkasında durmamız gerek. Ancak yasanın iyi 
anlaşılamamasından ötürü vatandaşlar arasında tedirginlik yaşanıyor. Yasanın 
detaylarının tam olarak belli olmamasından ve ortada kulaktan kulağa yayılan bazı 
söylemler vatandaşı 'evim elimden alınacak', 'evsiz kalacağım' korkusu içine 
sürüklüyor. Ancak yasa sanıldığı gibi kimseyi evsiz bırakmak için çıkartılmıyor. 
Korkulanın aksine dayanıksız ve sağlıksız konutlarda yaşayan vatandaşların, günümüz 
standartları ile yapılmış dayanıklı ve sağlam konutlarda hayatlarını daha güvenilir bir 

Binanızın Afet Riski Taşıdığını Nasıl Gözlemleyebilirsiniz?
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şekilde devam ettirebilmesinin sağlanması için çıkartılıyor. Bina sahipleri isterlerse 
yine kendilerine sağlanacak uzun vadeli uygun ödeme koşullu krediler ile arsalarına 
bina inşa edebilecekken, isterlerse de müteahhitler ile anlaşıp bina yaptırabilecekler. 
Bu süreçte belediyeler dayanıksız konutların yer aldığı bölgeleri tespit ederek, projeler 
geliştirip, imar arttırabilecek. Binaların tek tek dönüşmesi yerine belli alanlar içerisinde 
hazırlanan projeler çerçevesinde toplu bir şekilde dönüşmesi hem ev sahiplerinin 
yararına olacakken, hem de sosyal alanları bol nitelikli konutların yapılmasına imkan 
sağlayacak. Bundan önce yıkılması gereken ancak mülk sahipleri tarafından çoğunluk 
oluşamadığı için yıkılamayan veya her hangi bir tasarrufta bulunulamayan konutların 
bu sorunu da kökten çözülmüş olacak.

1- HALK ARASINDA 'KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI' OLARAK BİLİNEN 'AFET RİSKİ 
ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ' HAKKINDAKİ KANUN TASLAĞI 
YASALAŞTIĞINDA ÖNCELİKLİ HANGİ BİNALAR YIKILACAK?

Çıkartılacak kanun, âfet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların 
bulunduğu arsa ve arazilerde, standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama 
çevrelerini teşkil etmek üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemede bulunulmasına dair 
her türlü iş ve işlemi ve bunlara ilişkin usûl ve esasları belirleyecek. Yani amaç depreme 
dayanıksız, içinde oturulamayacak durumda olan riskli binaları yıkmak sağlıklı kentler 
oluşturmak olacak. Öncelikli yıkımı yapılacak alanlar kentin çöküntü alanları diye tabir 
edilen depreme dayanıksız, sağlıksız binaların olduğu, kültürel açıdan önem taşıyan ve 
olası depremde maddi manevi kayıpların olacağı yerler olacak. Bir alanın kentsel 
dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilân edilebilmesi için belediyenin talebi 
doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca 
karar alınması gerekli. Bu yasa çıktığında öncelikli olarak kentsel dönüşüm yapılacak 
bölgeler ve semtler belirlenecek.

2- BİNALARIN YIKIMI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Riskli yapılar, Belediye ve İl Özel İdareleri tarafından tesbit edilerek bakanlığa 

