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 DAĞITIMLI 
 
İlgi : 05/11/2015 tarih ve 6440-6078 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yazısı. 
  

16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinde uygulamaları yürütecek İdare, “Belediyeler, İl Özel İdareleri, Büyükşehir 
Belediyeleri ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde Büyükşehir Belediyeleri sınırları 
içerisindeki ilçe belediyeleri” olarak tanımlanmıştır. 

Aynı Kanun’un 6 ncı maddesinin on ikinci fıkrasında ise; “Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş ve 
işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ 
veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkilidir.” denilmektedir.  

İlgide kayıtlı yazı ile Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi sınırları içerisinde yer 
alan yaklaşık 17 hektarlık alan 2013/4828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 25/06/2013 tarihli ve 
28688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edildiğinden gerekli projelerin yürütülmesi için yetki 
devri talep edilmektedir. 

Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar ile ilgili olarak; 
a)Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların 

maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet 
edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı 
yapılması,  

b)Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı ile 
birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya 
yaptırılması,  

c)Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım 
projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması,  

d)Kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler,  
e)Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması,  
f)Alan içerisinde bulunan taşınmazları satın alma, ön alım hakkını kullanma, bağımsız bölümler 

de dâhil olmak üzere taşınmazları trampa etme, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana 
aktarma, 

g)Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı usulleri de 
dâhil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme,  

h)23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırma, payları 

ayırma veya birleştirme, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak 

tesis etme hususlarında, 16/11/2015 tarihli ve 11474 sayılı Bakanlığımız Olur’u ile Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmiştir.  
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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