KENTSEL
DÖNÜŞÜM

DEPREM ÖLDÜRMEZ BİNA
ÖLDÜRÜR
26 Eylül 2019 günü Marmara Denizi Silivri
açıklarında meydana gelen 5,8 Mw büyüklüğündeki
deprem sonrasında Avcılar Belediyesi’ne iletilen
hasar bildirimleri teknik ekiplerimiz tarafından
incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda özellikle
binaların bodrum katlarında izolasyon eksikliği
nedeniyle oluşan rutubet kaynaklı kolon, kiriş
ve döşeme demirlerinde paslanma ve demir
çaplarında küçülme olduğu, betonarmede aderans
kaybı olduğu gözlemlenmiştir.
‘Güzel İnsanlar Kenti’ Avcılar’ın depreme karşı
güvenli bir kent olması için yenileme ve dönüşüm
çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Avcılar
Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Avcılar
Belediyesi iştiraki AVBEL Kentsel Yapı Tasarım
A.Ş kurulmuştur. Avcılar Belediyesi olarak
kentsel dönüşüm sürecini Avcılar halkı ile beraber
yönetecek ve kurmuş olduğumuz birimlerle
sürecin her aşamasında yanınızda olacağız.

KRİTERLERİMİZ
• İnsan odaklı olması,
• Öncelikli hedef “yerinde dönüşüm” olması,
• Maliklerle anlaşma sağlanması,
• Mekansal dönüşümün yanında, sosyal – ekonomik –
kültürel dokuyu koruyan projeler üretilmesi,
• İlçemizdeki tüm paydaşların sürece dahil edilmesi,
• Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinin kamu
yararı temelinde şeffaf ve katılımcı anlayışla yönetilmesi.

AMAÇLARIMIZ
• Riskli yapıların dönüştürülmesi,
• Güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı yaşam alanlarının oluşturulması,
• Kentsel yaşam kalitesinin arttırılması,
• Bölgenin imajının iyileştirilmesi.

12 Adımda
Kentsel Dönüşüm

Kentsel
Dönüşümde Kavramlar

• Kentsel Dönüşüm; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki
Kanun uygulaması ile ilgili iş ve işlemlerdir. Bu
metinde bu işlemler “Kentsel Dönüşüm” olarak adlandırılacaktır.
• Riskli Alan; Yapı stoğu veya zeminden kaynaklanan, can ve mal kaybına yol açma riski
olan alanlardır.
• Riskli Yapı; Riskli Alan içinde ya da dışında,
yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanarak tespit edilen yapılardır.
• Malik (Hak Sahibi); Binası kentsel dönüşüm
kapsamına giren ya da yenilenecek olan özel ve
tüzel hak sahipleridir.
• Lisanslı Kurum ve Kuruluşlar; Yapılan teknik ve bilimsel metotlarla incelenip “Riskli
Yapı” olup olmadığına karar verecek olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş
uzman kurum ve kuruluşlardır.
• Bakanlık; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. İl
Müdürlükleri ve Avcılar Belediyesi aracılığı ile
hizmet vermektedir.
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Proje temini için Avcılar Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müd. başvurulur.
Riskli yapı tespiti için Lisanslı
Kurumlara başvurulur.
Lisanslı Kurum riskli yapı tespit
raporunu hazırlar.
Rapor ile Avcılar Belediyesi Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğüne başvurulur.
Teknik personelce incelenen rapor
mevzuata uygunsa onaylanır.
Onaylanan rapor Tapu Müdürlüğüne
bildirilir. Tapu Müdürlüğü maliklere
tebliği eder.
Riskli yapı yıkılıp yeniden yapılır
veya güçlendirme yapılır.
Kira yardımı için Avcılar Belediyesi
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne
başvurulur.
Kat malikleri en az 2/3 çoğunlukla
Bina Ortak Karar Protokolünü imzalar.
Yeniden yapım veya güçlendirme için
proje hazırlanır, İmar ve Şehircilik Müd.
ruhsat alınır.
Yeniden yapım veya güçlendirme için
yüklenici ile sözleşme yapılır.
Yapımı tamamlanan binanın
iskanı alınır.

Not: Sadece yıkılan binalara kira yardımı yapılmaktadır.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Riskli Yapınızı Nasıl
Tespit Ettirebilirsiniz?

Riskli Yapı Tespitine
Nasıl İtiraz Edebilirsiniz?

• Kat maliklerinden en az biri veya kanuni temsilcileri,
riskli yapı tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
lisanslı kurumlara tapu ve kimlik fotokopisi ile yazılı
olarak başvurabilir.

