


ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM  
HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

RİSKLİ YAPI TESPİTİ 



RİSKLİ YAPI TESPİTİ BAŞVURU BELGELERİ 
Malik ve Lisanslı Kuruluşun Başvuru Dilekçeleri 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 

                                     KÜTAHYA 

 

 Kütahya İli, ……. İlçesi, ………. Mahallesi,……..Sokak, tapunun ….. pafta, ….. ada, …..  

parselde bulunan  …………………’a ait ……YKNO  binanın 6306 sayılı kanun gereği Riskli Yapı 

Tespiti tarafımızdan yapılmış olup Ek’te sunulmuştur. 

 

 Tarafınızdan incelenerek gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz.    ..….. /……/2015  

 

 

 

İletişim Bilgileri (Tel., Adres, e posta,) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     LİSANSLI  KURULUŞ (Kaşe/imza)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Lisanslı…………Kuruluş……………………………. 

                                            KÜTAHYA 

 

       Kütahya İli, ………. İlçesi, ……..Mahallesi,……. Sokak……No:….. tapunun pafta,……. ada, 

…….parsel nolu taşınmazıma 6306 sayılı kanun gereği risk tespiti yaptırmak istiyorum. 

        Gereğinin yapılmasını arz ederim.   ……/……/ 2015 

 

 

                                                                 Malik İsmi                                                                                     

                                                                      ……………………… 

TC: ………………… 

 

TEL:..........................  

ADRES: …………………  

                              



RİSKLİ BİNA TESPİT RAPORU İNCELEME FORMU 

         

 

-İnceleme Formunda ki tüm alanlar eksiksiz      
doldurulmalı. 
-Birden fazla kapı numarası olan yapılarda,       
diğer adresler  formun açıklamalar bölümüne 
yazılmalı. 
-Sonuç bölümünde riskli bina ile ilgili detaylı 
bilgi verilmeli. 
-Formlar ıslak imzalı ve tarihli olmalı. 
  



Vekalet Örneği 
- 6306 Sayılı Kanun gereğince Afet Riskli 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun gereğince Riskli Yapı 
tespiti yaptırmak, Kütahya Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanmış 
Riskli Yapı Tespit Raporuna itirazının 
olmadığını gösterir dilekçe vermek, 
Kütahya Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne kira başvurusunda 
bulunmak, dilekçe ile bilgi almak 
ibareleri yazılmalı. 



Tapu Senedi ve Nüfus Cüzdanı Ftkp. 

                                                     

 

 

 

- Fotokopiler okunur olmalı. 



 

- Emlak beyannamesinde ki adres , ada,  
parsel bilgileri doğru olmalı. 

- Emlak beyannamesi, inceleme formu 
ve UAVT kodlarına karşılık gelen 
adresler  aynı olmalı. 



Taşınmaza Ait Tapu Kaydı  

-Taşınmaza ait tapu kaydı en fazla bir haftalık olmalı.( Müdürlüğümüze  
başvurutarihi esas) 
-Taşınmaza ait tapu kaydı ıslak imzalı olmalı. 



Tebligat 
 Tebligat hisse sahibine ulaştıktan sonra, hissedarlar 

tebligatları ve Riskli Yapı Tespit raporuna itirazlarının 
olmadığını belirtir dilekçe ile Müdürlüğümüze 
başvurmalıdır.( Dilekçe tarihinden itibaren 15 gün) 

 İtirazlarının olmadığını noter taahhütnamesi ile beyan 
ederlerse bekleme süresi olmayacaktır. 

 Müdürlüğümüze başvuru tarihi ile yapının yıkım tarihi 
arasında ki süreçte maliklerden vefat eden olursa, 
intikaller yapılmalı ve yeni hissedarlara tebligatlar 
yapılmalı. 

 

 



Taahhütname 
- Kütahya İli, Merkez İlçesi,…. 

Mahallesi, tapunun …. pafta,…. 
ada, …. parsel noda bulunan 
69528 YKNO lu taşınmazım 
6306 sayılı kanun kapsamında 
Kütahya Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü tarafından Riskli 
Yapı Olarak onaylanmıştır. Riskli 
Yapı Tespit Raporuna herhangi 
bir itirazım yoktur. Binamı 
gerekli güvenlik önlemlerini 
alarak kendim yıkmak istiyorum. 
Tüm sorumluluğun tarafıma ait 
olduğunu kabul, beyan ve 
taahhüt ederim. 