bildirilecek. Bu tespit büyükşehirlerde, büyükşehir belediyesince bizzat veya ilçe 
belediyeleri aracılığıyla yapılacak veya yaptırılacak. Bakanlık, belirlediği alanlardaki 
riskli yapıların tespitini süre vererek TOKİ' den ve yerel idarelerden isteyebilecek. 
Verilen süre içinde bu tespitler yapılamadığı takdirde, bakanlık tarafından yapılacak 
veya yaptırılacak. Riskli yapıların yıktırılmasında öncelikle oradaki ev sahipleri ile 
anlaşma yoluna gidilmesi esas alınacak. Yıkımdan önce riskli yapıların yıktırılması için 
yapıların sahiplerine 30 günden az olmamak üzere süre verilecek. Bu süre uygulamada 
3 ay olarak öngörülüyor. Verilecek süre içerisinde ev sahibi tarafından yıktırma 
gerçekleşmezse ikinci bir ek süre verilecek. Verilen sürelere rağmen yapı sahibi 
yıktırma işlemini yapmamışsa, TOKİ ve belediyeler aracılığı ile yapılacak.
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3- BİNASININ YIKILMASINI İSTEMEYEN MAL SAHİPLERİNİN DURUMU NE 
OLACAK?

Tasarıya göre yapılan devir işlemleri ile kamulaştırmaya dair ihtilâflar hakkındaki 
dava ve takipler sadece bedele ilişkin olarak, riskli alan ve riskli yapı tespitleri ile 
yıktırma iş ve işlemleri hakkındakiler ise sadece bina ve enkaz bedeline ilişkin olarak 
yürütülecek ve sonuçlandırılacak. Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve 
işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında işlenen fiil ve hâlin 
durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilecek. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların 
tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine 
getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise tâbi oldukları ceza ve disiplin hükümleri 
uygulanacak. Yasaya göre vatandaşa mahkeme yolu açık görünüyor. Ancak bu davalar 
sadece yapının değeri ile ilgili olabilecek ve yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecek.

4-BİNANIN YIKILMASINDA ÇOĞUNLUK ARANACAK MI?
Tasarıya göre üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce 

kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın 
ilgili bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki 
vasfı ile değerlemede bulunulacak veya ev sahipleri ile yapılan anlaşmanın şartları 
tapu kütüğünde belirtilerek, ev sahiplerinin adına payları oranında tescil edilecek. Bu 
taşınmazların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya 
yasaklayan her türlü şerh hisseler üzerinde devam edecek. Bu şekilde belirlenen 
uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri bakanlık, TOKİ veya idare 
tarafından resen yapılacak veya yaptırılacak. Yeniden bina yaptırılmasına, payların 
satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usûller ile yeniden 
değerlendirilmesine paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilecek. Bu karara 
katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, bakanlık tarafından rayiç 
değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer 
paydaşlara açık artırma usulü ile satılabilecek. Bu suretle paydaşlara satış 
gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, bakanlığın talebi üzerine, tespit edilerek, 
rayiç bedeli de bakanlık tarafından ödenmek kaydı ile tapuda hazine adına resen tescil 
edilecek ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere bakanlığa tahsis 
edilmiş sayılacak. Bakanlık tarafından uygun görülenler ise TOKİ' ye veya idareye 
devredilebilecek. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem 
yapılacak.

5- 2/3 ÇOĞUNLUK OLUŞMAZ İSE NE OLACAK?
Tasarıyı okuduğumuzda arsa hissedarları aralarında çoğunluğu sağlayamazlarsa 

kamulaştırma yapılabileceğini görmekteyiz. Bu durumda bakanlık ya da TOKİ 
kamulaştırma yapabilecek. Tasarıya göre üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın 
sahiplerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile 



