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6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ(1) 
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; 16/5/2012 tar�hl� ve 6306 sayılı Afet R�sk�

Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında Kanun uyarınca, r�skl� yapılar �le r�skl� alan
ve rezerv yapı alanlarının tesp�t�ne, r�skl� yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya,
dönüştürmeye tab� tutulacak taşınmazların değer�n�n tesp�t�ne, hak sah�b� olacaklarla
yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yen�den yapılacak yapılara ve 6306 sayılı
Kanun kapsamındak� d�ğer uygulamalara �l�şk�n usûl ve esasları bel�rlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (Değ�ş�k:RG-2/7/2013-28695)
(1) Bu Yönetmel�k, 6306 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
b) İdare: Beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde beled�yeler�, bu sınırlar dışında �l

özel �dareler�n�, büyükşeh�rlerde büyükşeh�r beled�yeler�n�, Bakanlık tarafından
yetk�lend�r�lmes� hâl�nde büyükşeh�r beled�yes� sınırları �ç�ndek� �lçe beled�yeler�n�,

c) İlg�l� kurum: Uygulama alanında dönüşüm projes� gerçekleşt�recek olan Bakanlığı,
İdarey� ve Toplu Konut İdares� Başkanlığını,

ç) Kanun: 16/5/2012 tar�hl� ve 6306 sayılı Afet R�sk� Altındak� Alanların
Dönüştürülmes� Hakkında Kanunu,

d) Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan �llerde bu Müdürlüğü,
d�ğer �llerde �se Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünü,

e) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Rezerv yapı alanı: Kanun uyarınca
gerçekleşt�r�lecek uygulamalarda yen� yerleş�m alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu
Konut İdares� Başkanlığının veya İdaren�n taleb�ne bağlı olarak veya resen Bakanlıkça
bel�rlenen alanları,

f) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) R�skl� alan: Zem�n yapısı veya üzer�ndek�
yapılaşma sebeb�yle can ve mal kaybına yol açma r�sk� taşıyan, Cumhurbaşkanınca
kararlaştırılan alanı,

g) R�skl� yapı: R�skl� alan �ç�nde veya dışında olup ekonom�k ömrünü tamamlamış
olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme r�sk� taşıdığı �lmî ve tekn�k ver�lere dayanılarak
tesp�t ed�len yapıyı veya yapıları,

ğ) Taşınmaz: 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Meden� Kanununun 704 üncü
maddes� uyarınca taşınmaz mülk�yet� kapsamına g�ren araz�, tapu kütüğünde ayrı sayfaya
kayded�len bağımsız ve sürekl� haklar �le kat mülk�yet� kütüğüne kayıtlı bağımsız
bölümler�,

h) TOKİ: Toplu Konut İdares� Başkanlığını,
ı) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Uygulama alanı: Cumhurbaşkanı kararıyla

kararlaştırılan r�skl� alan �le Bakanlıkça bel�rlenen rezerv yapı alanını ve r�skl� yapının veya
yapıların bulunduğu alanı,

�) (Ek:RG-21/6/2019-30808) Yapı yaklaşık mal�yet bedel�: Bakanlıkça her yıl
yayımlanan m�marlık ve mühend�sl�k h�zmet bedeller�n�n hesabına esas yapı yaklaşık b�r�m
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mal�yetler� �le yapı �nşaat alanının çarpımından elde ed�len bedel�,
�fade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Rezerv Yapı Alanı �le R�skl� Alanın Tesp�t�

Rezerv yapı alanının tesp�t�
MADDE 4 – (1) Rezerv yapı alanı;
a) Alanın büyüklüğünü de �çeren koord�natlı hâl�hazır har�tasını,
b) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto har�tasını,
c) Alanda bulunan kamuya a�t taşınmazların l�stes�n�,
ç) (Ek:RG-27/10/2016-29870) Alanda yapılacak �nceleme net�ces�nde gözlemsel

ver�lere dayanılarak hazırlanacak gerekçe raporunu,
d) (Ek:RG-27/10/2016-29870) Alanın özell�ğ�ne göre Bakanlıkça �stenecek sa�r b�lg�

ve belgeler�,
�ht�va eden dosyaya �st�naden (Mülga �bare:RG-21/6/2019-30808) (…) Bakanlıkça

bel�rlen�r.
(2) Rezerv yapı alanı:
a) Bakanlıkça resen bel�rleneb�l�r.
b) TOKİ veya İdare, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len b�lg� ve belgeler� �ht�va eden dosyaya

�st�naden Bakanlıktan rezerv yapı alanı bel�rlenmes� taleb�nde bulunab�l�r.
c) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Gerçek veya özel hukuk tüzel k�ş�ler�nce, b�r�nc�

fıkrada bel�rt�len b�lg� ve belgeler� �ht�va eden dosyaya �st�naden Bakanlıktan rezerv yapı
alanı bel�rlenmes� taleb�nde bulunulab�l�r. Gerçek veya özel hukuk tüzel k�ş�ler�nce rezerv
yapı alanı bel�rlenmes� taleb�nde bulunulab�lmes� �ç�n; bu taleb�n, talebe konu
taşınmazların mal�kler�n�n tamamının muvafakat� �le yapılması gerek�r. (7)

(3) (Mülga:RG-21/6/2019-30808)
(4) (Ek:RG-2/7/2013-28695) Rezerv yapı alanlarda, Kanunun amacı çerçeves�nde

fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenl� yaşama çevreler�n� teşk�l
etmek ve Kanunda öngörülen amaçlar çerçeves�nde kullanılmak üzere;

a) R�skl� alanlar �le bu alanlar dışındak� r�skl� yapılarda �kamet edenler�n
nakled�leceğ� rezerv konut ve �şyerler�,

b)  (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Gel�r ve hasılat get�recek her türlü uygulama,
yapılab�l�r ve bu alanlar yen� yerleş�m alanı olarak kullanılab�l�r.
R�skl� alanın tesp�t�
MADDE 5 – (1) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) R�skl� alan;
a) Alanın, zem�n yapısı veya üzer�ndek� yapılaşma sebeb�yle can ve mal kaybına yol

açma r�sk� taşıdığına da�r tekn�k raporu,
b) Alan sınırları �çer�s�nde 15/5/1959 tar�hl� ve 7269 sayılı Umum� Hayata Müess�r

Afetler Dolayıs�yle Alınacak Tedb�rlerle Yapılacak Yardımlara Da�r Kanuna göre afete
maruz bölge olarak kararlaştırılan alan olup olmadığına da�r b�lg� ve belgey�,

c) Alanın büyüklüğünü de �çeren koord�natlı sınırlandırma har�tasını, varsa uygulama
�mar planını,

ç) Alanda bulunan kamuya a�t taşınmazların l�stes�n�,
d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto har�tasını,
e) Zem�n yapısı sebeb�yle r�skl� alan olarak tesp�t ed�lmek �sten�lmes� hal�nde

yerb�l�msel etüd raporunu,
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f) Bu fıkra uyarınca bel�rlenecek r�skl� alanlar �ç�n Ek-2’de yer alan R�skl� Yapıların
Tesp�t Ed�lmes�ne İl�şk�n Esasların EK-A bölümüne göre hazırlanan anal�z ve raporu,

g) Alanın özell�ğ�ne göre Bakanlıkça �stenecek sa�r b�lg� ve belgeler�,
�ht�va edecek şek�lde hazırlanmış olan dosyaya �st�naden Bakanlıkça bel�rlen�r ve

karar alınmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur.
(2) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) Bakanlıkça;
a) Kamu düzen� veya güvenl�ğ�n�n olağan hayatı durduracak veya kes�nt�ye uğratacak

şek�lde bozulduğu yerlerde;
1) Planlama veya altyapı h�zmetler�n�n yeters�z olması,
2) İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın bulunması,
3) Altyapı veya üstyapıda hasar meydana gelm�ş olması,
sebepler�nden b�r�n�n veya b�r kaçının b�r arada bulunması hal�nde,
b) Üzer�ndek� toplam yapı sayısının en az % 65’� �mar mevzuatına aykırı olan veya

yapı ruhsatı alınmaksızın �nşa ed�lm�ş olmakla b�rl�kte sonradan yapı ve �skân ruhsatı alan
yapılardan oluşan alanlarda,

uygulama bütünlüğü gözet�lerek bel�rlenen alanlar, r�skl� alan olarak bel�rlenmek
üzere (Değ�ş�k �bare:RG-21/6/2019-30808)  Cumhurbaşkanına sunulur.

(3) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) TOKİ veya İdare, r�skl� alan bel�rlenmes�ne
�l�şk�n b�lg� ve belgeler� �ht�va eden dosyaya �st�naden Bakanlıktan r�skl� alan tesp�t
taleb�nde bulunab�l�r. Bakanlıkça, uygun görülen talepler, (Değ�ş�k �bare:RG-21/6/2019-
30808)  Cumhurbaşkanına sunulur.

(4) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) R�skl� alan bel�rlenmes� �ç�n alanda taşınmaz
mal�k� olan gerçek veya özel hukuk tüzel k�ş�ler�, r�skl� alan bel�rlenmes�ne �l�şk�n b�lg� ve
belgeler� �ht�va eden dosya �le b�rl�kte Bakanlık veya İdareden r�skl� alan tesp�t taleb�nde
bulunab�l�r. İdareye yapılacak talepler Bakanlığa �let�l�r. Bakanlıkça uygun görülen talepler,
(Değ�ş�k �bare:RG-21/6/2019-30808)  Cumhurbaşkanına sunulur.

(5) (Mülga:RG-21/6/2019-30808)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

R�skl� Yapıların Tesp�t�, İt�razların Değerlend�r�lmes� ve Yıkım İşlemler�
R�skl� yapıların tesp�t�nde görev alacak kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) (Değ�ş�k:RG-2/7/2013-28695) R�skl� yapılar;
a) Bakanlıkça,
b) İdarece,
c) Bakanlıkça l�sanslandırılan,
1) Kamu kurum ve kuruluşları,
2) Ün�vers�teler,
3) Sermayes�n�n en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına a�t olan ş�rketler,
4) Depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühend�sl�ğ�n�n

gel�şmes�ne katkıda bulunmak g�b� konularda faal�yet gösteren s�v�l toplum kuruluşları,
5) 29/6/2001 tar�hl� ve 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan

�z�n belges� almış yapı denet�m� kuruluşları �le laboratuvar kuruluşları,
6) 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanunu

uyarınca, �nşaat, jeoloj� ve jeof�z�k mühend�sler� odalarına büro tesc�l�n� yaptırmış kurum
ve kuruluşlar,

tarafından tesp�t ed�l�r. L�sanslı kurum ve kuruluşlar herhang� b�r alan �le sınırlı
olmaksızın Ülke genel�nde r�skl� yapı tesp�t� yapab�l�r.
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(2) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) L�sanslandırılan kurum ve kuruluşlarda r�skl�
yapı tesp�t�nde görev alacak mühend�sler�n; �lg�l� meslek odalarına üyel�kler�n�n devam
ed�yor olması, meslekler�nde f��len en az beş yıl çalışmış olmaları, Bakanlıkça veya
Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek eğ�t�m programlarına
katılmaları, eğ�t�m sonunda yapılacak yazılı sınavda yüz üzer�nden en az yetm�ş puan
alarak başarı belges� almaya hak kazanmış olmaları gerek�r. L�sanslandırma taleb�nde
bulunan ün�vers�te adına r�skl� yapı tesp�t�nde görev alacak mühend�sler�n öğret�m üyes�
olması durumunda bu fıkrada bel�rt�len şartlar aranmaz.

(3) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) L�sanslandırılan kurum ve kuruluşlarda r�skl�
yapı tesp�t� �ç�n en az b�r �nşaat mühend�s�n�n görevlend�r�lmes� mecbur�d�r. İht�yaca göre
b�rden fazla �nşaat mühend�s� �le jeoloj� veya jeof�z�k mühend�s� de görevlend�r�leb�l�r.
R�skl� yapı tesp�t�nde görev alacak mühend�sler, aynı anda b�rden fazla l�sanslı kuruluşta
görev alamaz ve ortak olamazlar.

(4) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) L�sanslandırma �ç�n;
a) L�sanslandırma taleb�n� �çeren d�lekçe,
b) Talepte bulunan kurum veya kuruluşa göre güncel tar�hl� ve onaylı olarak; �lg�l�

meslek odasından alınmış �şyer� tesc�l belges� veya faal�yet gösterd�ğ� konuya �l�şk�n belge
veya 29/6/2001 tar�hl� ve 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan
alınan �z�n belges�n�n örneğ�,

c) Kurum veya kuruluşun ortaklarının ve yönet�c�ler�n�n adını, soyadını ve T.C.
k�ml�k numarasını gösteren t�caret s�c�l müdürlüğünden alınmış f�rma genel durum belges�
ve kurum veya kuruluşun en son durumunu gösteren t�caret s�c�l gazetes�n�n b�r suret�,

ç) Kurum veya kuruluşun, Ulusal Elektron�k Tebl�gat S�stem� (UETS)’ne kayıtlı
elektron�k tebl�gat adres� �le yönet�c�s�n�n elektron�k �mza ed�nm�ş olduğuna da�r yazılı
beyanı,

d) R�skl� yapı tesp�t�nde görev alacak mühend�sler�n �k�nc� fıkrada sayılan şartları
sağladıklarına �l�şk�n belgeler �le elektron�k �mza ed�nm�ş olduklarına da�r yazılı beyanları,

e) Ek-3’te yer alan taahhütname,
f) L�sans belges� ücret�n�n yatırıldığına da�r dekont,
�le b�rl�kte yazılı olarak veya elektron�k yazılım s�stem� üzer�nden gerekl� formların

doldurulması veya belgeler�n taratılarak s�steme eklenmes� suret�yle Bakanlığa müracaatta
bulunulur. Müracaatın uygun görülmes� hâl�nde, B-4 formatında b�r�nc� sınıf hamur kâğıt
üzer�ne ve Ek-1’dek� şek�l ve muhtevada L�sans Belges� düzenlen�r. 4708 sayılı Kanun
kapsamındak� yapı denet�m� ve laboratuvar kuruluşlarının l�sanslandırılmasında, r�skl� yapı
tesp�t�nde görev alacak mühend�s olarak denetç� belges�ne sah�p b�r mühend�s�n b�ld�r�lmes�
hal�nde, bu durumdak� mühend�s �ç�n sadece Bakanlıkça düzenlenen eğ�t�m programlarına
katılarak başarı belges� almaya hak kazanmış olması şartı �le elektron�k �mza ed�nm�ş
olduğuna da�r yazılı beyanı aranır.

