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Ankara



Sunu Başlıkları

 6306 sayılı Kanun ve Yönetmeliği 

(Mevzuata İlişkin Süreçler)

Riskli Yapı Tespiti / Denetimi

 Riskli Yapı Tespitinin ARAAD.NET 

Sistemine      İşlenmesi



6306 sayılı 
Kanun ve Yönetmeliği 

(Mevzuata İlişkin 
Süreçler)



Kanun ve İlgili 
Mevzuat

6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun

 6306 sayılı Kanun’un Uygulama 
Yönetmeliği



Riskli Yapı 
Tanımı

Riskli Yapı 6306 sayılı 
Kanun’da “Riskli alan içinde 
veya dışında olup ekonomik 
ömrünü tamamlamış olan ya 
da yıkılma veya ağır hasar 
görme riski taşıdığı ilmî ve 
teknik verilere dayanılarak 
tespit edilen yapı” olarak 
tanımlanmıştır.



Uygulama Yönetmeliği MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-25/7/2014-

29071) 

″…Riskli Yapı Tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü 

örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, 

çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine 

yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına 

yarayan yapılar hakkında yapılır. 

İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk 

olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü 

bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez.″ 

Riskli Yapı 
Tespiti
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RİSKLİ YAPI SÜRECİ



Yapı maliki,  binasının risk durumunu 
tespit ettirmek için, tapu ve kimlik 
fotokopisi ile Bakanlıkça 
lisanslandırılmış olan kurum veya 
kuruluşlara başvurur. 

Riskli Yapıların 
Tespit  Süreci

Yapı 

M
aliki

Yapı 

M
aliki



Bakanlığımızca 6306 sayılı Kanun 
kapsamında, riskli yapı tespiti yapmak 
üzere ülke genelinde 1043 adet kurum ve 
kuruluş lisanslı olup, lisanslandırma 
işlemleri halen devam etmektedir.

Lisanslandırma 
İş ve İşlemleri



Lisanslı kurum ve kuruluşların; 
a) Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge 

sunduğunun tespit edilmesi, 
b) Lisanslandırma şartlarının kaybedilmesi, 
c) Taahhüde ve gerçeğe aykırı olarak, risksiz bir yapının riskli 

veya riskli bir yapının risksiz olarak tespit edilmesi veyahut 
mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu 
hazırlanması, 

ç) Riskli yapı tespiti neticesini etkilemeye yönelik olarak, 
yapıya ilişkin verilerin eksik ve yanlış alınarak hesaplama 
yapılması sebebiyle daha önce yazılı olarak uyarılmış olması, 

d) Riskli yapı tespitini sürüncemede bırakacak şekilde, 7 nci 
maddenin dördüncü fıkrasındaki otuz günlük süre içinde, riskli 
yapı tespit raporundaki eksikliklerin düzeltilerek raporun 
Müdürlüğe sunulmaması, 

hallerinde lisansı Bakanlıkça iptal edilir.
 

Lisanslandırma 
İş ve İşlemleri



Lisansı iptal edilen kurum ve kuruluşlar için beş yıl süre ile 
yeni bir lisanslandırma yapılmaz. 

Lisansı iptal edilen kuruluşun ortakları, bu kuruluştaki 
hisselerini devretseler dahi, beş yıl süre ile başka bir lisanslı 
kuruluşa ortak olamazlar, riskli yapı tespitinde görev alamazlar 
ve bu ortakların kurdukları kuruluşlara lisans verilmez. 

Lisansın iptaline sebep olan mühendisin beş yıl süre ile 
başka bir lisanslı kurum ve kuruluşta görev almasına izin 
verilmez. 

Lisansın iptaline sebep olan mühendisin durumu ilgili 
meslek odasına bildirilir. Meslek odası, bu mühendis hakkında 
kendi mevzuatına göre işlem yapar. 

Lisanslandırma 
İş ve İşlemleri



Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı belge sunduğu tespit 
edilen lisanslı kuruluşun ortakları ve yöneticileri hakkında, 

gerçeğe aykırı olarak riskli yapı tespiti yapan lisanslı kuruluşun 
ortakları, yöneticileri ve tespiti yapan mühendisi hakkında ve

 mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu 
hazırlayan lisanslı kuruluşun ortakları, yöneticileri ve tespiti yapan 
mühendisi ile tespit talebinde bulunan malik hakkında 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 
uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Lisanslandırma 
İş ve İşlemleri



Lisansı iptal edilen kurum ve kuruluşlar, 

yeni riskli yapı tespiti işi almamak kaydıyla, daha önce 
hazırladıkları raporlarında Müdürlükçe veya riskli yapı tespitine 
karşı yapılan itirazı inceleyen Teknik Heyetçe tespit edilen 
eksiklikleri tamamlayıncaya kadar faaliyetlerine devam 
ederler. 