5

anlaşma sağlanamaması hâlinde, taşınmazlar için bakanlık, TOKİ veya idare tarafından 
kamulaştırma yoluna da gidilebilecek. Bu kanun uyarınca yapılacak olan 
kamulaştırmalar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 3.üncü 
maddesinin ikinci fıkrasındaki iskan projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı 
kamulaştırma sayılacak. Tapuda mülkiyet hanesi açık olan taşınmazlar ile mirasçısı 
belirli olmayan, kayyum tayin edilmiş, ihtilâflı ve üzerinde her türlü mülkiyet ve sınırlı 
aynı hak tesis edilmiş olan taşınmazların kamulaştırılma işlemleri aynı madde 
hükümlerine tâbi olacak. Bakanlık, TOKİ veya idare; kamulaştırma işlemlerinin 
yürütülmesi için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyum tayin ettirmeye veya tapuda 
kayıtlı son sahibe göre işlem yapmaya yetkili olacak. Tapuda kayıtlı malikin ölü olması 
halinde, bakanlık, TOKİ ve idare, kamulaştırma işlemi için mirasçılık belgesi 
çıkartabileceği gibi, tapu sicilinde idari müracaat veya dava yolu ile kayıt düzeltme de 
isteyebilecek. Kamulaştırma için anlaşma sağlanması hâlinde, bakanlık, TOKİ veya 
idare ile ilgililer arasında taşınmazın tescil veya terkinine ilişkin ferağ ve muvafakati de 
ihtiva eden sözleşme tutanağı tanzim edilecek ve tapu müdürlüğüne gönderilerek 
kamulaştırmanın tapu siciline işlenmesi sağlanacak.

6-HİSSELİ ARSA TAPUSUNA DÖNEN HİSSEDARLARIN YERLERİNİN DEĞER TESPİT 
ÇALIŞMALARI NASIL YAPILACAK?

Anlaşmaya yanaşmayan hisse sahiplerinin yerlerinin satışı için öncelikle diğer 
hissedarlara satılması yönünde açık artırma yapılacak. Açık artırmada satılmadığında 
ise rayiç bedel üzerinden söz konusu hisseler hazine adına tescil edilecek.

7-TAPU TAHSİS BELGELİ YERLERİN DURUMU NE OLACAK?
Kentsel dönüşüm alanlarının büyük kısmı hazine ya da vakıf arazisi. Tapusu 

kamuya ait yerler olan buralara 1984 yılında çıkarılan imar affı kanunu ile Tapu Tahsis 
Belgesi verilmişti. Tapu tahsis belgesi tapu yerine geçmiyor ancak mevcut 
gecekonduyu ya da binayı koruyor. Bugüne kadar yıkılamayan ve tapusu olmayan bu 
gibi yerler şehrin göbeğinde oldukça fazla. Bu yasa ile beraber Tapu Tahsis Belgeli olan 
yerlerde çözüme kavuşmuş olacak.

8-BİNASI YIKILACAK VATANDAŞA DEVLET NASIL YARDIM YAPACAK?
Tasarıda anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile 

kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda 
işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi veya kira yardımı yapılabilecek. 
Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik 
olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak en az bir yıldır 
ikamet ettiği veya bu yapılarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere konut, işyeri, arsa, 
veya dönüşüm gelirlerinden kredi veya mülkiyet ile sınırlı aynı hak sağlayan, usul ve 
esasları bakanlık tarafından belirlenen konut sertifikası verilebilecek. Yoksul veya dar 
gelirli olarak kabul edilenlere verilecek olan konut veya işyerleri; bakanlık, TOKİ veya 
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idare tarafından, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler 
dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanunda belirtilen usul ve 
esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle de verilebilecek. Riskli alan ve rezerv yapı alanı 
dışında olup da bu kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği 
teknik olarak tespit edilen yapılar için, Bakanlar Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde bakanlık tarafından dönüşüm gelirlerinden güçlendirme kredisi 
verilecek.

9- DÖNÜŞÜMÜ YAPILAN ALANDA İMAR UYGULAMASI NASIL OLACAK?
Tasarıya göre "Kamu hizmeti için ayrılan alanlar hariç olmak üzere, yenileme alanı 