 (5) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) R�skl� yapı tesp�t�nde görev alacak
mühend�sler�n meslek� deney�mler�;

a) Herhang� b�r kamu kuruluşunda çalışmış olan mühend�sler �ç�n, çalıştıkları meslek�
�ht�sas alanları ve çalışma süreler� bel�rt�lecek şek�lde görev yaptıkları kamu kurum ve
kuruluşlarından alınacak belgeler,

b) Serbest olarak veya özel sektörde çalışan mühend�sler �ç�n, çalıştıkları özel
kuruluşlardan alınan ve çalışma alanı �le �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları veya kamu
kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarınca onaylanan belgeler veya çalıştıkları özel
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kuruluşlardan alınan, �lg�l�n�n görev�n�, unvanını ve çalışma süres�n� bel�rten, f�rma
yetk�l�s�nce �mzalanmış, f�rmanın s�gorta s�c�l numarasının da yazıldığı belgeler,

�le belgelend�r�l�r. Ayrıca, özel kuruluşlarda yapılan çalışmaları tey�t etmek üzere
�lg�l� sosyal güvenl�k kurumundan alınan belgeler�n �brazı gerek�r.

(6) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) L�sanslandırılan kurum ve kuruluşlar;
ortaklarında, ortaklarının ve kuruluşun adında ve adresler�nde yapılan değ�ş�kl�ğ�,
değ�ş�kl�ğ�n t�caret s�c�l gazetes�nde yayımlandığı tar�hten �t�baren; r�skl� yapı tesp�t�nde
görev alacak mühend�sler�nde yapılan değ�ş�kl�ğ� �se, görevlend�r�len yen� mühend�se a�t
b�lg� ve belgeler �le b�rl�kte değ�ş�kl�ğ�n yapıldığı tar�hten �t�baren en geç otuz gün �ç�nde
yazılı olarak Bakanlığa b�ld�rmek zorundadır.

(7) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) Bakanlık, r�skl� yapı tesp�t�ne �l�şk�n faal�yetler�
denetleme yetk�s�ne sah�pt�r.

(8) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Aşağıda bel�rt�len hallerde l�sanslı kurum ve
kuruluşlara elektron�k yazılım s�stem� üzer�nden yen� r�skl� yapı tesp�t� �ç�n yapı kaydı
oluşturmaları ve/veya �şlem yapmaları �zn� ver�lmez:

a) R�skl� yapı tesp�t� yapmak üzere en az b�r �nşaat mühend�s�n�n görevlend�r�lmemes�
durumunda görevlend�rme yapılıncaya kadar.

b) Ortaklarında, mühend�sler�nde, ortaklarının ve kuruluşun adında ve tebl�gat adres�
ve benzer� b�lg�ler�nde yapılan değ�ş�kl�kler�n süres� �ç�nde Bakanlığa b�ld�r�lmemes�
durumunda b�ld�r�m yapılıncaya kadar.

c) 4708 sayılı Kanuna göre yen� �ş almaktan men cezası ver�lmes� durumunda ceza
süres� b�t�nceye kadar.

ç) Ortakları, yönet�c�ler� veya mühend�sler� hakkında �lg�l� meslek odasınca
faal�yetten geç�c� men nev�nden ceza ver�lm�ş olması hal�nde ceza süres�n�n sonuna kadar.

d) R�skl� Yapıların Tesp�t Ed�lmes�ne İl�şk�n Esaslarda değ�ş�kl�k yapılması
durumunda, r�skl� yapı tesp�t�nde görev alan mühend�sler�n, değ�ş�kl�ğ�n yapıldığı tar�hten
�t�baren altı ay �çer�s�nde yapılacak eğ�t�mlerden b�r�ne katılıp katılım belges� almaması
durumunda katılım belges� alıncaya kadar.

(9) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Görev�n�, Kanuna ve �lg�l� d�ğer mevzuatta
öngörülen esaslara uygun olarak yer�ne get�rmeyen l�sanslı kurum veya kuruluşlara �şlenen
f��l ve hâller�n durumuna göre Kanunun 3 üncü maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasında sayılan
�dar� yaptırımlar uygulanır.

(10) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808)  L�sanslı kurum veya kuruluşlara ver�len �dar�
para cezaları, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde öden�r. Süres�nde ödenmeyen �darî
para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre tak�p ve tahs�l ed�lmek üzere �lg�l� verg�
da�res�ne b�ld�r�l�r.

 (11) (Ek:RG-27/10/2016-29870) (Mülga:RG-21/6/2019-30808)
(12) (Ek:RG-27/10/2016-29870) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) L�sanslı kuruluşun;

l�sans başvurusunda gerçeğe aykırı belge sunduğu tesp�t ed�len ortakları ve yönet�c�ler�,
mevcut olmayan b�r yapı hakkında r�skl� yapı tesp�t raporu hazırlayan mühend�s� �le mevcut
olmayan b�r yapı hakkında r�skl� yapı tesp�t� taleb�nde bulunan mal�k hakkında 26/9/2004
tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun �lg�l� hükümler� uyarınca Cumhur�yet
başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(13) (Ek:RG-27/10/2016-29870) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) L�sanslı kurum ve
kuruluşlarda r�skl� yapı tesp�t�nde görev alacak mühend�sler�n katılacağı eğ�t�m ve sınav
Bakanlığın bel�rled�ğ� usul ve esaslar çerçeves�nde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
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Eğ�t�m programlarına katılıp başarı belges� almayan �nşaat mühend�sler� r�skl� yapı
tesp�t�nde görev alamaz. R�skl� Yapıların Tesp�t Ed�lmes�ne İl�şk�n Esaslarda değ�ş�kl�k
yapılması durumunda, l�sanslı kuruluşun r�skl� yapı tesp�t�nde görev alan mühend�sler�n�n
değ�ş�kl�ğ�n yapıldığı tar�hten �t�baren altı ay �çer�s�nde yapılacak eğ�t�mlerden b�r�ne katılıp
katılım belges� almaları zorunludur.

(14) (Ek:RG-27/10/2016-29870) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Kanun ve Kanun
uyarınca yürürlüğe konulmuş olan yönetmel�klere göre yapılacak �ş ve �şlemler Bakanlıkça
elektron�k yazılım s�stem� �le de tak�p ed�leb�l�r. L�sanslandırılmış kurum ve kuruluşlara
yapılacak b�ld�r�mler ve tebl�gatlar, l�sanslı kurum ve kuruluşların UETS’ye kayıtlı
elektron�k tebl�gat adres�ne yapılab�l�r.

R�skl� yapıların tesp�t� ve �t�raz
MADDE 7 – (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870)
(1) R�skl� yapılar, Ek-2’de yer alan R�skl� Yapıların Tesp�t Ed�lmes�ne İl�şk�n Esaslara

göre tesp�t ed�l�r. R�skl� yapı tesp�t�; kend� başına kullanılab�len, üstü örtülü ve �nsanların
�ç�ne g�reb�lecekler� ve �nsanların oturma, çalışma, eğlenme veya d�nlenmeler�ne veya
�badet etmeler�ne yarayan yapılar �le hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar
hakkında yapılır. İnşaat hal�nde olup �kamet ed�lmeyen yapılar �le metrukluk veya başka b�r
sebeple stat�k bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar r�skl� yapı tesp�t�ne konu
ed�lmez.

(2) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808)  R�skl� yapıların tesp�t�;
a) Öncel�kle yapı mal�kler� veya kanunî tems�lc�ler� tarafından, masrafları kend�ler�ne

a�t olmak üzere yaptırılır. R�skl� yapı tesp�t� taleb�, elektron�k yazılım s�stem� üzer�nden
yapılır. 23/6/1965 tar�hl� ve 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanunu uyarınca kat �rt�fakı veya kat
mülk�yet� kurulmadığı �ç�n arsa paylı tapu var �se, arsa üzer�nde f��len bulunan yapının
r�skl� yapı tesp�t�, yapının sah�b� olan arsa payı sah�b�nce yaptırılır. Arsa üzer�ndek� yapının
başkasına a�t olması ve bunun da tapu kütüğünde bel�rt�lm�ş olması hal�nde, r�skl� yapı
tesp�t� leh�ne şerh olan tarafça yaptırılır.

b) Süre ver�lerek mal�klerden veya kanunî tems�lc�ler�nden �steneb�l�r. Ver�len süre
�ç�nde yaptırılmadığı takd�rde, tesp�tler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır.
Bakanlık, bel�rled�ğ� alanlardak� r�skl� yapıların tesp�t�n� süre vererek İdareden de
�steyeb�l�r. Mal�kler tarafından yaptırılmadığı �ç�n Bakanlık veya İdare tarafından yapılan
veya yaptırılan r�skl� yapı tesp�t�n�n masraflarından mal�kler h�sseler� oranında sorumludur.
R�skl� yapı tesp�t�n�n masrafları, Bakanlıkça veya İdarece �lg�l�s�ne yapılacak tebl�gatı tak�p
eden b�r aylık süre �çer�s�nde öden�r. Süres�nde ödenmeyen masraflar, tesp�t Bakanlıkça
yapılmış veya yaptırılmış �se Bakanlığın �lg�l� verg� da�res�ne b�ld�rmes� üzer�ne verg�
da�res�nce, İdarece yapılmış veya yaptırılmış �se İdarece 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre tak�p ve tahs�l ed�l�r.

(3) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808)  İt�raz veya yargı kararı üzer�ne yen�den r�skl�
yapı tesp�t raporu tanz�m ed�lmes�n�n gerekmes�, raporun gerçeğe aykırı düzenlend�ğ�n�n
tesp�t ed�lm�ş olması ve yapının r�sk durumunu etk�leyeb�lecek kast� b�r müdahale dışında
somut b�r had�sen�n gerçekleşm�ş olması haller� har�ç olmak üzere, her yapı �ç�n sadece b�r
adet r�skl� yapı tesp�t� raporu düzenleneb�l�r. L�sanslandırılmış kurum ve kuruluşlar r�skl�
yapı tesp�t taleb� üzer�ne, o yapı hakkında daha önce r�skl� yapı tesp�t raporu düzenlen�p
düzenlenmed�ğ�n� elektron�k yazılım s�stem� üzer�nden kontrol eder. Elektron�k yazılım
s�stem� üzer�nden yapı kaydı oluşturulduktan sonra r�skl� yapı tesp�t�n�n; �k� ay �çer�s�nde
yapılmaması hal�nde mal�klerden herhang� b�r�n�n taleb� üzer�ne, altı ay �çer�s�nde



31.03.2021 Mevzuat B�lg� S�stem�

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16849&MevzuatTur=7&MevzuatTert�p=5 7/25

yapılmaması hal�nde �se Bakanlıkça resen elektron�k yazılım s�stem�nden yapı kaydı s�l�n�r.
R�skl� yapı tesp�t raporunda, tesp�te konu b�nanın Ulusal Adres Ver� Tabanında bel�rt�len
adres�n�n ve b�na kodunun yer alması zorunludur.

(4) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808)  R�skl� yapı tesp�t�ne �l�şk�n raporlar, tesp�t�
yapan İdarece veya l�sanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tesp�te konu yapının
bulunduğu �ldek� Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetk� devr� yapılması durumunda İdareye
elektron�k yazılım s�stem� üzer�nden gönder�l�r. Raporlar, Bakanlıkça bel�rlenen usul ve
esaslar çerçeves�nde �ncelen�r ve herhang� b�r eks�kl�k tesp�t ed�lmes� hal�nde gerekl�
düzeltmeler yapılmak üzere raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa �ade ed�l�r. Raporlarda
herhang� b�r eks�kl�k tesp�t ed�lmez �se r�skl� olan yapılar, en geç on �şgünü �ç�nde, tapu
kütüğünün beyanlar hanes�nde bel�rt�lmek üzere �lg�l� tapu müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

(5) İlg�l� tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne �şlenen bel�rtmeler, r�skl� yapı tesp�t�ne
karşı tebl�gat tar�h�nden �t�baren onbeş gün �ç�nde r�skl� yapının bulunduğu yerdek�
Müdürlüğe �t�raz ed�leb�leceğ�, aks� takd�rde İdarece ver�lecek süre �ç�nde r�skl� yapının
yıktırılması gerekt�ğ� de bel�rt�lmek suret�yle, aynî ve şahsî hak sah�pler�ne 11/2/1959
tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanununa göre tebl�ğ ed�l�r ve yapılan bu tebl�gat yazılı
olarak veya elektron�k ortamda Müdürlüğe b�ld�r�l�r. Arsa paylı tapularda, arsa üzer�ndek�
r�skl� yapının arsa mal�kler� dışındak� b�r başkasına a�t olması durumunda Müdürlükçe tapu
müdürlüğüne b�ld�r�lecek yapı sah�b�ne; arsa üzer�nde b�rden fazla yapı olması ve r�skl�
yapının arsa mal�kler�nden sadece bazılarına a�t olması durumunda �se sadece r�skl� yapının
sah�b� olan arsa h�ssedarlarına ve �lg�l� aynî ve şahsî hak sah�pler�ne tebl�gat yapılır. Tapuda
kayıtlı mal�k�n ölmüş olması hâl�nde, Bakanlık, Müdürlük veya İdare tebl�gat �şlemler� �ç�n
4721 sayılı Kanun hükümler�ne göre m�rasçılık belges� çıkartmaya, kayyım tay�n ett�rmeye
veya tapuda kayıtlı son mal�ke göre �şlem yapmaya yetk�l�d�r.