- Vekalet sahibinin nüfus cüzdanı 
fotokopisi. 



İmar Durum Belgesi 

-İmar Durum Belgesi güncel,  
bulunduğumuz yıla ait olmalı. 
-Vatandaş İmar Durum Belgesi 
alırken binası Riskli Alanda ise  
gerekli bilgilendirmenin İlgili 
Belediye tarafından yapılması 
ve vatandaş mağdur olmaması 
sağlanmalı. 



Karot ve Çekiç Deneyi 

 



Sıyırmalar(Yığma) 

- Yığma yapılarda sıyırmalar tüm katlardan kapı ve pencere üstlerinde hatıl 
tayini için, duvar malzemesi tayini için de duvarların döşeme ile kesiştiği 
yerlerde yapılmalı. 

- Sıyırma yapılan mahal ve bina adresi sıyırma yapılan  yapı elemana yazılmalı ve 
fotoğraflanmalı. 

 



Sıyırmalar (Betonarme) 
- İşlem yapılan tüm yapı elemanları 

fotoğraflanmalı, sıyırma yapılan, 
karot alınan, çekiç deneyi ve tarama 
yapılan tüm yapı elemanları rölevede 
gösterilmeli. 

  



Binanın Zemin ile Durumu 
 

 Yapı- Zemin Etkileşimi X-X Kesiti                Yapı- Zemin Etkileşimi Y-Y Kesiti 

 

X-X Yönü Y-Y Yönü 



Yıkım Takip Süreci 
 İl Özel İdaresi ve Belediyeler Müdürlüğümüzden Riskli 

Yapı için yıkım yazısı gelmeden Yanan Yıkılan Yapılar 
Ruhsatını vermemesi rica olunur. 

 

 İl Özel İdare ve İlgili Belediyeler  Yanan Yıkılan Yapılar 
Ruhsatını ve yıkımın tamamlandığını gösterir renkli 
fotoğrafları yapının yıkıldığı tarihten sonra ivedilikle 
Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir. 

 

 İl Özel İdaresi ve İlgili Belediyeler aşağıda bulunan 
formu iki ayda bir yanan yıkılan yapılar form numarası 
ile birlikte Müdürlüğümüze ve Bakanlığımıza 
göndermeleri rica olunur. 

 



Yıkım Takip Süreci 
 

 



Temel Modellemesi 
 Betonarme  yapılar da, binanın projesi İlgili 

Belediyesinden dilekçe ile talep edilip dosyasına 
koyulmalı. İlgili Belediyesinde projeleri yok ise 
dilekçeye cevap dosyada bulunmalıdır. 

 Betonarme yapılarda temel tipi ve yüksekliği için yapı 
da temel çukuru açılmalı projesinin yerinde uygulanıp 
uygulanmadığı kontrol edilmeli ve temel 
modellenmelidir. 

 Teknik raporlarda daha fazla detaya girilmeli. Zemin, 
temel ve taşıyıcı elamanlar  yorumlanmalıdır. 

 

 



Zemin Araştırması 
       Değişen Yönetmelik Maddesi. 

 

      3.2.5.Riskli bina tespitlerinde binanın bulunduğu 
arsada yeni zemin araştırması yapılabilir veya bölgede 
daha önce yapılmış zemin araştırma sonuçları 
kullanılabilir. Arsada zemin araştırması yapılmaması 
durumunda, bölgesel olarak elde edilen verilerin 
kullanılmasına proje mühendisi karar verecektir. Veri 
yokluğunda yerel zemin sınıfı Z4 olarak kabul edilir. 

 



 



Zemin Etüd Raporu 
 Zemin etüdü yapının bulunduğu parselde yapılmalı. 

 Yapının bulunduğu parselde yapılamıyorsa yan 
parselde de yapılabilir. 

 Her ikiside yapılamıyorsa son 5 yılda yapılmış ve yan 
parselinde bulunan yapının zemin etüd raporu kabul 
edilecektir. 

 Zemin Etüd Raporu alınmış olan parsel krokide 
gösterilecek. 

 Raporu hazırlayan mühendisin oda kayıt belgesi.(5 yıl) 



 

 

Murat DIVARCI 

İnşaat Mühendisi 

e-posta: murat.divarci@csb.gov.tr 