sınırları içerisinde toplu yapı olarak sınırları imar ve parselasyon plânlarında 
belirlenmek kaydıyla, yapılı veya yapısız imar parsellerine belediye veya il özel idaresi 
ve diğer ilgili kurullar tarafından tasdik edilen mimari projelere uygun olarak 
23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun toplu yapıya ilişkin 
hükümlerine göre toplu yapı olarak tek bir kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Belediyeler 
ve il özel idareleri; bu alanlar içerisindeki parsel sahiplerinin sosyal altyapı ve tesisleri, 
ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetlere ilişkin alanları kullanma ve 
yararlanma şartları ile masraflarına katılma usullerine ilişkin işletme projeleri 
hazırlayarak tapu sicilinin beyanlar hanesinde belirtilmesini isteyebileceği gibi, 
hazırlanmış olan restorasyon ve restitüsyon projelerine uygun olarak irtifak hakkı tesis 
veya parselasyon planları yapılmak suretiyle kat mülkiyeti 634 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinde belirtilen belgeleri toplu yapı ilişkisini gösterir şekilde hazırlayıp 11/2/1959 
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilân edilmesinden ve 
kesinleşmesinden sonra kat mülkiyeti ve kat irtifakını tapu siciline tescil ettirmeye 
yetkili olacak.

10- KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HAYATA GEÇİRİLMEK İSTENEN
'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi' hakkındaki kanun taslağı 

yasalaştığında öncelik belirlenecek alanlardaki arsaların birleştirilmesi olacak. Sadece 
riskli binaların yıkılması değil, binaların yıkımından sonra elde edilecek arsaların 
sağlıklı kentlerin oluşturulmasıdır. Sağlıklı kentler ise parkların, otoparkların, okul 
ulaşım v.s. gibi olmazsa olmazlar ile mümkün olacak.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM; binanızı, deprem korkusu yaşamadan kendi talebiniz, 
inisiyatifiniz ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme 
dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan kaliteli yaşam alanlarına 
dönüştürme sürecini sizlere özetledik. Bu sürecin tamamında SARAL BOSPHORUS 
olarak çözüm ortaklarımız ile sizlere hizmet vermekteyiz.

1.) Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut 
binanıza ait statik mimari projeler (var ise) temin edilir.

2.) Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz 
(Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz (iskanınız) yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus 
cüzdanı fotokopisi, Tapu Müdürlüğünden alınmış bağımsız bölüm listesini gösterir 
belge ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığa başvuru yapılır.

3.) Binanızda yapılacak teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için 
Deprem Risk Raporu hazırlanır.

4.) Hazırlanan Deprem Risk Raporu bağlı bulunduğunuz Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile 
sunulur.

5.) Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek onaylar. 
Rapor sonucu binanız riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğüne bir yazı ile bina tapu 
kütüğüne riskli yapı şerhini koyar.

SARAL BOSPHORUS
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6.) İlgili Tapu Müdürlüğünden tüm kat maliklerine bakanlık resmi yazısı iletilir. 
(Resmi yazısının  size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için 
itiraz hakkınız var.)  Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60 gün içinde 
bina maliklerinin en  az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile bina ortak karar protokolü 
hazırlanıp imza altına alınır. (Binayı  nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla 
yaptıracağınız kararını alırsınız.)

7.) Bina ortak karar protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. Örnek dilekçe ( 2 ay 
içinde 2/3 çoğunlukla bina ortak karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız 
bakanlıkça yıkılacaktır.)

8.) Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için bir müteahhit 
şirket bulunur.  Tüm belediye projeleri SARAL BOSPHORUS tarafından hazırlanır ve ilgili 
belediyeden ruhsat alınır.

9.) Binanızın yeniden inşaatı veya takviye - güçlendirmesi için bakanlık ile anlaşma 
sağlayan bankalara  Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel 
dönüşüm kapsamında verilen kira yada yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. 
Aynı anda devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz.) Kentsel Dönüşüm 
Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur (18 ay / Aylık 680TL ile sınırlı)

10.) Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak 
karar ile  seçeceği müteahhit - inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın 
inşaatına başlanır. (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm 
kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir.)

11.) Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden (Depreme 
dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) iskanlı tapularınız 
alınır.
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN NASIL YARARLANIRIM?