(6) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) R�skl� yapı tesp�t�ne karşı yapı mal�kler� veya
kanunî tems�lc�ler�nce on beş gün �ç�nde yapının bulunduğu yerdek� Müdürlüğe veya
Bakanlıkça yetk� devr� yapılması durumunda İdareye ver�lecek b�r d�lekçe �le �t�raz
ed�leb�l�r. İt�razın süres� �çer�s�nde ve yapı mal�k�nce veya kanunî tems�lc�ler�nce yapılıp
yapılmadığı Müdürlükçe veya İdarece kontrol ed�l�r. Süres� �ç�nde yapılmayan �t�razlar �le
yapı mal�k�nce veya mal�k�n vefat etm�ş olması hal�nde m�rasçılarınca yapılmayan �t�razlar
�şleme alınmaz.

(7)  (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) R�skl� yapı tesp�t� yapılan yapının bulunduğu
�lde �t�razı değerlend�recek tekn�k heyet�n teşk�l ed�lmem�ş olması hal�nde, �t�raz d�lekçeler�
�le �t�raz ed�len tesp�te �l�şk�n raporlar, yapının bulunduğu yerdek� Müdürlükçe veya
İdarece, o �l �ç�n yetk�lend�r�lm�ş tekn�k heyet�n bulunduğu �ldek� Müdürlüğe gönder�l�r.

(8) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) R�skl� yapı tesp�t� net�ces�n�n, �t�raz üzer�ne veya
yargı kararı �le değ�şmes� hal�nde, durum �lg�l� tapu müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

(9) 21/7/1983 tar�hl� ve 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamında olan yapıların r�skl� yapı tesp�t� yapı mal�kler�n�n taleb�ne �st�naden yapılır.
R�skl� yapı tesp�t�n�n kes�nleşmes�nden sonra durum �lg�l� kültür varlıklarını koruma bölge
kuruluna b�ld�r�l�r ve bu kurulun alacağı karara göre uygulama yapılır.

(10) (Ek:RG-21/6/2019-30808) Müdürlük, Bakanlık tarafından yetk� devr� yapılması
durumunda İdare ve tekn�k heyetler tarafından r�skl� yapı tesp�t raporunda tesp�t ed�len
tekn�k �nceleme eks�kl�kler�n�n tamamının, raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa
b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren bu kurum ve kuruluşlarca otuz gün �ç�nde düzelt�lmes�
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zorunludur. L�sanslı kurum veya kuruluşun otuz günlük süre �çer�s�nde gerekçel� taleb�
üzer�ne, bu kuruluşlara eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n ek süre ver�leb�l�r.

R�skl� yapıların yıktırılması
MADDE 8 – (Değ�ş�k:RG-2/7/2013-28695)
(1) R�skl� yapı tesp�t�ne karşı yapılan �t�razın redded�lmes� veya r�skl� yapı tesp�t�ne

�t�raz ed�lmemes� suret�yle, r�skl� yapı tesp�t�n�n kes�nleşmes� hal�nde Müdürlük, gerekl�
tebl�gatların yapılmasını ve r�skl� yapının yıktırılmasını İdareden �ster.

(2) İdarece;
a) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870)  Altmış günden az olmamak üzere süre ver�lerek

r�skl� yapıların tahl�yes� ve yıktırılması yapı mal�kler�nden �sten�r. Mal�klere yapılacak
tebl�gatta, r�skl� yapıyı k�racı veya sınırlı ayn� hak sah�b� kullananlara tahl�ye �ç�n mal�k
tarafından b�ld�r�m yapılması gerekt�ğ� bel�rt�l�r. Mal�k tarafından k�racı veya sınırlı ayn�
hak sah�b�ne tahl�ye �ç�n b�ld�r�m yapılmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde b�ld�r�m �darece
yapılır.

b) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Yıkım ruhsatı; yapı mal�kler�nden b�r� veya
b�rkaçının veya bunların vek�ller�n�n müracaatı üzer�ne, yıkılacak yapının tahl�ye ed�ld�ğ�ne
ve elektr�k, su ve doğalgaz h�zmetler�n�n kapatıldığına da�r �lg�l� kurum ve kuruluşlardan
alınmış belgeler�n sunulmasına veya yapının tahl�ye ed�ld�ğ�n�n ve elektr�k, su ve doğalgaz
h�zmetler�n�n f��len kapatıldığının İdarece tesp�t ed�lerek tutanağa bağlanmasına ve yıkım
sorumlusu olarak stat�k fenn� mesulün bel�rlenmes�ne �st�naden, mal�kler�n muvafakat�
aranmaksızın altı �şgünü �çer�s�nde düzenlen�r.

c) (a) bend�nde ver�len bu süre �çer�s�nde r�skl� yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı
mahall�nde kontrol ed�l�r ve r�skl� yapılar, mal�kler� tarafından yıktırılmamış �se, yapının
�darî makamlarca yıktırılacağı bel�rt�lerek otuz günden az olmak üzere ek süre ver�lerek
tebl�gatta bulunulur.

ç) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) (a) ve (c) bentler�nde bel�rt�len şek�lde ver�len
süreler �ç�nde r�skl� yapıların mal�klerce yıktırılmaması durumunda, hak sah�pler�n�n de
görüşü alınarak r�skl� yapılara elektr�k, su ve doğal gaz ver�lmemes� ve ver�len h�zmetler�n
durdurulması �lg�l� kurum ve kuruluşlardan �sten�r. İdaren�n taleb� üzer�ne, �lg�l� kurum ve
kuruluşların r�skl� yapılara ver�len elektr�k, su ve doğal gaz g�b� h�zmetler�n� durdurması
zorunludur.

(3) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) Mal�klere ver�len süreler �çer�s�nde mal�klerce
yıktırılmayan r�skl� yapılar mülk� am�re b�ld�r�l�r ve bu yapıların tahl�yes� ve yıktırma
�şlemler�, mülkî am�rler tarafından sağlanacak kolluk kuvvet� desteğ� �le İdarece yapılır
veya yaptırılır.

(4) R�skl� yapıların tesp�t�, tahl�yes� ve yıktırma �ş ve �şlemler�n� engelleyenler
hakkında İdarece veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26/9/2004 tar�hl� ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun �lg�l� hükümler� uyarınca Cumhur�yet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur. R�skl� yapıların tesp�t�, bu yapıların tahl�yes� ve yıktırılması �ş ve
�şlemler�ne da�r görevler�n�n gerekler�n� yer�ne get�rmeyen kamu görevl�ler� hakkında �se,
tab� oldukları ceza ve d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

(5) (Değ�ş�k:RG-25/7/2014-29071)  R�skl� yapının yıktırılması yer�ne
güçlend�r�lmes�n�n �sten�lmes� durumunda r�skl� yapının yıktırılması �ç�n �k�nc� fıkra
uyarınca mal�klere ver�len süreler �çer�s�nde; mal�klerce, güçlend�rmen�n tekn�k olarak
mümkün olduğunun tesp�t ett�r�lmes�, Kat Mülk�yet� Kanununun 19 uncu maddes�n�n �k�nc�
fıkrasında bel�rt�len şek�lde güçlend�rme kararı alınması, güçlend�rme projes�n�n
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hazırlatılması ve �mar mevzuatı çerçeves�nde ruhsat alınması gerek�r. Güçlend�rme �ş�,
yapılacak güçlend�rmen�n mah�yet�ne göre ruhsatı veren �dare tarafından bel�rlenecek süre
�çer�s�nde tamamlandıktan sonra tapu kaydındak� r�skl� yapı bel�rtmes�n�n kaldırılması �ç�n
Müdürlüğe başvurulur.

 (6) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Müdürlük veya yetk� devr� yapılması durumunda
İdare, yıktırılan r�skl� yapılara �l�şk�n b�lg�ler� elektron�k yazılım s�stem�ne kaydeder. İdare,
tahl�ye ve yıkım �şlemler� gerçekleşt�r�lemeyen r�skl� yapılara �l�şk�n b�lg� ve belgeler�,
�k�şer aylık per�yotlar hâl�nde Müdürlüğe b�ld�r�r. Yukarıdak� fıkralara göre yıktırılamayan
yapılar Bakanlıkça veya Müdürlükçe yıkılır veya yıktırılır. Mal�kler tarafından
yıktırılmadığı �ç�n Bakanlık veya İdare tarafından yapılan veya yaptırılan tahl�ye ve yıkımın
masraflarından mal�kler h�sseler� oranında sorumludur. R�skl� yapının tahl�ye ve
yıktırılmasının masrafları, Bakanlıkça veya İdarece �lg�l�s�ne yapılacak tebl�gatı tak�p eden
b�r aylık süre �çer�s�nde öden�r. Süres�nde ödenmeyen masraflar, tahl�ye ve yıkım
Bakanlıkça yapılmış veya yaptırılmış �se Bakanlığın �lg�l� verg� da�res�ne b�ld�rmes� üzer�ne
verg� da�res�nce, İdarece yapılmış veya yaptırılmış �se İdarece 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre tak�p ve tahs�l ed�l�r.

(7) (Ek:RG-21/6/2019-30808) R�skl� yapının yıktırılmasından sonra arsa hal�ne gelen
taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanes�ndek� r�skl� yapı şerh�, r�skl� yapının
yıktırılmasına �l�şk�n belgelere �st�naden �lg�l�ler�n taleb� üzer�ne veya Bakanlık veya
İdaren�n b�ld�r�m� üzer�ne �lg�l� tapu müdürlüğünce terk�n ed�l�r. R�skl� yapı şerh�n�n
terk�n�nden sonra da parselde yapılacak �ş, �şlem ve uygulamalar Kanun kapsamında
yürütülür.

Tekn�k heyetler�n teşk�l�
MADDE 9 – (1) R�skl� yapı tesp�tler�ne karşı yapılacak �t�razları değerlend�rmek

üzere, �ht�yaca göre Bakanlıkça gerekl� görülen yerlerde yeter� kadar tekn�k heyet teşk�l
ed�l�r.

(2) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Teşk�l olunacak her b�r tekn�k heyet �ç�n;
yükseköğret�m kurumlarından �lg�l� meslek alanlarında, 12/6/2018 tar�hl� ve 30449 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Öğret�m Üyel�ğ�ne Yükselt�lme ve Atanma Yönetmel�ğ�
uyarınca en az doktor öğret�m üyes� kadrosunda bulunanlar arasından, ün�vers�te
rektörler�nce bel�rlenecek dört adet asıl ve dört adet yedek üyen�n b�lg�ler� talep olunur.

(3) Öğret�m üyeler�ne �l�şk�n b�lg�ler, talep tar�h�nden �t�baren en geç on beş gün
�çer�s�nde Bakanlığa b�ld�r�l�r.

(4) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) Tekn�k heyet, ün�vers�telerden b�ld�r�len dört
üye �le �k�s� �nşaat mühend�s� ve b�r� de jeoloj� veya jeof�z�k mühend�s� olmak üzere,
Bakanlık teşk�lâtında görev yapan üç üyen�n �şt�rak� �le yedekler� �le b�rl�kte yed� üyel�
olarak teşk�l ed�l�r.

(5) (Değ�ş�k:RG-25/7/2014-29071)  Bakanlıkça �k� yılda b�r ocak ayında tekn�k heyet
üyel�kler� yen�len�r. Yen� üyeler görevlend�r�l�nceye kadar mevcut üyeler görev�ne devam
eder. Görev süres� dolan üye tekrar görevlend�r�leb�l�r.

Tekn�k heyet�n çalışma usul ve esasları
MADDE 10 – (1) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Tekn�k heyet�n �lk toplantısında

üyeler aralarından b�r�n� başkan ve b�r�n� de başkan yardımcısı olarak seçer. Başkanın
katılamadığı toplantılarda başkan yardımcısı tekn�k heyete başkanlık eder.

(2) Tekn�k heyet�n �darî ve tekn�k h�zmetler�, tekn�k heyet�n bulunduğu �ldek�
Müdürlükçe yürütülür. Tekn�k heyet�n gündem� Müdürlükçe hazırlanır.
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(3) Tekn�k heyet, görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumları da göz önüne
alarak, ayda en az b�r defa toplanır. Müdürlük, gerekl� gördüğünde tekn�k heyet� olağanüstü
toplantıya davet edeb�l�r. (Değ�ş�k cümle:RG-27/10/2016-29870) Toplantının yer�, günü ve
saat� Müdürlükçe en az üç gün önceden üyelere b�ld�r�l�r.

(4) Tekn�k heyet, en az beş üyen�n �şt�rak� �le toplanır ve toplantıya katılan üyeler�n
çoğunluğu �le karar alır; oyların eş�tl�ğ� hâl�nde, Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta
sayılır.

(5) Tekn�k heyet tarafından gerek görülmes� hâl�nde, d�ğer kamu kurum ve
kuruluşlardan uzmanlar, oy hakları olmaksızın görüşler� alınmak üzere toplantılara davet
ed�leb�l�r.

