KENTSEL
DÖNÜŞÜMDE
MÜLK
SAHİPLERİ
Haklar, yükümlülükler
ve daha fazlası

1

Binamız için risk tespiti
yaptırmamız zorunlu mu?
Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu bulunmuyor. Ancak
özellikle eski binaların mühendislik hizmeti almadan yapıldığı,
malzeme ve işçilik açısından teknik gerekliliklere uygun olmadığı,
beton kalitesinin çok düşük olduğu ve deprem açısından risk
taşıdığı belirlenmiştir. Bu sebeplerle bu ve benzeri risklerin
olduğunu düşünüyorsanız risk raporu almanızda fayda olabilir.

2

Evime yıkım kararı çıktı ise
ne yapabilirim?
Yıkım kararı kentsel dönüşüm nedeniyle verilmişse kararın
tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, evin bulunduğu yerde, eğer
varsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Altyapı ve Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü’ne, bu müdürlük yoksa Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne giderek, dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.

3

Kentsel dönüşüme itiraz
edebilir miyim?
Edebiliyorsam nereye ve
nasıl?
Kentsel dönüşüm kararına karşı, 6306 Sayılı Kanun
kapsamında, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, evin
bulunduğu yerde, eğer varsa Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü’ne, bu müdürlük yoksa Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne giderek dilekçe ile itirazlarınızı sunabilirsiniz. Risk
tespit raporuna karşı 30 günlük süre içerisinde idare
mahkemesine dava açma hakkınız da bulunuyor.

4

Apartmanda kentsel dönüşüm
kararı nasıl alınır?
Apartmanın riskli yapı olarak tespit edilmesine dair başvuru
her kat maliki tarafından ayrı ayrı yapılabilir. Riskli yapının
tespiti için herhangi bir çoğunluk şartı aranmaz. Riskli yapı
raporunun kat maliklerine tebliğinden itibaren her kat
malikinin 15 günlük süre içinde bu rapora itiraz etme hakkı
vardır. Rapora süresi içinde itiraz edilmemesi ya da itirazların
reddedilmesi durumunda rapor kesinleşir ve taşınmazla ilgili
yıkım kararı çıkar.

Yıkım kararı sonrasında taşınmazla ilgili kat karşılığı inşaat
sözleşmesi yapmak ve müteahhitle anlaşmak gibi tasarruflar
apartmandaki maliklerin tamamının oy birliği ile alınır. Eğer
oy birliği sağlanamaz ise kanunla belirlenmiş bir değerleme
kuruluşundan yapının değer tespiti yaptırılır ve bir malikin
çağrısı ile maliklerin tamamı toplantıya davet edilir. Bu
toplantıda kat maliklerinin hisselerinin 2/3 çoğunluğu ile
yapının kentsel dönüşüme uygun olarak yeniden
yaptırılmasına dair karar alınabilir.
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2/3’lük çoğunluk kararına
katılmayan maliklerin
hisseleri ne olacak?
2/3’lük çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız
bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak
üzere, anlaşma sağlayan diğer hissedarlara açık artırma usulü
ile satılacaktır. Hissedarlara satış olmaz ise, bu paylar,
Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar
uyarınca değerlendirilecektir.

6

Yıkımı gerçekleştirecek olan
kimdir?
Yıkımın, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek, yapı
malikleri tarafından gerçekleştirilmesi istenir. Malik tarafından
yıkımın gerçekleştirilmemesi halinde yıkım, masrafları malike ait
olmak üzere idarece gerçekleştirilir.

7

Riskli binayı tahliye
etmezsem ne olur?
Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler
içerisinde riskli binayı tahliye etmeyen malik veya kiracılar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirilir.
Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini
engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 265. Maddesi uyarınca Görevi
Yaptırmamak İçin Direnme ve diğer ilgili hükümleri uyarınca
Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8