Eski, ekonomik ömrünü tamamlamış,  depremlerde hasar görmüş evinizi; Van 
depreminden sonra yürürlüğe girmiş 6306 sayılı afet riskli yapıların yenilenmesi 
hakkında kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) ile yeniden yaptırabilirsiniz. Kentsel 
Dönüşüm; (riskli alanlar hariç) vatandaş talebi ile gerçekleşmektedir. Kentsel 
dönüşümden yararlanabilmeniz için binadan (1) kişinin tapu, nüfus cüzdanı, dilekçe, 
tapudan alınmış bağımsız bölüm listesi ile başvuruda bulunması yeterlidir. Binanızda 
gerekli teknik incelemeler yapıldıktan sonra, binanız için Deprem Risk Raporu 
hazırlanacaktır. Raporun bakanlıkça onayı ile bakanlık binanın tapu kaydına risklidir 
şerhi koyar. Şerh yazısının bir örneği tüm kat maliklerine gitmektedir ve dileyen malik 
15 gün içinde bakanlığa; Deprem Risk Raporu için itirazda bulunabilir. İtiraz 
komisyonu; hazırlanmış raporu inceler ve son kararını verir. Eğer komisyon kararı da 
binanın riskli olduğu yönünde olur ise artık mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı 
dahi alamazsınız.

BİNALARIMIZ DEPREME DAYANIKSIZ!

Gündemde yer alan Kentsel Dönüşüm yürürlüğe giren 6306 sayılı kanun kısaca afet 
riskli yapıların yenilenmesi hakkındaki kanundur. Kanunun adından da anlaşılacağı 
gibi Türkiye’nin neresinde olursanız olun (mezra, köy, kasaba, ilçe, şehir) eski, 
ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkıldı - yıkılacak durumdaki evinizi bu kanun ile 
yeniden yaptırabilirsiniz.

Özellikle 17 Ağustos 1999 ve Van Depremi; çarpık, denetimsiz kentleşmenin bize 
nelere mal olacağını bir kez daha hatırlattı. Peki bizler tam olarak anladık mı? Maalesef 
işte size tekrardan hatırlatıyoruz, sadece Van değil, Türkiye’de İstanbul başta olmak 
üzere tüm şehirlerimizdeki binalarımız afet ve depremlere karşı dayanıksızdır. 
Afetlerde yitirilen can kaybı sıralamasında Dünya üçüncüsüyüz. Bu gerçeği kabullenip 
kentsel dönüşüm ile kendi evlerimizi yeniden yaptırabiliriz.
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Binanıza Deprem Risk Raporu aldınız ve raporun bakanlık onayı ile binanız Kentsel 
Dönüşüm kapsamına girdi ve binada en az 2/3 çoğunluğu da sağladınız. Yeni binanızı 
nasıl yapacaksınız? Yeni binanızı Kentsel Dönüşüm ile 3 şekilde inşa edebilirsiniz.

1.) Yeni yapılacak binanın imarında mevcut duruma göre fazla kat var ise ve fazla 
çıkan daireler kat karşılığı için yeterli oluyor ise binanız istediğiniz bir müteahhit ile kat 
karşılığı olarak yaptırabilirsiniz.

2.) Yeni yapılacak binanın imarında mevcut duruma göre fazla kat var fakat kat 
karşılığı için yeterli olmuyor ise binanızın inşaatı için eksik kalan bedeli uygun faiz oran, 
vadeli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak istediğiniz müteahhide taahhüt olarak 
yaptırabilirsiniz.

3.) Yeni binanız mevcut binanız ile aynı kata inşa edilecek ise uygun faiz oran ve 
vadeli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak istediğiniz müteahhide taahhüt olarak 
yeni binanızı yaptırabilirsiniz.

Bu 3 yöntemden birini kendi binanız için seçerek en az 2/3 çoğunluk ile bina ortak 
karar protokolünde karar bağlamanız ve bu protokolü İl Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirmeniz yeterlidir. 

KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMİŞ BİNAMIZI NASIL YAPACAĞIZ?

Binanız hazırlatmış olduğunuz Deprem Risk raporunun bakanlıkça onayı ile riskli 
ilan edildikten sonra kanuna göre binanız yıkılacaktır. Binadaki herkes tapudaki hissesi 
oranında arsa hissedarı olurlar. Bu aşamadan sonra binanızı nasıl ve kime 
yaptıracağınıza, hangi paylaşımla yapacağınıza (bina için tüm kararlara) binada; arsa 
hisse oranına göre en az 2/3 çoğunluğunun onayı ile bina ortak karar protokolünde 
belirlenir. Bina ortak karar protokolü binada %100 çoğunluk sağlansa dahi mutlaka bir 
hukukçu tarafından hazırlanıp, bir nüshası bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Aksi 
halde bakanlık riskli binanızın yıkımı için sorumluluk almadığınız veya binada 2/3 
çoğunluğu oluşturamadığınız sonucuna vararak 60 gün içerisinde resmi yazı ile 
binanızı tahliye ederek riskli binanızı yıkabilir. 

BİNAMIZ KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRDİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIZ?
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Binamız nasıl yaptıracağımıza ve müteahhidimize en az 2/3 çoğunluk ile bina ortak 
karar protokolünü imza altına aldık; hakları adil bir şekilde verilmesine rağmen 
anlaşmaya yanaşmayan geri kalan 1/3 hissedarın durumu ne olacak? 

Kentsel Dönüşüme girmiş ve kanuna göre yeni binanın paylaşımı, yapım şekli ( kat 
karşılığı, taahhüt, karma sistem) ve müteahhit seçimi konularında en az 2/3 
çoğunlukla anlaşma sağlanmış binalarda; hakları adil bir şekilde verilmesine rağmen 
anlaşmaya yanaşmayan hak sahipleri noter tebligat ile apartman yönetim kuruluna 
toplantısına çağrılır. Apartman yönetim kurulu toplantısında anlaşma sağlanamayan 
mülk sahiplerinin hisseleri kanuna göre açık artırma usulü ile diğer kat maliklerine 
satılır eğer satın alan olmaz ise bakanlıkça bu hisseler kamulaştırılır. Satış için öncelikle 
lisanslı gayrimenkul değerleme şirketince binanın gayrimenkul değeri tespit ettirilir. 
Bu değer üzerinden anlaşmaya varılamayan hissedarın hisse satışı için İl Kentsel 
Dönüşüm Müdürlüğü’ne müracaat edilir. İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ de sadece 
bina hissedarlarının katılabildiği kapalı oturumda anlaşmayı kabul etmeyen 
hissedarın hissesi öncelikle açık artırma ile anlaşma sağlamış hissedarlara satılır. Eğer 
bu açık artırmada satış gerçekleşmez ise bakanlık kamulaştırma yolu ile bu hisseleri 
alır ve bina ortak karar protokolü koşullarına aynen uyar. Ancak binada yapılan 
paylaşımda hisse sahibinin hakkı verilmemiş; kötü niyetli davranılmış ise bu hak sahibi 
için her zaman mahkeme yolu açıktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ANLAŞMAYA YANAŞMAYAN 
HİSSEDARIN DURUMU NE OLACAK?
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Binamızın yapımı için Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilir miyiz? Kentsel 
Dönüşüm kira yardımından nasıl faydalanırız? Kentsel Dönüşüm kanunu kapsamına 
girmiş riskli bina mülk sahipleri ve kiracıları için kredi ve kira yardımı teşvikleri vardır. 
Bunların detaylarına girmek gerekirse;