(6) Gündemdek� konu kend�s� veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları �le
�lg�l� bulunan veyahut gündemdek� konu �le herhang� b�r şek�lde menfaat münasebet�
bulunan üye, tekn�k heyet toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

(7) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Tekn�k heyet, �t�raz d�lekçes�nde göster�len �t�raz
sebeb� �le bağlı olmaksızın r�skl� yapı tesp�t raporunun tekn�k yönden bütün unsurları �le
Ek-2’de yer alan R�skl� Yapıların Tesp�t Ed�lmes�ne İl�şk�n Esaslara uygun olarak hazırlanıp
hazırlanmadığını �nceler. R�skl� yapı tesp�t raporunda tekn�k yönden eks�kl�k tesp�t ed�lmes�
hal�nde gerekl� düzeltmeler�n yapılması �ç�n raporun l�sanslı kurum veya kuruluşa
gönder�lmes�ne karar ver�l�r ve rapordak� eks�kl�kler�n tamamının düzelt�lmes�n�n
sağlanmasından sonra yapının r�skl� ya da r�sks�z olduğuna �l�şk�n n�ha� karar ver�l�r. Tekn�k
heyet, gerek görmes� hal�nde �t�raza konu ed�len yapıyı b�zzat yer�nde �nceleyeb�l�r veya
yapının yer�nde �ncelenmes�n� Müdürlükten veya Bakanlıkça yetk� devr� yapılması
durumunda İdareden �steyeb�l�r. Ancak, yapının r�skl� olup olmadığına �l�şk�n n�ha� karar,
yapının r�skl� yapı tesp�t� yapıldığı tar�htek� durumuna ve özell�kler�ne göre ver�l�r. Tekn�k
heyetçe alınan kararlar, tekn�k gerekçeler� bel�rt�lerek yazılır; başkan ve üyelerce �mzalanır.
Tesp�t� yapan veya yaptıran İdareye tekn�k heyetçe alınan tüm kararlar, �t�raz eden mal�ke
�se sadece n�ha� karar b�ld�r�l�r. Tekn�k heyetçe alınan n�ha� karara göre yapının r�skl�l�k
durumunun değ�şmes� hal�nde karar Bakanlığa da gönder�l�r. Tekn�k heyetçe, karara
bağlanan r�skl� yapı tesp�t raporuna karşı başka b�r mal�kçe yapılan �t�raz üzer�ne yen�den
�nceleme yapılmaz.

(8) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870)  Hang� sebepten dolayı olursa olsun, yıllık �z�n,
hastalık ve mazeret �z�nler� sebeb�yle bulunamama hâller� har�ç olmak üzere, b�r yıl �ç�nde
sek�z veya üst üste üç toplantıya �şt�rak etmeyen tekn�k heyet üyes�n�n üyel�ğ�
kend�l�ğ�nden sona erer. Üyel�ğ� sona eren üyen�n yer�ne yen� üye görevlend�r�l�r. Başkanın
üyel�ğ�n�n sona ermes� durumlarında üyeler kend� aralarından b�r�n� yen� başkan olarak
seçer.

(9) Tekn�k heyet üyeler�, üyel�kler� süres�nce yaptıkları görev �le �lg�l� olarak h�çb�r
menfaat sağlayamazlar. Aks�ne davrandığı tesp�t ed�lenler�n üyel�ğ� Bakanlıkça sona
erd�r�l�r.

Huzur hakkı, yolluk ve gündel�k ödenmes�
MADDE 11 – (1) Tekn�k heyetler�n ün�vers�teler tarafından görevlend�r�len

üyeler�ne, Kanunun 8 �nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasında bel�rt�len esaslar çerçeves�nde
huzur hakkı öden�r.

(2) Tekn�k heyet üyeler�n�n toplantılar ve �ncelemeler �ç�n yapacakları seyahatler�n
yolluk ve yevm�yeler�, 10/2/1954 tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümler�ne göre
öden�r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değer Tesp�t� ve Uygulama Alanında Hak Sah�pl�ğ�
Taşınmazların değer�n�n tesp�t�
MADDE 12 – (1) (Değ�ş�k:RG-2/7/2013-28695) İlg�l� kurum, uygulama alanındak�

taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve c�ns�n� gösteren har�tayı veya krok�y� yapar veya
yaptırır ve bu taşınmazların mal�kler�n� ve bunların adresler�n� tesp�t eder veya ett�r�r.

(2) Taşınmazın değer�; �lg�l� kurum bünyes�nden en az üç k�ş�den teşk�l olunacak
kıymet takd�r kom�syonları mar�fet�yle veya h�zmet satın alınmak suret�yle tesp�t ed�l�r.

(3) Taşınmazın değer�; taşınmaz değerleme konusunda uzman k�ş�, kurum veya
kuruluşlardan b�lg� alınarak ve mahall�n emlak alım satım bürolarından alınacak b�lg�lerden
de faydalanılarak, 4/11/1983 tar�hl� ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 �nc�
maddes�ndek� esaslara göre tesp�t ed�l�r.

Uygulama alanında hak sah�pl�ğ� ve d�ğer uygulamalar (Değ�ş�k başlık:RG-
21/6/2019-30808) (4)

MADDE 13 – (1) Yapılacak konut ve �şyerler�n�n n�tel�ğ� ve büyüklüğü �lg�l�
kurumca bel�rlenmek kaydıyla, uygulama alanındak� taşınmaz mal�kler�ne öncel�kle
uygulama alanında yapılacak olan konut ve �şyerler�nden ver�lmek üzere bunlarla sözleşme
akded�l�r.

(2) Uygulama alanındak� taşınmazın 12 nc� maddeye göre tesp�t ed�len bedel�, mal�ke
ver�lecek konut veya �şyer�n�n �nşaat mal�yet bedel�nden düşülür. Bu şek�lde yapılacak
hesaplama net�ces�nde taşınmaz mal�k�n�n;

a) İlg�l� kurumdan, alacağı olur �se, bu alacağa konu meblâğ; taraflar arasında
yapılacak anlaşmaya �st�naden, nakd� olarak veya �lg�l� kurumun, kamu h�zmet�ne tahs�s
ed�lmem�ş olan taşınmazlarından ver�lerek ya da �mar hakkının başka b�r alana aktarılması
suret�yle ödeneb�l�r.

b) İlg�l� kuruma borçlu olması hal�nde, bu borca konu meblâğ; taşınmaz mal�k�nce
taks�t �le ödeneb�l�r. Taks�t �le ödemen�n esasları proje bazında �lg�l� kurumca bel�rlen�r.

c) (Değ�ş�k:RG-25/7/2014-29071)  B�rden fazla konut veya �şyer� alma hakkının
olması hal�nde, b�rden fazla konut veya �şyer� ver�lmek üzere sözleşme yapılab�l�r. Böyle
b�r durumda, taşınmaz mal�k�n�n �lg�l� kuruma borçlanması hâl�nde ödemeler, ver�lecek
konut veya �şyer�n�n tesp�t�ne yönel�k olarak gerçekleşt�r�lecek noter kurası sonrası, �lg�l�
kurumca bel�rlenecek takv�me göre taks�t �le ödeneb�l�r. Taks�t �le ödemen�n esasları proje
bazında �lg�l� kurumca bel�rlen�r.

(3) İlg�l� kurumca ver�lecek konut veya �şyer�n�n �nşaat mal�yet bedel�; uygulama
alanında gerçekleşt�r�lecek yapım �haleler� sonrası gerçekleşen, �hale bedel�, arsa ed�n�m
bedel�, proje g�derler�, yıkım ve nakl�ye g�derler�, taşınmaz değer�n�n tesp�t� masrafları,
zem�n �y�leşt�rme g�derler� ve müşav�rl�k g�derler� g�b� g�derler d�kkate alınarak hesaplanır.

(4) Taşınmaz mal�kler�nden kend�s�ne �şyer� ver�leceklere müstak�l �şyer� yer�ne �şyer�
h�sses� de ver�leb�l�r.

(5) İlg�l� kurum, uygulama alanındak� taşınmaz mal�kler�n� yapılacak anlaşmalar
çerçeves�nde proje ortağı yapmak suret�yle, kat veya hasılât karşılığı �nşaat yapab�l�r veya
yaptırab�l�r.

(6) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) (4) Bakanlık, uygulama alanında;
a) Her tür har�ta, plan, proje, araz� ve arsa düzenleme �şlemler� �le toplulaştırma

yapmaya,
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b) C�ns değ�ş�kl�ğ�, tevh�t, �fraz, taks�m, terk, �hdas ve tesc�l �şlemler�n� muvafakat
aranmaksızın resen yapmaya veya yaptırmaya,

c) Taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de
dâh�l olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülk�yet�n� veya �mar haklarını başka
b�r alana aktarmaya,

ç) Taşınmaz mülk�yet�n� anlaşma sağlanmak kaydı �le menkul değere dönüştürmeye,
d) Kamu ve özel sektör �şb�rl�ğ�ne dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat

karşılığı usuller� de dâh�l olmak üzere �nşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını
bel�rlemeye,

e) Arsa paylarını, 23/6/1965 tar�hl� ve 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanunundak� esaslara
göre paylaştırmaya, payları ayırmaya veya b�rleşt�rmeye ve 22/11/2001 tar�hl� ve 4721
sayılı Türk Meden� Kanunu uyarınca sınırlı ayn� hak tes�s etmeye,

yetk�l�d�r.
(7) (Mülga:RG-26/6/2020-31167)
(8) (Değ�ş�k:RG-2/7/2013-28695) Kanunun 3 üncü maddes� kapsamında Bakanlığa

tahs�s ed�lerek tasarrufuna bırakılan taşınmazlar, bu taşınmazlardan, Bakanlığın taleb�
üzer�ne TOKİ’ye veya İdareye devred�lenler ve Kanun kapsamında değerlend�r�lmek üzere
Bakanlık �le bağlı veya �lg�l� kuruluşu arasında akded�lecek protokole konu ed�lenler
üzer�nde, Kanun kapsamındak� uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yen�
taşınmazların kend�ler� �le anlaşma sağlanan gerçek k�ş�ler veya m�rasçıları �le tüzel k�ş�ler
adına tapuya tesc�l ed�lmes�, �lg�l� kurumun �steğ� üzer�ne tapu müdürlüğünce
gerçekleşt�r�l�r. Bu taşınmazlar �le �lg�l� olarak tapuda �şlem yapılmasını gerekt�ren d�ğer
hallerde de, �lg�l� kurumun �steğ� üzer�ne, tapu müdürlüğünce �şlem tes�s ed�l�r.

(9) (Ek:RG-21/6/2019-30808) (4)  R�skl� alanlarda ve r�skl� yapıların bulunduğu
parsellerde yürütülecek uygulamalarda aşağıda bel�rt�len şartlarda tem�nat ver�lmes�
mecbur�d�r:

a) R�skl� alanlarda �lg�l� kurum tarafından değ�l de gerçek ve özel hukuk tüzel
k�ş�ler�nce uygulamada bulunulacak �se Bakanlığa, mevcut �mar planı veya tekl�f �mar
planına göre hesap ed�lecek yapı �nşaat alanı üzer�nden; yapı �nşaat alanı 50 b�n m2’ye
kadar olan alanlarda yapı yaklaşık mal�yet bedel�n�n % 10’u kadar, yapı �nşaat alanı 50 b�n
m2’den büyük olan alanlarda �se, �lk 50 b�n m2 �ç�n yapı yaklaşık mal�yet bedel�n�n %
10’u, 50 b�n-75 b�n m2 arası yapı yaklaşık mal�yet bedel�n�n % 8’�, 75 b�n-100 b�n m2 arası
yapı yaklaşık mal�yet bedel�n�n % 6’sı ve 100 b�n m2’n�n üstü yapı yaklaşık mal�yet
bedel�n�n % 4’ü esas alınarak hesaplanan m�ktarda tem�nat ver�lmes� mecbur�d�r. Bel�rt�len
şek�lde hesaplanan tem�natın yarısı r�skl� alan tekl�f� �le b�rl�kte geç�c� tem�nat olarak ver�l�r.
R�skl� alan tekl�f�n�n Cumhurbaşkanınca onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanmaması
durumunda geç�c� tem�nat �lg�l�s�ne �ade ed�l�r. R�skl� alan tekl�f�n�n onaylanarak Resmî
Gazete’de yayımlanması durumunda �se, geç�c� tem�natın �ades� �le yukarıda bel�rt�len
şek�lde hesaplanan tutarda kes�n tem�nat ver�lmes� zorunludur. Alanda planlama çalışmaları
net�ces�nde gerçek yapı �nşaat alanının bel�rlenmes�n�n akab�nde daha evvel ver�len tem�nat
eks�k �se �lg�l�s� tarafında ek tem�nat ver�l�r ve söz konusu tem�nat fazla �se Bakanlık
tarafından fazla olan m�ktar �lg�l�s�ne �ade ed�l�r.

b) (Değ�ş�k:RG-19/10/2019-30923)   R�skl� yapının/yapıların bulunduğu parsellerde
gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�nce uygulamada bulunuluyor �se, yapım �ş�n� üstlenen
yapı müteahh�d�nce yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık mal�yet bedel�n�n % 10’u
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kadar tem�natın İdareye ver�lmes� mecbur�d�r. (Ek cümle:RG-24/4/2020-31108)(6) Ancak,
tek parselde b�r bodrum katı dışında, en çok �k� katlı ve toplam yapı �nşaat alanı 500
metrekarey� geçmeyen yapılarda parsel mal�k� kend� yapısını �nşa ed�yor �se, �nşaat
tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına bel�rtme
konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık mal�yet bedel�n�n % 10’u
kadar tem�nat ver�lmes� mecbur�yet� aranmaz.

c) Tem�nat olarak 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda bel�rt�len
değerler kabul ed�l�r. Ver�len tem�nat, tem�nat olarak kabul ed�len d�ğer değerlerle
değ�şt�r�leb�l�r. Tem�nat mektuplarının süres�, �ş�n b�t�ş tar�h� d�kkate alınmak suret�yle
Bakanlık veya İdare tarafından bel�rlen�r.

ç) Tem�natların, Bakanlıkta saymanlık ya da muhasebe müdürlükler�ne, İdarede �se
�lg�l� �daren�n muhasebe b�r�m�ne ver�lmes�/yatırılması zorunludur.

d) Projen�n veya yapım �ş�n�n sözleşme ve şartname hükümler�ne uygun b�ç�mde
tamamlanarak yapı kullanma �z�n belges�n�n/belgeler�n�n alınmasından sonra tem�nat,
�lg�l�s�ne �ade ed�l�r.

e) Projen�n veya yapım �ş�n�n sözleşme ve şartname hükümler�ne uygun b�ç�mde
tamamlanmaması durumunda, tem�nat paraya çevr�lerek proje veya yapım �ş�n�
tamamlamayı üstlenecek �lg�l� kurum veya gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne aktarılır. 
Projen�n veya yapım �ş�n�n tamamlanmasından sonra tem�nattan artan tutar olması
durumunda artan kısım tem�natı veren �lg�l�ye �ade ed�l�r.

f) Tem�nat �le �lg�l� olarak bu fıkrada düzenlenmeyen hususlarda Kamu İhale
Kanununun tem�nat �le �lg�l� hükümler�ne uyulur.

g) Kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen
b�na tamamlama s�gortasının yaptırılması durumunda bu fıkrada öngörülen tem�nat
ver�lmes�ne �l�şk�n şart aranmaz.