Kentsel dönüşüm nedeniyle
kiracımı tahliye edebilir
miyim?
6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği'ne göre, riskli yapı
tespitinin kesinleşmesinden sonra İdarece maliklere süre verilir. Eğer
bu süre içerisinde yıkım malikler tarafından gerçekleştirilmezse,
İdare tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu süreler kiracılar için de
geçerli olduğundan kiracının riskli yapıyı tahliye etmeme gibi bir
hakkı bulunmaz. 6306 Kanun çerçevesinde kiraya verenin
kusurundan bahsedilemeyeceğinden, kiracının tazminat talebinde
bulunması da mümkün değildir. Kentsel dönüşüm süreci hızlı bir
şekilde işleyeceğinden, 6306 sayılı Kanun bakımından tahliye davası
açılması zorunlu değildir. Böyle bir beklenti Kanunun ruhu ile de
uyuşmaz. Bunun yerine, Kanun'da ve Uygulama Yönetmeliği'nde,
yapının tahliyesi için kiracılara tebligat yapılması düzenlenmiştir.
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Yıkım kararı çıkan
binadaki bir konut üzerinde
banka ya da başka bir
alacaklının ipoteği varsa
ne olacak?
Taşınmaz üzerindeki ipotekler yıkımdan sonra borçlu kişilerin
hissesi üzerinde devam eder.
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Yıkım kararı sonrasında ev
sahibi olarak kiracıma karşı
sorumluluklarım neler?
Yıkım kararı ve bildirimden sonra riskli yapıda ikamet eden
kişilerin riskli yapıyı tahliye etmeleri gerekir. Mal sahibi olarak bu
süreçle ilgili kiracınızı bilgilendirmeniz gerekir. Ev sahibi
tarafından kiracı için bildirim yapılmadığının tespit edilmesi
halinde kiracıya bildirim idarece yapılır.
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Binamız / evimiz yıkıldıktan
sonra yenilenmesi için ödeme
yapmak zorunda mıyım?
Ne kadar ödemeliyim?
Böyle bir zorunluluk bulunmamakla birlikte firma ya da
müteahhitle yapılacak anlaşmaya göre, mal sahiplerinin belirli
bir ücret ödemesine karar verilebilir. Bu tamamen tarafların
anlaşmasına bağlı bir ödemedir.
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Kentsel dönüşüm sonrası
yapılacak yeni evde herhangi
bir m² kaybım olacak mı?
Böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte özellikle eski imar
planlarına tabi taşınmazlarda kentsel dönüşüm sonrası genellikle
bir m² azalması oluyor. Bu durum, yeni imar planlarında otopark
ve yeşil alan gibi donatı alanlarının zorunlu olmasından
kaynaklanır.
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Kentsel dönüşüm sürecinde
ev sahibinin mali hak ve
ayrıcalıkları nelerdir?
Devlet desteğiyle devlet bankaları ve özel bankalar
tarafından düşük faizli veya faizsiz olarak verilen
kredilerde, kentsel dönüşüm dahilinde kolaylık sağlanır.
Belediyeler tarafından alınan tapu masrafları, döner
sermaye harçları, noter ücretleri, imar kapsamında alınan
tüm vergi, harç ve ücretler, kentsel dönüşüme dahil olan
gayrimenkuller için alınmaz.

Proje kapsamında kendi özel arazisine bina yapmak
isteyen ev sahiplerine, dönüşüm hesaplarından uygun faiz
oranlarıyla kredi olanağı sunulur.
Kira yardımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel
dönüşüm projelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapmak
gereklidir. Kentsel dönüşüm projesinin tamamlanma
sürecinde konut fiyatı ya da kira bedeli, devlet desteği
olarak alınabilir.
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Kentsel dönüşüm sürecinde
evimi TOKİ (devlet) mi
yapacak, özel müteahhit mi? Bu
konuda seçim şansım var mı?
Kentsel dönüşüm süreçlerinde konut sahibi olarak isterseniz
anlaşma yaptığınız müteahhit firma ile evinizi yaptırabilirsiniz.
Kentsel dönüşüm sürecini TOKİ aracılığıyla yürütmek bir
zorunluluk olmamakla birlikte, özel bir müteahhit ile sürece
devam edilmesi halinde devletin sunduğu birtakım avantajlardan
faydalanılması mümkün olmayabilir.

15

Tarafıma kira yardımı
yapılacak mı?
Kira yardımını kimden, nasıl
talep edebilirim?
Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli
binalarda yaşayanların talepleri doğrultusunda 18 aya
kadar kira yardımı yapılır ya da bankalardan kullanılacak
kredilerde faiz indirimi sağlanabilir.
Kira yardımında gerekli evraklar için bulunduğunuz yerdeki
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