1.) Binada mülk sahibi olanlar için Kentsel Dönüşüm Kredisi ve Kira Yardımı;

a) Riskli binanızı yaptırırken eğer fazla katınız yok ise Kentsel Dönüşüm Kredisi 
kullanarak istediğiniz bir inşaat şirketine yeni binanızı taahhüt yolu ile yaptırabilir, 
bağımsız bölüm başı 100.000 TL vadesi  24 ila 120 ay faiz oranları (aylık 0.35 - 0.45) 
kredi kullanabilirsiniz.

b) Eğer imardan dolayı binanıza fazla kat geliyor ve kat karşılığı bir müteahhit ile 
inşaatınızı yaptırıyor ve kentsel dönüşüm kredisine ihtiyacınız yok ise kira yarımından 
yararlanabilirsiniz. Kira yardımı 18 ay boyunca aylık 650/735 TL arasında olup, geri 
ödemesizdir.

c) Aynı anda hem kentsel dönüşüm kredisi hem de kira yardımı kullanamazsınız 
bunlardan 1 tanesini seçmeniz gerekmektedir. Eğer riskli binada mülk sahibi olarak 
kredi ve kira yardımı kullanmıyorsanız başka bir yerden kendilerine daire alırken riskli 
binadan dolayı hak sahibi oldukları Kentsel Dönüşüm Kredisini bu daireyi alırken 
kullanabilirler böylece ciddi bir finansman da sağlamış olurlar.

2.) Kiracılar için Kentsel Dönüşüm Kredisi ile Taşınma Yardımı;

a) Riskli binada en az 1 yıl kiracı olduklarını belgeleyen kiracılar evlerini boşalttıktan 
sonra başka bir binadan daire almak istediklerinde mülk sahipleri gibi 100.000 TL  24 ay 
ila 120 ay vadeli aylık 0.35 -0.45 faiz oranlı Kentsel dönüşüm Kredisi kullanabilirler. Ya 
da binayı boşaltırken 1300 TL geri ödemesiz taşınma yardımı alabilirler.

b) Kentsel Dönüşüm Kredisi bakanlık ile anlaşmalı bankalardan, kira & taşınma 
yardımı ise İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvuru ile alınmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ ve KENTSEL DÖNÜŞÜM
KİRA YARDIMI NASIL ALACAĞIZ?
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Binamızı nasıl yapacağız, müteahhit seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, 
bina inşaatı için kullandığımız Kentsel Dönüşüm Kredisini inşaat şirketine nasıl 
vereceğiz? Artık kentsel dönüşüm sürecinin en önemli kısmına geldik. Yeni binanız için 
müteahhit seçimi ve yeni dairenize alana kadarki süreçte neler olacağı.

Müteahhit seçimi çok önemli ve dikkat etmemiz gereken konular ise;

1.) İşi yaptırmayı düşündüğümüz müteahhidin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
Müteahhitlik Lisansı mutlaka olmalı. Müteahhidin lisansı Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan soruşturulabilir.

2.) Müteahhidin daha önce benzer projeler yapmış ve iş bitirmesi, referansı var mı?

3.) Müteahhit sizin istediğiniz nitelikte binanızı yapacak ekip, ekipmanı var mı?

4.) Müteahhit in öz sermayesi binayı bitirmeye yeterli mi? İnşaat teslimine kadar 
size maddi teminat verebiliyor mu?

Binanın yapımı için anlaşmalı bankalardan kullandığınız Kentsel Dönüşüm 
Kredisine size nede inşaatınızı yapacak müteahhide verilmemektedir.

1.) Krediyi kullandığınız banka inşaatınızı yapacak müteahhidi yukarıda müteahhit 
seçiminde bahsedildiği gibi inceler. Bu inceleme neticesinde banka müteahhidi 
onaylar yada değiştirmenizi isteyebilir. Bankadan onay alan müteahhit  eski binanızı 
yıkımı için yeni binanın toplam işteki yapım oranına göre bankaya başvurur. Banka 
ekspertizi binayı denetler ve işin oranına göre müteahhide hak ediş olarak sizin adınıza 
ödeme yapar. Kullanmış olduğunuz kentsel dönüşüm kredisi böylece denetimli bir 
şekilde, inşaat kontrolü de yapılarak müteahhide hak ediş olarak banka tarafından 
verilir ve yeni binanın inşaatına başlanır.