(10) (Ek:RG-21/6/2019-30808) (4)   (Değ�ş�k:RG-19/10/2019-30923)   Uygulama
alanında �lg�l� kurum tarafından değ�l de gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�nce uygulamada
bulunulması durumunda, hak sah�pler� �le müteahh�t arasında �mzalanmış olan gayr�menkul
satış vaad� sözleşmeler� �le arsa payı karşılığı �nşaat sözleşmeler�ne göre yapım �ş�n�
üstlenen müteahh�tler�n payına düşen bağımsız b�r�mler�n satışı, �nşaatın �lerleme
sev�yes�ne göre ve İdaren�n �zn�ne �st�naden yapılab�l�r. Müteahh�t, kend� payına düşen
bağımsız b�r�mler�n satışına �z�n ver�lmes� �ç�n İdareye müracaat eder. İdare, yer�nde tesp�t
yaparak veya yapı denet�m� s�stem�nden kontrol ederek �nşaatın tamamlanma oranını
bel�rler ve bu oranın % 10’u altındak� oranda müteahh�t payına düşen bağımsız b�r�mler�n
satışının yapılab�leceğ�n� �lg�l� tapu müdürlüğüne b�ld�r�r. İdare yazısı
olmadan müteahh�te a�t bağımsız b�r�mler�n satışı yapılamaz. Yen� yapıya �l�şk�n kat �rt�fakı
kurulmuş �se müteahh�t payına düşen bağımsız b�r�mlere �sabet eden arsa payı üzer�nden,
kat �rt�fakı kurulmamış ve paylı mülk�yet söz konusu �se müteahh�t payı üzer�nden
oranlama yapılarak satış yapılır. Müteahh�t payına düşen bağımsız b�r�mler�n, �nşaatın
tamamlanma oranında veya bu oranın üstündek� b�r oranda satışı �ç�n bütün mal�kler�n
muvafakat� gerek�r. İdareden �nşaatın tamamlandığına da�r yazı alınması veya yapı
kullanma �z�n belges� sunulması durumunda müteahh�t payına düşen bağımsız b�r�mler�n
tamamının satışı yapılab�l�r.

(11) (Ek:RG-19/10/2019-30923)   Uygulama alanında hak sah�pler�
�le müteahh�t arasında �mzalanmış olan gayr�menkul satış vaad� sözleşmeler� �le arsa payı
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karşılığı �nşaat sözleşmeler�n�n fesh�, hak sah�pler�nce aşağıda bel�rt�len şartlar dâh�l�nde
talep ed�leb�l�r.

a) Fes�h hakkının kullanılab�lmes� �ç�n; 
1) Bütün mal�klerle anlaşma sağlanmasından veya h�sseler� oranında paydaşların en

az üçte �k� çoğunluğu �le karar alınıp bu karara katılmayanların h�sseler�n�n satışından
sonra müteahh�tten kaynaklanan sebeplerle b�r yıl �ç�nde yen� yapının yapım �ş�ne
başlanılmamış olması gerek�r. Sözleşmeler�n bu gerekçe �le fes�h ed�leb�lmes� �ç�n,
sözleşme hükümler�ne göre yapım �ş�n�n başlanılmasından önce hak sah�pler�nce yer�ne
get�r�lmes� gereken ed�mler var �se bunların yer�ne get�r�lm�ş olması, yapım �ş�ne
başlanılmasına engel teşk�l edecek b�r yargı kararı, �dare kararı, �dare uygulaması veya
benzer� geçerl� b�r gerekçe olmaması ve yapım �ş�ne müteahh�tten kaynaklanan sebeplerle
başlanılmamış olması gerek�r.

2) Yapım �ş�n�n bel�rl� b�r sev�yede durdurulmuş ve en az altı aydır projen�n
b�t�r�lmes�n� gerekt�recek sev�yede ek�p ve ek�pmanla �nşa� faal�yete devam ed�lm�yor
olması gerek�r. Sözleşmeler�n bu gerekçe �le feshed�leb�lmes� �ç�n, yapım �ş�n�n
durdurulduğunun ve en az altı aydır projen�n b�t�r�lmes�n� gerekt�recek sev�yede ek�p
ve ek�pmanla  devam ed�lmed�ğ�n�n, �lg�l� �daren�n tesp�t, tutanak ve kayıtları, yapı
denet�m� s�stem�ndek� kayıtlar, fotoğraflar, uydu görüntüler� vb. b�lg� ve belgeler �le ortaya
konulması gerek�r.

b) Yapım �ş�ne başlanılmayan b�r yıllık süren�n başlangıcı, bütün mal�klerle anlaşma
sağlanan hallerde en son anlaşma sağlanan mal�k �le �mzalanan sözleşmen�n tar�h�n�n, r�skl�
yapılarda r�skl� yapı tesp�t�n�n kes�nleşmes�nden, r�skl� ve rezerv yapı alanlarında �se alan
bel�rleme �şlem�nden önce m� yoksa sonra mı olduğuna bakılarak bel�rlen�r. En son anlaşma
sağlanan mal�k �le �mzalanan sözleşmen�n tar�h�, r�skl� yapı tesp�t�n�n
kes�nleşmes�nden/r�skl� ve rezerv yapı alanı bel�rleme �şlem�nden öncek� b�r tar�h �se b�r
yıllık süren�n başlangıcında r�skl� yapı tesp�t�n�n kes�nleşt�ğ�/r�skl� ve rezerv yapı alanının
bel�rlend�ğ� tar�h esas alınır. En son anlaşma sağlanan mal�k �le �mzalanan sözleşmen�n
tar�h� r�skl� yapı tesp�t�n�n kes�nleşmes�nden/r�skl� ve rezerv yapı alanı bel�rleme �şlem�nden
sonrak� b�r tar�h �se, en son anlaşma sağlanan mal�k �le �mzalanan sözleşme tar�h� esas
alınarak hesaplama yapılır. H�sseler� oranında paydaşların en az üçte �k� çoğunluğu �le karar
alınan hallerde �se b�r yıllık süren�n başlangıcı, en az üçte �k� çoğunluk �le alınan karara
katılmayanların h�sseler�n�n satışından sonra tapuda yen� mal�k adına dev�r �şlem�n�n
yapıldığı tar�h esas alınarak hesap ed�l�r. 

c) (a) bend�nde bel�rt�len durumlardan b�r�n�n gerçekleşmes� hal�nde, sözleşmeler�n
fesh� �ç�n h�sseler� oranında mal�kler�n en az üçte �k� çoğunluğu �le karar alınması gerek�r.
Fes�h kararı alınması herhang� b�r şek�l şartına tab� değ�ld�r. Fes�h �rades�, fes�h konusunda
mal�kler�n en az üçte �k� çoğunlukla anlaştıklarına da�r anlaşan mal�klerce �mzalı karar
tutanağı, mal�kler�n en az üçte �k� çoğunluğu tarafından ver�len fes�h taleb�ne �l�şk�n
d�lekçe, mal�kler�n en az üçte �k� çoğunluğunun başka b�r müteahh�tle anlaştıklarına da�r
sözleşme veya vekaletname örnekler� g�b� sa�r belgeler �le �spatlanab�l�r.

ç) Fes�h müracaatı, alınan fes�h kararı ve fes�h gerekçes�ne göre, yen� yapının yapım
�ş�ne başlanılmamış olmasının müteahh�tten kaynaklandığına �l�şk�n b�lg� ve belgeler veya
en az altı aydır projen�n b�t�r�lmes�n� gerekt�recek sev�yede ek�p ve
ek�pmanla �nşa� faal�yete devam ed�lmed�ğ�ne da�r b�lg� ve belgeler �le b�rl�kte yazılı olarak
Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetk� devr� yapılması durumunda İdareye yapılır. Müdürlük
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veya İdare, fes�h müracaatını görevlend�receğ� eleman/elemanlar veya teşk�l edeceğ� b�r
kom�syon mar�fet�yle �nceler.

d) Fes�h müracaatı üzer�ne, öncel�kle müracaatın yukarıda (a), (b) ve
(c) bendler�nde bel�rt�len hususlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı �ncelen�r. Müracaat
bu bendlere uygun olarak yapılmış �se, fes�h gerekçes�ne göre, yen� yapının yapım �ş�ne
başlanılmamasının/yapım �ş�ne projen�n b�t�r�lmes�n� gerekt�recek sev�yedek� ek�p
ve ek�pmanla devam ed�lmemes�n�n sebepler�ne �l�şk�n yazılı olarak müteahh�te onbeş gün
süre ver�lerek müteahh�tten b�lg� ve belge �sten�l�r. Bel�rt�len süren�n sonunda fes�h
şartlarının gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�ne da�r, yapı mahall�nde �nceleme yapmak ve
beled�ye, sosyal güvenl�k kurumları g�b� konu �le �lg�l� kurum ve kuruluşlarla yazışma
yapmak da dah�l olmak üzere, her türlü �nceleme ve araştırma yapılır.

e) Yapılan �nceleme ve araştırma net�ces�nde fes�h şartlarının gerçekleşmed�ğ�n�n
tesp�t ed�lmes� durumunda bu konuda fes�h müracaatında bulunan mal�klere b�lg� ver�l�r.
Fes�h şartlarının gerçekleşt�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda �se, müteahh�de otuz gün süre
ver�lerek fes�h gerekçes�ne göre, yapım �ş�ne başlaması/projen�n b�t�r�lmes�n� gerekt�recek
sev�yedek� ek�p ve ek�pmanla �şe devam etmes� gerekt�ğ�, aks� takd�rde bu süren�n b�t�m
tar�h� �t�barıyla sözleşmeler�n resen feshed�leceğ� �htar ed�l�r. Otuz günlük süren�n
sonunda müteahh�t�n �şe başlayıp başlamadığı/projen�n b�t�r�lmes�n� gerekt�recek
sev�yedek� ek�p ve ek�pmanla �şe devam ed�p etmed�ğ� mahall�nde kontrol ed�l�r. Yapım
�ş�n�n projen�n b�t�r�lmes�n� gerekt�recek sev�yedek� ek�p ve ek�pmanla devam ed�p
etmed�ğ�n�n takd�r hakkı �ncelemey� yapan Müdürlük veya İdareye a�tt�r. Kend�s�ne yapılan
�htara rağmen müteahh�t�n �şe başlamadığının/yapım �ş�ne projen�n b�t�r�lmes�n�
gerekt�recek sev�yedek� ek�p ve ek�pmanla devam ed�lmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�
durumunda, otuz günlük süren�n b�tt�ğ� tar�h �t�barıyla hak sah�pler� �le müteahh�t arasında
�mzalanmış olan gayr�menkul satış vaad� sözleşmeler� �le arsa payı karşılığı �nşaat
sözleşmeler� �lg�l�ler�n�n muvafakat� aranmaksızın resen feshed�lm�ş sayılır. Sözleşmeler�n
feshed�lm�ş sayıldığı, mal�klere ve müteahh�te b�ld�r�l�r.

f) Fes�h sonrasında, mal�kler�n veya Müdürlüğün veya İdaren�n taleb� üzer�ne,
taşınmazların tapu kaydına şerh ed�lm�ş olan gayr�menkul satış vaad� sözleşmeler� �le arsa
payı karşılığı �nşaat sözleşmeler� �lg�l� tapu müdürlüğünce terk�n ed�l�r.

g) Fes�h tar�h�ne kadar yapılmış olan �şler, devrolunan h�sseler, yapılan ödemeler ve
d�ğer hususlarda genel hukuk hükümler� uygulanır. Fes�h tar�h�ne
kadar müteahh�t tarafından hak sah�pler�ne yapılan k�ra yardımı ödemeler� hak
sah�pler�nden ger� talep ed�lemez.

K�racı veya sınırlı ayn� hak sah�b� olanlara konut ve �şyer� ver�lmes�
MADDE 14 – (1) (Değ�ş�k:RG-25/7/2014-29071) İlg�l� kurumca, uygulama

alanındak� taşınmazların mal�kler�ne konut veya �şyer� ver�lmes�nden sonra, arta kalan
konut veya �şyerler�n�n bulunması hal�nde, bel�rt�len yapılarda k�racı veya sınırlı ayn� hak
sah�b� olarak, en az b�r yıldır �kamet edenler veya �şyer� �şletenler �le Kanun uyarınca
taşınmazları kamulaştırılanlara bu konut veya �şyerler�nden ver�lmek üzere sözleşme
yapılab�l�r.