• Hissedarlardan herhangi birisi “Riskli Yapı”
tespitine itiraz edebilir. İtiraz Avcılar Belediyesi’nin
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne yapılır. İtiraz
süresi 15 gündür.

• Bina lisanslı kurum tarafından incelenir, “riskli” olup
olmadığına karar verilir.

• İtiraz süresi geçmemiş ise Avcılar Belediyesi
dosyanın tekrar incelenmesi için İl Müdürlüğü’ne
gönderir.

• Yapı “riskli”ise rapor, Avcılar Belediyesi Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü’ne onaylanmak üzere teslim
edilir.
• Müdürlük raporu inceler ve eksik tespit ederse
lisanslı kuruluşa düzeltmesi için geri bildirim yapar.
• Rapor mevzuata uygun hazırlandıktan sonra Avcılar
Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından
onaylanır. Binanın riskli yapı olarak tapu kütüğüne
işlenmesi için Avcılar Tapu Müdürlüğü’ne yazı ile
bildirir.
• Binanın “Riskli Yapı” olduğu hissedarlara Avcılar
Tapu Müdürlüğü tarafından tebliğ edilir. 15 gün içinde
maliklerden itiraz eden olmaması durumunda rapor
kesinleşir.
Not: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul için
lisans verdiği kurum ve kuruluşlara aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz.
https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar

Kentsel dönüşümün her aşamasında
Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve
belediye iştirakimiz AVBEL olarak yanınızdayız.

• İl Müdürlüğü üniversitelerin ilgili akademik
personelinde 4 kişi, bakanlıktan 3 kişi olmak üzere
toplam 7 kişilik bir heyete raporu inceletir.
• Heyetin kararı yapının riskli olmadığı yönünde ise,
Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü,
Tapu Müdürlüğü’ne yazı göndererek “Riskli Yapı”
şerhinin kaldırılmasını ister.
• Heyetin kararı itirazın reddi yönünde ise riskli yapı
tespit raporu kesinleşir, yıkım veya güçlendirme
süreci başlar.

Binanızı Yenilemek
için Ne Yapabilirsiniz?

Binanızı Güçlendirmek
İçin Ne Yapabilirsiniz?

• Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden
imar durumunuzu öğrenebilirsiniz.

• Riskli yapınızda güçlendirme yapacaksınız 4/5
çoğunlukla karar almanız gerekir.

• İmar haklarınıza uygun avan proje hazırlatabilirsiniz.

• Mevcut yapınızı tasdikli yapı ruhsatına uygun
şekilde güçlendirebilirsiniz.

• Elinizde avan proje olması durumunda hissedarlar
arası paylaşımı daha kolay yapar, olası anlaşmazlıkları
önleyebilirisiniz.
• Binanızın yapım işini kat karşılığı verebileceğiniz
gibi, uygun kredilerden yararlanarak kendiniz de
yaptırabilirsiniz.
• Kira yardımı, taşınma yardımı gibi yasal konularda
Avcılar Belediyesi’nden destek alabilirsiniz.

Kentsel dönüşümün her aşamasında
Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü ve belediye iştirakimiz
AVBEL olarak yanınızdayız.

• Binanızın depreme dayanıklılığının incelenmesi
sonucu, kapsamlı bir güçlendirme yapmanız
gerekecektir.

Riskli binaların“güçlendirme”maliyeti,
yeniden yapım maliyetinin %40’ını
geçmiyorsa, güçlendirme yaparak binanızı
depreme dayanıklı hale getirebilirsiniz.

Riskli Yapı Yıkımı
Nasıl Gerçekleşir?

Yenilemeye Sağlanan
Destek ve Muafiyetler

• Riskli yapı olduğu kesinleşen binanın
maliklerine, Avcılar Belediyesi 60 günden az
olmamak üzere süre vererek, riskli yapının
yıkılması için bildirimde bulunur.
• Bina maliklerince yıkılmamış ise, Avcılar
Belediyesi maliklere en fazla 30 gün ek süre
daha verir.
• Bu süre içinde yıkım gerçekleşmemiş ise süreç
Avcılar Belediyesi tarafından re’sen başlatılır.
Yıkım bedeli maliklerden tahsil edilir.