2.) Çeşitli nedenler ile işin devamında başka bir müteahhit işin başına geçtiğinde 
binanızı bitirecek para bankada durmaktadır. Yeni binanız için belediye projelerinin 
çizilmesi, projelerin belediyeden onayı, yeni bina inşaat yapım ruhsatının alınması, 
inşaatın yapımı, bitmiş yeni binanıza ait iskanlı daire tapularının alınma süresi (6 katlı 
bir bina için) ortalama 12 ay ila 18 aydır.  

BİNAMIZIN İNŞAATI İÇİN NASIL MÜTEAHHİT SEÇECEĞİZ,
KULLANDIĞIMIZ KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNİ MÜTEAHHİDE
NASIL VERECEĞİZ, BİNAMIZIN İNŞAAT SÜRECİ NEDİR?



Kentsel dönüşüm kapsamında devletin sağlamış olduğu belediye – noter harç 
muafiyetleri ile vergi teşvikleri, Deprem Risk Raporu alarak binanız kentsel dönüşüm 
kapsamına girdiğinde aşağıdaki harçlardan muaf olursunuz.

1.) Binanızın inşaatı için Noterde yapacağınız inşaat yapım sözleşmesi harcından, 
Belediye proje onayı,  inşaat yapım ruhsatı için alınan tüm harçlardan, tapudaki tüm 
alım – satım ve veraset intikal harçlarından muaf olursunuz.

2.) Gayrimenkul satışında %8 ila %18 olan KDV oranı Kentsel Dönüşüm kapsamına 
girmiş binalarda %1'dir. Bu muafiyetler ile bağımsız bölüm başı 20.000 TL devlet 
teşviki sağlanmıştır. Buda toplam inşaat maliyetinde %15 - %20 teşvik anlamına 
gelmektedir.

Kentsel Dönüşümün size sağladığı avantajlara gelirsek;

1.) Tüm gecekondu, kaçak binalar ile kat irtifaklı ya da iskanlı binalar kentsel 
dönüşümden yararlanabilir. Binadan 1 kişinin talebi ile deprem risk raporu alınarak 
Kentsel Dönüşüm kapsamına girilir. Kentsel Dönüşüm kapsamına girmiş binada 2/3 
çoğunluk bina için tüm kararları alabilir.

2.) Yenilenen eviniz deprem dayanıklı hale gelerek, evinizin değeri en az 1,5 kat 
artacak ve muhtemel bir depremde evinizde güvenle oturabilecek, aileniz için daha 
güvenli, daha değerli yaşanabilir bir ev ve çevre bırakacaksınız.

3.) Yeni binanızda; ısı, su, ses yalıtımı yapılacağından ısınma ve diğer sabit 
giderlerinizde ciddi oranda düşüş olacak ve mülkünüzün ömrünü en az 40 yıl daha 
uzatmış olacaksınız.

4.) Ev sahipleri çok uygun koşullarda Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak ikinci ev 
sahibi olabilecekler.

5.) Kentsel Dönüşüm ile evinizi, aynı yerinde, kendi talebiniz, kendi seçtiğiniz 
müteahhit ile yenileyeceksiniz. Bu sizin için avantaj değil mi?

Saral Bosphorus yukarıda anlatılan süreçte kentsel dönüşüm uzmanları ve 
kurumsal çözüm ortakları ile size en iyi hizmeti vermektedir. 

15

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA SAĞLANAN HARÇ MUAFİYETLERİ İLE
VERGİ TEŞVİKLERİNDEN NASIL YARARLANIRIZ? 
KENTSEL DÖNÜŞÜM AVANTAJLARI NELERDİR?