 (2) K�racı veya sınırlı ayn� hak sah�b� veyahut taşınmazları kamulaştırılanlardan
konut veya �şyer� taleb�nde bulunanların sayısının artan konut ve �şyer� sayısından fazla
olması hâl�nde, konut veya �şyer� ver�lecekler noter huzurunda gerçekleşt�r�lecek kura
�şlem� �le bel�rlen�r.
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R�skl� yapıların bulunduğu parsellerde, r�skl� alanlarda ve rezerv yapı
alanlarında yapılacak uygulamalar

MADDE 15 – (Başlığı �le b�rl�kte değ�ş�k:RG-2/7/2013-28695)
(1) R�skl� alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve r�skl� yapılarda Kanun kapsamında

öncel�kle mal�klerce uygulama yapılması esastır. Kanun kapsamında yapılacak bu
uygulamalara �l�şk�n �ş ve �şlemlerde �lg�l� kurum mal�klere yardımcı olmakla yükümlüdür.
(Ek cümleler:RG-21/6/2019-30808) Mal�kler, r�skl� yapının yıktırılmasından sonra arsa
hal�ne gelen taşınmazda ortaklığın g�der�lmes� �ç�n Türk Meden� Kanunu hükümler�ne göre
dava açab�l�rler. Ancak, ortaklığın g�der�lmes� �ç�n dava açılmış olması, Kanun kapsamında
h�sseler� oranında mal�kler�n en az üçte �k� çoğunluğu �le karar alınmasına ve bu karara
göre �şlem yapılmasına engel teşk�l etmez.(5)

(2) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) R�skl� alanlar ve rezerv yapı alanlarında
uygulama yapılan etapta veya adada, r�skl� yapılarda �se bu yapıların bulunduğu
parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup
olmadıkları gözet�lmeks�z�n parseller�n tevh�t ed�lmes�ne, münfer�t veya b�rleşt�r�lerek veya
�mar adası bazında uygulama yapılmasına, �fraz, taks�m, terk, �hdas ve tapuya tesc�l
�şlemler�ne, yen�den b�na yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat
paylaşımı ve d�ğer usuller �le yen�den değerlend�r�lmes�ne sah�p oldukları h�sseler� oranında
paydaşların en az üçte �k� çoğunluğu �le karar ver�l�r. Bu karar anlaşma şartlarını �ht�va eden
tekl�f �le b�rl�kte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre
tebl�ğ ed�l�r. Bu tebl�ğde, on beş gün �ç�nde kararın ve tekl�f�n kabul ed�lmemes� hal�nde
arsa paylarının, Bakanlıkça tesp�t ed�lecek veya ett�r�lecek ray�ç değerden az olmamak
üzere anlaşma sağlayan d�ğer paydaşlara açık artırma usulü �le satılacağı, paydaşlara satış
gerçekleşt�r�lemed�ğ� takd�rde, r�skl� alanlar ve rezerv yapı alanlarında ray�ç bedel�
Bakanlıkça ödenmek kaydı �le tapuda Haz�ne adına resen tesc�l ed�leceğ�, r�skl� yapılarda
�se anlaşma sağlayan d�ğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak �şlem yapılmasını
kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı b�ld�r�l�r.

(3) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) H�sseler� oranında paydaşların en az üçte �k�
çoğunluğu �le alınan karara katılmayan mal�kler�n arsa payları; 15/A maddes�nde bel�rt�len
usule göre, arsa payı değer� üzer�nden anlaşma sağlayan d�ğer paydaşlara açık artırma usulü
�le satılır. Paydaşlara satış gerçekleşt�r�lemed�ğ� takd�rde, bu paylar r�skl� alanlar ve rezerv
yapı alanlarında ray�ç bedel� Bakanlıkça ödenmek kaydı �le tapuda Haz�ne adına resen
tesc�l ed�l�r ve en az üçte �k� çoğunluk �le alınan karar çerçeves�nde değerlend�r�lmek üzere
Bakanlığa tahs�s ed�lm�ş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye
devred�l�r. R�skl� yapılarda �se, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan
paydaşların kararı �le yapılan anlaşmaya uyularak �şlem yapılmasını kabul etmek şartıyla
üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış �şlem� tekrarlanır.

 (4) (Mülga:RG-25/7/2014-29071)
(5) Kanunun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca, üzer�ndek� r�skl� b�nanın

yıkılmasından sonra arsa hal�ne gelen taşınmazın satışına karar ver�lmes� hal�nde, bu satışın
öncel�kle Bakanlığa veya Bakanlığın uygun gördüğü bağlı veya �lg�l� kuruluşuna veyahut
da İdareye veya TOKİ’ye tekl�f ed�lmes� gerek�r.

(6) Bakanlıkça uygun görülmes� hâl�nde, Kanunun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrası
uyarınca, arsa payları satın alınanlar �le 14 üncü madde hükümler� çerçeves�nde konut veya
�şyer� sözleşmes� yapılab�l�r.
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(7) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) B�r parselde b�rden fazla yapı bulunması ve bu
yapıların tamamının r�skl� yapı olarak tesp�t ed�lm�ş olması hal�nde, yürütülecek
uygulamalara yapının paydaşı olup olmadıkları gözet�lmeks�z�n sah�p oldukları h�sseler�
oranında bütün mal�kler�n en az üçte �k� çoğunluğu �le karar ver�l�r.

(8) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) B�r parselde b�rden fazla yapı bulunması ve bu
yapılardan bazılarının r�skl� yapı olarak tesp�t ed�lm�ş olması hal�nde;

a) İlg�l� tapu müdürlüğünce, parsel üzer�nde bulunan bütün yapıların değ�l, sadece
r�skl� olarak tesp�t ed�len yapıların tapu kütüğüne yapının açık adres� bel�rt�lerek r�skl� yapı-
bel�rtmes� �şlen�r.

b) Yürütülecek uygulamalara sah�p oldukları h�sseler� oranında r�skl� olarak tesp�t
ed�len yapıların mal�kler�n�n en az üçte �k� çoğunluğu �le karar ver�l�r.

c) R�skl� olarak tesp�t ed�len yapıların yen�den �nşası �ç�n düzenlenecek yapı ruhsatı,
d�ğer mal�kler�n haklarının menf� olarak etk�lenmemes� şartıyla, bütün mal�kler�n değ�l,
sadece r�skl� yapıların mal�kler�n�n talep ve muvafakat�ne �st�naden düzenlen�r. R�skl�
yapıların yen�den �nşası �ç�n kurulacak kat �rt�fakında da, d�ğer mal�kler�n arsa payını
etk�lememes� kaydıyla sadece r�skl� yapıların mal�kler�n�n talep ve muvafakat� aranır.

ç) R�skl� olarak tesp�t ed�len yapıların bulunduğu alanın r�sks�z olan veya r�skl� yapı
tesp�t� yapılmamış olan yapıların bulunduğu alandan �frazı mümkün �se, �fraz, taks�m, terk,
�hdas ve tapuya tesc�l �şlemler� re’sen yapılır veya yaptırılır.

 (9) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Üzer�ndek� yapıların tamamının r�skl� yapı
olarak tesp�t ed�lm�ş olması şartı �le tevh�d� mümkün olan b�rden fazla parsel�n tevh�t
ed�lmes� �le taks�m, terk, �hdas ve tapuya tesc�l �şlemler�ne, her parselde ayrı ayrı sah�p
oldukları h�sseler� oranında mal�kler�n en az üçte �k� çoğunluğu �le karar ver�l�r. Bu parsel
veya parseller�n arasında veya b�t�ş�ğ�nde bulunan yapılaşmamış boş parseller�n, r�skl�
yapıların bulunduğu parsellerle tevh�t ed�lmek suret�yle b�rl�kte değerlend�r�leb�lmes� �ç�n
3/7/2017 tar�hl� ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar
Yönetmel�ğ�n�n 7 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere boş parsellerdek�
bütün mal�kler�n, oyb�rl�ğ� �le karar alması gerek�r. Tevh�tten sonra yapılacak uygulamaya
tevh�t �le oluşan parselde sah�p oldukları h�sseler� oranında mal�kler�n en az üçte �k�
çoğunluğu �le karar ver�l�r.

 (10) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) Kanun kapsamındak� yapıların
yıktırılmasından sonra bu taşınmazların s�c�l�nde bulunan ayn� ve şahs� haklar �le teml�k
hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, h�sseler üzer�nde devam eder. Bu haklar
ve şerhler, tapuda, tevh�t, �fraz, taks�m, terk, tesc�l, kat �rt�fakı ve kat mülk�yet� tes�s�ne
�l�şk�n �şlemler�n yapılmasına engel teşk�l etmez ve bu �şlemlerde muvafakat aranmaz. Yen�
kat �rt�fakı ve kat mülk�yet� tes�s� safhasında bel�rt�len haklar ve şerhler, muvafakat
aranmaksızın sadece sözkonusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan mal�ke düşecek
bağımsız bölümler üzer�nde devam ett�r�l�r.

(11) (Değ�ş�k:RG-25/7/2014-29071)   Uygulama alanında zem�nden kaynaklanan
sebeplerle veya herhang� b�r afet r�sk�nden dolayı veyahut mevzuata göre yapılaşma
hakkının olmamasından dolayı yen� yapı yapılması mümkün değ�l �se, uygulama alanındak�
yapının yer�ne yapılacak yen� yapı, uygulama alanı dışında başka b�r parselde yapılab�l�r.
Böyle b�r durumda Kanundan kaynaklanan hakların uygulama alanı dışındak� parselde
kullanılacağına da�r uygulama alanının bulunduğu �ldek� Müdürlükten yazı alınır. Bu yazı
Müdürlükçe �lg�l� beled�yelere ve tapu müdürlükler�ne b�ld�r�l�r.
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 (12) Kanun kapsamında Bakanlıkça yürütülen uygulamalar net�ces�nden elde
ed�lecek gel�r ve hasılat, Kanunun 7 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının (a) bend� uyarınca,
dönüşüm projeler� özel hesabına gel�r olarak kayded�l�r. Kanun kapsamında İdare ve TOKİ
�le gerçek veya özel hukuk tüzel k�ş�ler�nce yürütülen uygulamalardan elde ed�len gel�r ve
hasılat dönüşüm projeler� özel hesabına gel�r olarak kayded�lmez. İdare ve TOKİ tarafından
Kanun kapsamında yürütülen uygulamalarda elde ed�len gel�r ve hasılat, kentsel dönüşüm
uygulamalarında kullanılmak üzere İdare ve TOKİ’n�n hesaplarına gel�r olarak kayded�l�r
ve bu gel�rler, kentsel dönüşüm uygulamaları dışındak� �şler �ç�n kullanılamaz. Ancak, İdare
ve TOKİ tarafından yürütülen uygulamalara Bakanlıkça kaynak aktarımı yapılmış �se, bu
uygulamalardan elde ed�lecek gel�r ve hasılatın bel�rl� b�r oranının dönüşüm projeler� özel
hesabına gel�r olarak kayded�lmes� yönünde Bakanlık �le İdare veya TOKİ arasında
protokol düzenleneb�l�r.

(13) (Ek:RG-27/10/2016-29870) Arsa mal�k� �le yüklen�c� arasında düzenlenen kat
karşılığı �nşaat sözleşmes� veya kat karşılığı teml�k sözleşmes�ne �st�naden �nşa ed�lecek
olan b�naya �l�şk�n kat �rt�fakı veya kat mülk�yet� tes�s� �şlem�, hak sah�pler� adına, talep
ed�lmes� hal�nde Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından yapılır veya yaptırılır. Yapılacak
talebe esas kat karşılığı �nşaat sözleşmes� veya kat karşılığı teml�k sözleşmes�nde hak
sah�pler�ne �sabet eden bağımsız bölümler�n bel�rlenm�ş olması gerekmekted�r. Tapuya
tesc�l �şlemler�nde elektron�k ortamda düzenlenen ve �lg�l� �dare tarafından onaylı m�mar�
proje �le yönet�m planı esas alınır. M�mar� proje �le yönet�m planında mal�k �mzası
aranmaz.

Açık artırma usulü �le satış
MADDE 15/A –  (Ek:RG-2/7/2013-28695) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808)  
(1) R�skl� alanlar, rezerv yapı alanları ve r�skl� yapıların bulunduğu parsellerde

h�sseler� oranında paydaşların en az üçte �k� çoğunluğu �le alınan karara katılmayan
mal�kler�n arsa paylarının satışı �ç�n;

a) Mal�kler�n en az üçte �k� çoğunlukla anlaştıklarına da�r anlaşan mal�klerce �mzalı
karar tutanağı veya anlaşan mal�klere a�t sözleşme veya vekâletname örnekler� g�b�
belgeler,

b) Mal�kler�n en az üçte �k� çoğunluğu �le alınan kararın ve anlaşma şartlarını �ht�va
eden tekl�f�n noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre karara katılmayan mal�ke
b�ld�r�lerek kabulü �ç�n on beş gün süre ver�ld�ğ�ne da�r belgeler,

c) Üçte �k� çoğunlukla alınan karara katılmayan mal�klere a�t taşınmazların Sermaye
P�yasası Kuruluna kayıtlı olarak faal�yet gösteren l�sanslı değerleme kuruluşlarına tesp�t
ett�r�len değer�ne �l�şk�n belgeler,

ç) Satışı yapılacak arsa paylarının mal�kler�n�n tebl�gata elver�şl� adres b�lg�ler�,
�le b�rl�kte yazılı olarak Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetk� devr� yapılması durumunda
İdareye müracaatta bulunulur. Satış �şlem�n�n yapılab�lmes� �ç�n yapıların yıktırılmış olması
gerekmez.

(2) Satış �ç�n yapılacak müracaat üzer�ne, satışı yapılacak payın tapu kütüğünün
beyanlar hanes�ne, 6306 sayılı Kanuna göre satış �şlem�ne tab� olduğu ve satışa veya
taşınmazın devr�n� gerekt�ren benzer� b�r �şleme tab� tutulamayacağı yönünde bel�rtme
yapılması �lg�l� tapu müdürlüğünden yazılı olarak �sten�r.

(3) Satışı yapılacak arsa paylarının ray�ç değer�n� tesp�t etmek ve sonrasında satış
�şlem�n� gerçekleşt�rmek üzere, Müdürlük veya İdare bünyes�nde, b�r� başkan �k�s� üye
olmak üzere, en az üç k�ş�den oluşan Bedel Tesp�t� Kom�syonu �le Satış Kom�syonu teşk�l
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olunur. Ray�ç değer, mal�klerce Sermaye P�yasası Kuruluna kayıtlı olarak faal�yet gösteren
l�sanslı değerleme kuruluşlarına tesp�t ett�r�lm�ş olan taşınmazın değer� de gözet�lerek
Bedel Tesp�t� Kom�syonunca bel�rlen�r.