Kira Yardımı: Riskli yapıda ikamet eden mülk sahibine 18 ay süre ile kira yardımı yapılır. Riskli
yapıda kiracı olanlara 2 ay tutarında taşınma yardımı yapılır. Kira yardımı ve taşınma yardımı için
Avcılar Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

Oybirliğinin
Sağlanamadığı Durumlarda
Neler Yapabilirsiniz?
• Malikler en az 2/3 çoğunlukla “yeniden yapıma”
karar verebilir.
• Bu karar malikler tarafından karar defterine işlenerek imzalanır.
• Alınan karar toplantıda bulunmayanlara ve karara katılmayanlara noter aracılığıyla tebliğ edilir.
• Arsanın değeri SPK lisanlı kuruluşlara tespit ettirilir.
• Kentsel dönüşümle ilgili maliklerin 2/3’nün aldığı kararın tebliğinden sonra, 15 gün içinde karara
katılmayan maliklerin hisseleri, Avcılar Belediyesi tarafından belirlenen bedel üzerinden çoğunluk
malikleri arasında açık artırma ihalesine çıkarılır.
• Maliklerden alıcı çıkmaz ise 3. kişilere satışı için
yeniden açık artırma ihalesine çıkılır.
• Bu süreçte de alıcı çıkmaz ise azınlık hisselerinin bedeli ödenerek hazine adına tescil edilir.

Kredi Faiz Desteği: Kredi verecek bankanın bakanlığa müracaatı ve bakanlığın uygun görmesi
ile kredi faiz desteği verilebilir. Kredi miktarı 10
yıl içinde geri ödenir. Kredi desteğinin arttırılması
noktasında Avcılar Belediyesi banklar ile görüşmeler yapmaktadır. Ayrıntılı bilgiyi belediye iştiraki AVBEL’den alabilirsiniz.
Not: Kira yardımından faydalanmayan malikler
kredi faiz indiriminden yararlanabilir.
Riskli Yapıya Sağlanan Muafiyetler: Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından
düzenlenen muafiyet belgesi ile noter harcı, tapu
kadastro harcı, Avcılar Belediyesi tarafından alınan inşaat ruhsat harçları, damga vergisi, veraset
ve intikal vergisi, otopark yönetmeliği için alınan
harçlar, banka ve sigorta işlemlerinde alınan vergiler, riskli yapıların yenilenme sürecinde alınmaz.
Önemli Not: Yukarıda verdiğimiz rakamlar ve muafiyetlerden bazıları torba yasa ve genelgelerle
değiştirilebilir

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN
HER AŞAMISINDA YANINIZDAYIZ”

AVBEL Nedir?
Avcılar Belediyesi tarafından Şubat 2020 tarihinde
“depreme dayanıklı, güvenli ve dirençli
Avcılar”
inşa etmek için amacı ile kurulan AVBEL Kentel Yapı
Tasarım A.Ş., %100’ü Avcılar Belediyesine ait, özel
hukuk hükümlerine tabi kamu şirketi statüsündedir.
AVBEL Neden Kurulmuştur?
Avcılar Belediyesi şirketi AVBEL, kentsel dönüşüm
ve yenileme, riskli yapıların tespiti, dönüşüm
uygulamalarında hak sahipliği, uzlaşma, belirlenen
projeler çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşma
sağlama, kat mülkiyeti tesisi, tescili ve imar hakkı
transferi ile ilgili iş ve işlemler sırasında vatandaşı
bilgilendirme,
haklarının
maksimum
düzeyde
korunması ve vatandaşla müteahhit arasında bir köprü
kurmak amacıyla kurulmuştur.
Şirketimiz yeni bir kentsel dönüşüm modeli amacı
ile hızlı dönüşen bir kent yaratmak istemektedir. Bu
amaçla müteahhit ve vatandaş arasında uzayan uzlaşma
süreçlerinin hızlı ve şeffaf olarak ilerletilerek, kent için
sürdürülebilir bir dönüşüm hedeflemektedir.

AVBEL Ne Önermektedir ?
AVBEL kentimiz sınırları içerisinde olası afet riski
altında bulunan güvenli ve dirençli olmayan yapılarda
yaşayan vatandaşlarımızı koruma sorumluluğunu
taşıyarak; güvenilir ve sağlıklı yapıların bulunduğu bir
Avcılar’ın oluşma sürecini paydaşlar ile sürdürülebilir,
şeffaf ve hızlı ilerletilmesini üstlenmektedir.
Şirketimiz kentsel dönüşüm sürecinde tüm paydaşlarının
koordinasyonunu sağlayarak Avcılar sınırları dahilindeki
afet riski altında bulunan yapıların yıkılıp hak sahiplerinin
yapılarının şirket denetiminde kontrollü olarak inşa
edildiği, vatandaşların güvenli ve sağlıklı yapılarına hızlı
dönebilecekleri sistemi kurar.
AVBEL’e Nasıl Ulaşabilirim?
Kentsel dönüşüm hakkında sorularınız ve yenilenme
modelimiz için bilgi almak isterseniz bizlerle danışma
noktalarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
AVBEL Kentsel Yenileme Ofisi:
Cihangir Mah. Fevzi Çakmak Cad.No. 158 34310
Avcılar/Istanbul web: www.avbel.com.tr