(4) (Değ�ş�k:RG-19/10/2019-30923)  Müdürlük veya İdare, satışın yapılacağı yer� ve
zamanı, üçte �k� çoğunlukla anlaşan mal�klere veya üçte �k� çoğunlukla anlaşan mal�klere
b�ld�r�lmek üzere, kend�s�n�n de mal�k olması şartıyla üçte �k� çoğunluğa sah�p mal�kler�n
anlaştıkları yüklen�c�ye elden veya mal�kler�n adresler�ne taahhütlü posta yoluyla veya
7201 sayılı Kanuna göre tebl�ğ eder. Satışın yapılacağı yer ve zaman satışı �zlemek üzere
arsa payı satılacak mal�klere de b�ld�r�l�r. Ancak, arsa payı satılacak mal�klere tebl�gat
yapılamamış olması veya bu mal�kler�n satışa �zley�c� olarak katılmaması satışın
geçerl�l�ğ�ne etk� etmez ve gıyaplarında yapılan satış �şlem� geçerl� olur.

(5) Satışı yapılacak payın üzer�nde �potek, �ht�yat� hac�z, hac�z ve �nt�fa hakkı g�b�
hakların bulunması satış �şlem�ne engel teşk�l etmez. Bel�rt�len haklar satış sonrasında satış
bedel� üzer�nde devam eder. Satış �şlem� sonrasında, satış bedel�n�n yatırıldığı banka
hesabına mal�ke ödeme yapılmaması �ç�n bloke koydurulur ve durum �potek, hac�z ve �nt�fa
hakkı g�b� hakların alacaklısına veya �lg�l� �cra müdürlüğüne veya mahkemeye b�ld�r�l�r.
Satış bedel�n�n bel�rt�len hak sah�pler�ne ödenmes� �le �lg�l� �ş ve �şlemler �lg�l� mevzuatına
göre ve �lg�l�ler�nce yürütülür. Tapu kaydındak� haklar ve şerhler satış sonrasında
Müdürlüğün veya İdaren�n taleb� üzer�ne �lg�l� tapu müdürlüğünce resen terk�n ed�l�r.

(6) Yapılacak �lk satışa en az üçte �k� çoğunluk �le anlaşan paydaşlar dışında herhang�
b�r� katılamaz. İlk satış �şlem�nde satılacak h�ssen�n anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak
�stenmemes� durumunda tekrar yapılacak satış �şlemler�ne en az üçte �k� çoğunluk �le
anlaşan paydaşlar �le on üçüncü fıkrada bel�rt�len şartları ha�z üçüncü şahıslar katılab�l�r.
Satışı gözlemc� olarak �zlemek �steyenler �le payı satışa çıkarılan mal�kler satışın yapıldığı
salona alınab�l�r. Ancak, bunların satışa müdahale etmes�ne müsaade ed�lmez. Satışın
yapılmasını engellemeye veya satışın �şley�ş� �le düzen�n� bozmaya yönel�k eylemlerde
bulunanlar �le ses ve görüntü kaydı almaya çalışanlar Satış Kom�syonu tarafından salondan
çıkartılab�l�r. Satış �ç�n bel�rlenen saatten sonra satış salonuna k�mse alınmaz.

(7) Satışa katılan katılımcıların k�ml�ğ� kontrol ed�lerek b�r tutanak �le kayıt altına
alınır. Katılımcı durumunu gösteren tutanağın tanz�m�nden sonra Kom�syon Başkanınca,
satışa çıkarılan arsa paylarına �l�şk�n b�lg�ler satışa katılanlara b�ld�r�l�r ve satış �şlem�
başlatılır. Kom�syon Başkanı, ray�ç bedel�n altında olmamak üzere satışa katılan
paydaşlardan, sözlü olarak pey sürmeler�n� �ster. Sürülen peyler arttırma tutanağına
yazılarak, karşılığı pey sah�b� tarafından �mzalanır. Arttırma �şlem�ne devam etmeyecek
katılımcıların keyf�yet�, arttırma tutanağına yazması ve �mzalaması zorunludur.

(8) Kom�syon, yed�nc� fıkrada bel�rt�len şek�lde yapılan satış �şlem� sonunda, tesp�t
ed�len ray�ç bedelden az olmamak üzere, en yüksek bedel� tekl�f eden katılımcıya satış
yapılmasını karara bağlar ve bu katılımcıdan satış bedel�n� yed� gün �çer�s�nde banka
nezd�nde açtırılacak vadel� hesaba yatırması �sten�r. Bu süre �çer�s�nde satış bedel�
yatırılmaz �se pey süren d�ğer katılımcılara sırasıyla b�ld�r�mde bulunulur ve satış bedel�n�
yatıran katılımcıya satış yapılır.

(9) Satışa �şt�rak eden tek b�r katılımcı olması hal�nde, bel�rlenen ray�ç değer�nden az
olmamak üzere bu katılımcının vereceğ� tekl�f geçerl� kabul ed�l�r.

(10) Satış bedel�n�n yatırılmasından sonra, satış �şlem�, tapuda yen� mal�k adına tesc�l
yapılmak üzere, �lg�l� tapu müdürlüğüne b�ld�r�l�r. Tapu müdürlüğünce tesc�l �şlem�
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tamamlandıktan sonra, yen� tapu kaydı Müdürlüğe veya İdareye gönder�l�r ve Müdürlük
veya İdarece durum payı satılan �lg�l�ye b�ld�r�l�r.

(11) Yapılan �lk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleşt�r�lemed�ğ�
takd�rde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı �le yapılan
anlaşmaya uyularak �şlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış
yapılıncaya kadar satış �şlem� tekrarlanır.

(12) Yapılan �lk satışta satılacak h�ssen�n anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak
�stenmemes� durumunda; yen�den yapılacak satış �şlem�n�n yer� ve hang� tar�h ve saatte
yapılacağı bel�rlenerek tutanağa bağlanır. Bu tutanağın b�r örneğ� satış �ç�n huzurda bulunan
mal�klere ver�l�r. Satışı yapılacak h�sseye �l�şk�n b�lg�ler �le satışın yapılacağı yer, tar�h ve
saat Müdürlük yayın araçlarıyla ve �lan panosuna asılacak yazı �le �lan ed�l�r. Yen�den
yapılacak satış �şlem� net�ces�nde y�ne satış gerçekleşmez �se, satış gerçekleş�nceye kadar
her satış �şlem�n�n sonunda yapılacak d�ğer satışın yer�, tar�h� ve saat� bu fıkra hükümler�ne
göre bel�rlenerek �lan ed�l�r.

(13) İlk satıştan sonra yapılacak d�ğer satışlara en az üçte �k� çoğunluk �le anlaşan
paydaşlar �le b�rl�kte üçüncü şahısların da katılab�lmes� �ç�n, bunların satıştan önce üçte �k�
çoğunluk �le alınan kararı kabul edecekler�n� ve üçte �k� çoğunluk �le alınan karar
doğrultusunda yapılan sözleşmey� ve yapılacak uygulamanın gerekt�rd�ğ� d�ğer belgeler�
�mzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeler� ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra
uyarınca bel�rlenen ray�ç değer�n�n yüzde onu oranında nak�t tem�nat vermeler� şarttır.

(14) Satışa katılacak üçüncü şahısların verecekler� nak�t tem�natın �lg�l� muhasebe
b�r�m�ne yatırılması zorunludur. Yapılacak satış net�ces�nde satış �hales� üzer�nde
kalmayanların tem�natları hemen ger� ver�l�r. Satış �hales� üzer�nde kalan üçüncü şahsın
tem�natı �se, satış bedel�n�n yatırılmasından ve tapuda yen� mal�k adına tesc�l �şlem�nden
sonra, bu şahsın yed� gün �ç�nde üçte �k� çoğunluk �le alınan karar doğrultusunda yapılan
sözleşmey� ve yapılacak uygulamanın gerekt�rd�ğ� d�ğer belgeler� anlaşan d�ğer mal�kler
g�b� şartsız ve şerhs�z olarak �mzalayarak Müdürlüğe vermes�nden sonra �ade ed�l�r.

(15) Satış �hales� üzer�nde kalan üçüncü şahsın süres� �ç�nde satış bedel�n�
yatırmaması durumunda tem�natı Haz�neye gel�r kayded�l�r ve sek�z�nc� fıkra hükmüne
göre �şlem yapılır. Satış �hales� üzer�nde kalan üçüncü şahsın tapuda tesc�l �şlem�nden sonra
yed� gün �ç�nde üçte �k� çoğunluk �le alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmey� ve
d�ğer belgeler� �mzalayarak Müdürlüğe sunmaması durumunda tem�natı Haz�neye gel�r
kayded�l�r ve anlaşmama �rades� gösterd�ğ� �ç�n h�sses�n�n satışı �ç�n Kanun kapsamında
yen�den satış �şlem� yapılır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yapılacak Yardımlar ve Tahl�ye

K�ra yardımı ve d�ğer yardımlar
MADDE 16 – (1) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Anlaşma �le tahl�ye ed�len

uygulama alanındak� yapıların mal�kler�ne tahl�ye veya yıkım tar�h�nden �t�baren
Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık k�ra yardımı yapılab�l�r. Yardım süres� r�skl� alan
dışındak� r�skl� yapılarda 18 aydır. (Değ�ş�k cümle:RG-24/4/2020-31108)(6) R�skl� ve
rezerv yapı alanlarında k�ra yardımı süres� 48 ayı geçmemek şartı �le �lg�l� kurumca
bel�rlen�r. (Değ�ş�k cümle:RG-24/4/2020-31108)(6)  Aylık k�ra bedel� Bakanlıkça
bel�rlen�r. İnşaat hal�nde olup �ç�nde �kamet ed�len yapılarda k�ra yardımı veya fa�z
desteğ�nden, sadece �nşaat hal�ndek� yapıda �kamet ed�len bağımsız bölümler�n mal�k,
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k�racı ve sınırlı ayn� sah�pler� faydalanır. Anlaşma �le tahl�ye ed�len yapıların mal�kler�ne
mümkün olması hâl�nde, k�ra yardımı yer�ne tahl�ye tar�h�nden �t�baren konut ve
�şyerler�n�n tesl�m tar�h�ne kadar geç�c� konut veya �şyer� tahs�s� yapılab�l�r.

(2) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) 6306 sayılı Kanun kapsamında 21/3/2016 tar�hl�
ve 2016/8663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan R�skl� Yapıyı Mal�k,
K�racı veya Sınırlı Ayn� Hak Sah�b� Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Da�r
Karara göre;

a) Hak sah�b� olanlara r�skl� yapılarda 18 ay, r�skl� alanlarda �se (Değ�ş�k �bare:RG-
24/4/2020-31108)(6)  48 ayı geçmemek şartı �le �lg�l� kurumca bel�rlenecek süre ve
m�ktarda,

b) Gecekondu sah�pler�ne;
1) R�skl� yapılarda b�r�nc� fıkraya göre bel�rlenen aylık k�ra bedel�n�n �k� katı kadar,
2) R�skl� alanlarda (a) bend� uyarınca hak sah�pler� �ç�n bel�rlenen süre ve m�ktarın

üçte �k�s�n� geçmemek üzere �lg�l� kurumca bel�rlenecek süre ve m�ktarda,
3) Kanunun Ek 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� uyarınca bel�rlenen

r�skl� alanlarda �se (Değ�ş�k �bare:RG-24/4/2020-31108)(6)  48 ayı geçmemek şartı �le
�lg�l� kurumca bel�rlenecek süre ve m�ktarda,

k�ra yardımı yapılab�l�r.
(3) (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len yapılarda; sınırlı aynî

hak sah�b� olarak �kamet edenlere veya �şyer� �şletenlere b�r�nc� fıkraya göre bel�rlenen
aylık k�ra bedel�n�n beş katı kadar, k�racı olarak �kamet edenlere, �şyer� �şletenlere ve
Kanun kapsamında taşınmazı anlaşma yolu �le kamulaştırılanlara �k� katı kadar, defaten k�ra
yardımı yapılab�l�r.

(4) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) K�ra yardımı başvuruları; tahl�ye tar�h�nden
�t�baren b�r yıl �ç�nde veya r�skl� yapının yıktırıldığı tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde,
Bakanlıkça bel�rlenecek b�lg� ve belgelere �st�naden r�skl� alan veya rezerv yapı alanlarında
�lg�l� kuruma, r�skl� yapılarda �se Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetk� devr� yapılması
durumunda İdareye yapılır. Kanunun ek 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�
uyarınca bel�rlenen r�skl� alanlarda k�ra yardımı süres� yapının tahl�ye ed�ld�ğ� tar�hten
�t�baren başlatılır.

(5) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) K�ra yardımları;
a) Uygulama alanında taleb�n uygulamayı yapan İdare veya TOKİ tarafından uygun

görülmes� ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönder�lmes� üzer�ne, �lg�l�ler�ne ödenmek üzere
İdare veya TOKİ’n�n hesabına,

b) R�skl� yapılarda taleb�n Müdürlükçe veya Bakanlıkça yetk� devr� yapılması
durumunda İdarece uygun görülmes� ve onaylanması üzer�ne, doğrudan r�skl� yapı
mal�kler�n�n hesap numaralarına veya �lg�l�ler�ne ödenmek üzere İdaren�n hesabına,

yapılır. Dönüşüm projeler� özel hesabının f�nansman durumu gözet�lerek Bakanlıkça
uygun görülmes� hal�nde k�ra yardımının (Değ�ş�k �bare:RG-24/4/2020-31108)(6) 1 yıla
kadar olan kısmı peş�n olarak ödeneb�l�r.

(6) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Kanun kapsamında, gerçek veya tüzel k�ş�ler�n
bankalardan, İdaren�n �se İller Bankası Anon�m Ş�rket�nden veya bankalardan kullanacağı
kred�lere; Cumhurbaşkanınca bel�rlenen oranlarda Dönüşüm Projeler� Özel Hesabından
karşılanmak üzere fa�z desteğ� ver�leb�l�r. Gerçek veya tüzel k�ş�lere fa�z desteğ�
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ver�leb�lmes� �ç�n tahl�ye veya yıkım tar�h�nden �t�baren en geç b�r yıl �ç�nde kred� almak
üzere Bakanlıkla protokol �mzalamış bankalara başvurulmuş olması gerek�r.

 (7) Dönüşüm Projeler� Özel Hesabından aynı k�ş�ye hem k�ra yardımı ve hem de fa�z
desteğ� yapılamaz. K�ra yardımından faydalananlar fa�z desteğ�nden, fa�z desteğ�nden
faydalananlar �se k�ra yardımından faydalanamaz.

(8) (Ek:RG-2/7/2013-28695) İdare veya TOKİ, Kanun kapsamında yaptıkları
uygulamalarda kend� bütçeler�nden k�ra yardımı yapab�l�r.

(9) (Ek:RG-2/7/2013-28695) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808)  Kanun kapsamındak�
verg�, harç ve ücret muaf�yetler�, uygulama alanındak� mevcut yapıların �mar mevzuatına
uygun olup olmadığına bakılmaksızın, Kanunun 7 nc� maddes�n�n dokuzuncu ve onuncu
fıkraları �le bu madden�n on �la on �k�nc� fıkralarında bel�rt�len şartlar dah�l�nde uygulanır.

(10) (Ek:RG-21/6/2019-30808) R�skl� alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve r�skl�
yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek k�ş�lerce ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�nce
uygulamada bulunulması hal�nde, fonks�yon değ�ş�kl�ğ�ne bakılmaksızın mevcut �nşaat
alanının b�r buçuk katına kadar olan yen� �nşaat alanı �ç�n beled�yelerce harç ve ücret
alınmaz. Yen� �nşaat konut ve �şyer�nden oluşuyor �se, muaf olunan �nşaat alanı, yen� �nşa
ed�len b�nadak� konut ve �şyer�n�n b�na �ç�ndek� metrekare c�ns�nden oranları çerçeves�nde
uygulanır.

(11) (Ek:RG-21/6/2019-30808) R�skl� yapının bulunduğu parsel�n boş parsellerle
tevh�t ed�lerek uygulamada bulunulması durumunda, tapu harç ve ücret muaf�yetler�nden,
r�skl� yapının bulunduğu parsel�n alanının tevh�d net�ces�nde oluşan yen� parsel�n alanına
oranı n�spet�nde faydalanılır.

(12) (Ek:RG-21/6/2019-30808) Kanunun 7 nc� maddes�n�n dokuzuncu ve onuncu
fıkralarında bel�rt�len şartlar dah�l�nde alınmaması gereken harç, verg� ve ücretler şunlardır:

a) 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 �nc� maddes� uyarınca alınan
noter harçları.

b) Harçlar Kanununun 57 nc� maddes� uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları.
c) 26/5/1981 tar�hl� ve 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanununun 79 uncu, mükerrer

79 uncu, 80 �nc� ve ek 1 �nc� maddeler� uyarınca beled�yelerce alınan harçlar.
ç) 1/7/1964 tar�hl� ve 488 sayılı Damga Verg�s� Kanunu uyarınca damga verg�s�ne

tâb� kâğıtlar sebeb�yle alınan damga verg�s�.
d) 8/6/1959 tar�hl� ve 7338 sayılı Veraset ve İnt�kal Verg�s� Kanunu uyarınca alınan

veraset ve �nt�kal verg�s�.
e) Kullandırılacak kred�lerden dolayı lehe alınacak paralar sebeb�yle 13/7/1956 tar�hl�

ve 6802 sayılı G�der Verg�ler� Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve s�gorta
muameleler� verg�s�.

f) Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücret� adı altında alınan bütün ücretler �le
r�skl� olarak tesp�t ed�len yapı �le bu yapının yer�ne yapılacak yen� yapıya �l�şk�n olarak
beled�ye mecl�s� kararı �le bel�rlenen ve alınan her türlü ücret.

Tahl�ye                         
MADDE 17 – (Değ�ş�k:RG-27/10/2016-29870)
(1) R�skl� alan ve rezerv yapı alanlarında �lg�l� kurumca veya mal�klerce yürütülen

uygulamalarda, �lg�l� kurumca bel�rlenecek takv�me göre on beş gün �ç�nde veya mal�klerle
yapılan anlaşmada bel�rlenen süre �çer�s�nde, var �se su, elektr�k, telefon ve doğalgaz g�b�
h�zmetler�n borçları �le emlak verg�s� g�b� taşınmaza �l�şk�n verg�ler�n ödenerek yapının boş
olarak �lg�l� kuruma veya uygulamayı yürüten yüklen�c�ye tesl�m ed�lmes� gerek�r.
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Bel�rt�len sürelerde yapının tahl�ye ed�lmemes� durumunda İlg�l� kurum veya İdarece,
yapının �darî makamlarca zorla tahl�ye ed�leceğ� bel�rt�lerek ve �lg�l�ler�ne otuz günden az
olmak üzere süre ver�lerek tebl�gatta bulunulur. Bu süre �ç�nde de tahl�yen�n
gerçekleşt�r�lmemes� durumunda, bu yapılara elektr�k, su ve doğal gaz ver�lmemes� ve
ver�len h�zmetler�n durdurulması �lg�l� kurum ve kuruluşlardan �sten�r ve bu yapıların
tahl�yes� mülkî am�rler tarafından sağlanacak kolluk kuvvet� desteğ� �le �lg�l� kurum veya
İdarece yapılır veya yaptırılır.

 
ALTINCI BÖLÜM

Planlama
Planlama sürec�
MADDE 18 – (1) Uygulama alanına yönel�k olarak yapılacak planlarda alanın

özell�ğ�ne göre; Afet r�skler�n�n azaltılması, f�z�ksel çevren�n �y�leşt�r�lmes�, korunması ve
gel�şt�r�lmes�, sosyal ve ekonom�k gel�şmen�n sağlanması, enerj� ver�ml�l�ğ� ve �kl�m
duyarlılığı �le yaşam kal�tes�n�n artırılması esastır.

(2) (Değ�ş�k:RG-21/6/2019-30808) Bakanlık;
a) R�skl� alan ve rezerv yapı alanı �le r�skl� yapıların bulunduğu taşınmazlara �l�şk�n

her tür ve ölçektek� planı resen yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya,
b) R�skl� alanlar, rezerv yapı alanları ve r�skl� yapıların bulunduğu parsellerdek�

uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar �le öngörülen alanlara �l�şk�n olanlar da
dâh�l, her tür ve ölçektek� planlama �şlemler�ne esas teşk�l edecek standartları bel�rlemeye
ve gerek görülmes� hâl�nde bu standartları plan kararları �le tay�n etmeye veya özel
standartlar �ht�va eden planlar ve kentsel tasarım projeler� yapmaya, yaptırmaya ve
onaylamaya,

c) Parselasyon planlarında, gerekl� görülmes� hâl�nde varsa �lk uygulamadak�
düzenleme ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme ortaklık payı kes�nt�s�
yapmaya,

yetk�l�d�r.
(3) Büyükşeh�r beled�yes� sınırları �çer�s�ndek� �lçe beled�yeler�nce hazırlanan �mar

planı tekl�fler� hakkında �lg�l� büyükşeh�r beled�yes�n�n görüşü alınır. Büyükşeh�r
beled�yes�n�n onbeş gün �ç�nde görüş vermemes� hal�nde, uygun görüş ver�lm�ş sayılır.

(4) (Değ�ş�k:RG-2/7/2013-28695) Plan tekl�fler�; İdarece veya �lg�l�ler�nce, r�skl�
alanlarda ve rezerv yapı alanlarında kentsel tasarım projes� �le b�rl�kte, r�skl� yapı veya
yapıların bulunduğu parsellerde �se, Bakanlıkça talep ed�lmes� hal�nde kentsel tasarım
projes� �le b�rl�kte hazırlanır ve planlama alanı �le yakın çevres�n�n mer� planları, mevcut
durumu gösteren b�lg� ve belgeler ve �lg�l� kurum ve kuruluş görüşler� �le b�rl�kte Bakanlığa
�let�l�r. Bakanlıkça uygun görülen plan tekl�fler�, aynen veya değ�şt�r�lerek onaylanır.

(5) Uygulama alanında, 21/7/1983 tar�hl� ve 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını
Koruma Kanunu �le 16/6/2005 tar�hl� ve 5366 sayılı Yıpranan Tar�h� ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yen�lenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
kapsamında kalan alanlardan bulunması hâl�nde, alanın s�t statüsü de gözet�lerek, Kültür ve
Tur�zm Bakanlığının görüşü alınır. (Ek �bare:RG-2/7/2013-28695) Kültür ve Tur�zm
Bakanlığı görüşünü otuz gün �çer�s�nde b�ld�r�r.

(6) (Mülga:RG-25/7/2014-29071)  
Planların değerlend�r�lmes�
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MADDE 19 – (1) Bakanlık, uygulama alanın özell�ğ�ne, planın ölçeğ�ne ve �ht�yaç
anal�z�ne göre kend�s�ne sunulan planda bulunması gereken esasları ve yapılacak tesp�t,
araştırma ve �nceleme konularını bel�rler. Bunlara göre sunulan plan kararlarını
değerlend�r�r. Bakanlık, plan onaylarken, planlama esaslarını ve yapılan anal�z ve kararlar
�le b�rl�kte planın kent bütününe ve çevres�ne etk�s�n� ve uyumunu, ulaşım s�stem� �le
bütünleşmes�n�, sosyal ve tekn�k altyapı alanlarının sağlanmasını ve kentsel doku ve
yaşanab�l�rl�k hususlarını da d�kkate alır.

 
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 20 – (1) 4/8/2012 tar�hl� ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet

R�sk� Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmel�ğ�
yürürlükten kaldırılmıştır.

Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce Bakanlığa

�let�lm�ş ve fakat henüz Bakanlar Kuruluna tekl�f olarak sunulmamış olan r�skl� alan olarak
�lân etme taleb� �şlemler� �le rezerv yapı alanı olarak bel�rleme �şlemler�, bu Yönetmel�k
hükümler�ne göre tamamlanır.

R�skl� yapıların tesp�t�nde geç�c� uygulama
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-2/7/2013-28695) (Mülga:RG-21/6/2019-30808)
Katılım belges� olan mühend�sler�n sınava g�rmes�
GEÇİCİ MADDE 3 –(Ek:RG-25/7/2014-29071)  
 (1) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce l�sanslandırılmış kurum ve

kuruluşlarda r�skl� yapı tesp�t�nde görev almak üzere katılım belges� alan mühend�sler�n, bu
madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde düzenlenecek yazılı sınava
katılarak yüz üzer�nden en az yetm�ş puan almaları zorunludur. Aks� takd�rde bu
mühend�sler altı ayın sonunda r�skl� yapı tesp�t�nde görev alamazlar.

 K�ra yardımında geç�c� uygulama
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-27/10/2016-29870)(3)
(1) D�yarbakır İl� Sur İlçes�nde 22/10/2012 tar�hl� ve 3900 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı �le �lan ed�len r�skl� alan �le Şırnak İl� S�lop� İlçes�nde 16/02/2016 tar�hl� ve 8538
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le �lan ed�len r�skl� alanda, 6306 sayılı Kanun kapsamında
21/3/2016 tar�hl� ve 2016/8663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan R�skl�
Yapıyı Mal�k, K�racı veya Sınırlı Ayn� Hak Sah�b� Olmaksızın Kullananlara Yardım
Yapılmasına Da�r Karara göre; gecekondu sah�pler�ne 16 ncı madden�n �k�nc� fıkrasının (b)
bend�n�n (3) numaralı alt bend� uyarınca k�ra yardımı yapılab�l�r. K�ra yardımı süres�
yapının tahl�ye ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren başlatılır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

(1) Bu yönetmel�ğ�n adı “Afet R�sk� Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında
Kanunun Uygulama Yönetmel�ğ�” �ken 25/7/2014 tar�hl� ve 29071 sayılı Resm� Gazete’de
yayımlanan “Afet R�sk� Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında Kanunun Uygulama
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Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k” �le metne �şlend�ğ� b�ç�mde
değ�şt�r�lm�şt�r.
(2) Aynı fıkraya (c) bend�nden sonra gelmek üzere (ç) bend� eklenm�ş ve d�ğer bent buna
göre teselsül ett�r�lm�şt�r.
(3) 27/10/2016 tar�hl� ve 29870 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�
�le Yönetmel�ğe eklenen geç�c� 4 üncü maddes� 1/1/2016 tar�h�nden �t�baren yürürlüğe g�rer.
(4) Bu değ�ş�kl�k yayımı tar�h�nden altı ay sonra yürürlüğe g�rer.
(5) Danıştay Altıncı Da�res�n�n 10/10/2019 tar�hl� ve Esas No:2019/17559 sayılı Kararı �le
Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının sonuna eklenen “Mal�kler, r�skl� yapının
yıktırılmasından sonra arsa hal�ne gelen taşınmazda ortaklığın g�der�lmes� �ç�n Türk
Meden� Kanunu hükümler�ne göre dava açab�l�rler. Ancak, ortaklığın g�der�lmes� �ç�n dava
açılmış olması, Kanun kapsamında h�sseler� oranında mal�kler�n en az üçte �k� çoğunluğu
�le karar alınmasına ve bu karara göre �şlem yapılmasına engel teşk�l etmez.” �bares�n�n
yürütmes�n�n durdurulmasına karar ver�lm�şt�r.
(6) Bu değ�ş�kl�k 1/1/2020 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde
yürürlüğe g�rer.
(7) Danıştay Altıncı Da�res�n�n 25/12/2019 tar�hl� ve Esas No:2019/20428; Karar
No:2019/15288 sayılı kararı �le Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (c)
bend�nde yer alan “Gerçek veya özel hukuk tüzel k�ş�ler�nce rezerv yapı alanı bel�rlenmes�
taleb�nde bulunulab�lmes� �ç�n; bu taleb�n, talebe konu taşınmazların mal�kler�n�n
tamamının muvafakat� �le yapılması” �bares�n�n �ptal�ne karar ver�lm�şt�r.
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