Lisanslandırma 
İş ve İşlemleri



Riskli Yapıların 
Tespit ve Bildirim 

Süreci

Riskli yapılar, 2/7/2013 tarihli ve 28695 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Riskli 
Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar 
hükümleri kapsamında yapılacak 
çalışmalara göre  tespit edilir.





Bina, lisanslı kurum veya kuruluş 
tarafından incelenerek risk tespit 
raporu tanzim edilir ve hazırlanan 
rapor incelenmek üzere 10 iş günü 
içinde Müdürlüğe  gönderilir. 

Riskli Yapıların 
Tespit ve Bildirim 

Süreci

Lisanslı 

Kuruluş

Lisanslı 

Kuruluş



Riskli Yapıların 
Tespit ve Bildirim 

Süreci

M
üdürlük

M
üdürlük

Lisanslı kuruluş, riskli yapı tespit raporunda 
Müdürlük tarafından tespit edilen eksik ve 
yanlış hususları, geri bildirim tarihinden 
itibaren 30 gün içinde düzelterek, Müdürlüğe 
sunmak zorundadır.  

Rapor Müdürlük tarafından incelenir. Eksik 
veya yanlış hazırlanmış olan raporlar 
düzeltilmesi için lisanslı kuruluşa iade edilir. 
(Geri Bildirim)



Riskli Yapıların 
Tespit ve Bildirim 

Süreci

İnceleme sonucunda riskli bulunan yapılar 10 
iş günü içinde tapu müdürlüğüne yazılı 
olarak bildirilir. 

İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış 
raporlar kabul edilir ve sistem üzerinden de 
onaylanır. 

M
üdürlük

M
üdürlük



*İlgili tapu müdürlüğünce, söz 
konusu yapı ile ilgili olarak tapu 
kütüğüne “riskli yapı” belirtmesi 
işlenir ve durum hak sahiplerine 
tebliğ edilir.

Riskli Yapıların 
Tespit ve Bildirim 

Süreci

Tapu 
M
üdürlüğü



Riskli Yapıların 
Tespit ve Bildirim 

Süreci

Hak sahiplerine yapılacak olan 
tebligatta, “yapının riskli olarak tespit 
edildiği, tebligat tarihinden itibaren 15 
gün içinde riskli yapı tespitine karşı 
Müdürlüğe itiraz dilekçesi 
verilebileceği, idarece belirlenecek süre 
 içinde yapının yıktırılması gerektiği” 
hususları yer alır.

Tapu 
M
üdürlüğü



İtiraz Süreci

Yapı 
Maliki

• Tapu tarafından yapılan tebligat 
tarihinden itibaren 15 gün içinde 
malikler veya kanuni temsilcileri 
tarafından riskli yapı tespitine karşı  İl 
Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur.

Teknik 
Heyet

• Bakanlığımızca o il için teşkil edilmiş 
olan teknik heyet tarafından riskli 
yapı tespit raporu tekrar incelenir ve 
yapı ile ilgili nihai karar verilir.



Yıkım Süreci

Riskli olduğu kesinleşen 
yapıların yıktırılması için  
Müdürlük tarafından İdaresine 
(Belediye veya İl Özel İdaresi) 
yazı yazılır.



Yıkım Süreci

.

• İlgili idare tarafından tebligat yoluyla 
riskli olarak tespit edilen taşınmazın 
maliklerine 60 günden az olmamak 
üzere süre verilerek yapının yıktırılması 
istenir.

.

• Yapı maliklerinin müracaatı üzerine, 
idare tarafından  yıkım ruhsatı 
düzenlenir.



İdare tarafından, 
maliklerden en az birinin 
başvurusu  ile ‘yıkılacak 
yapının tahliye edildiğine ve 
elektrik, su ve doğalgaz 
hizmetlerinin kapatıldığına 
dair ilgili kurum ve 
kuruluşlardan alınmış 
belgelerin sunulmasına 
istinaden’ diğer maliklerin 
muvafakatı aranmaksızın, 6 
iş günü içerisinde 
düzenlenir.

Yıkım 
Ruhsatı



Yıkım 
Süreci

.

• Verilen süre içinde yapının yıktırılıp 
yıktırılmadığı kontrol edilir ve yapı 
yıktırılmamış ise “yapının idari 
makamlarca yıktırılacağı” 
belirtilerek 30 günden az olmak 
kaydıyla ek süre verilir.



Yıkım 
Süreci

.

• Verilen süreler içinde, riskli yapıların 
maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli 
yapılara elektrik, su ve doğal gaz 
verilmemesi ve verilen hizmetlerin 
durdurulması ilgili kurum ve 
kuruluşlardan istenilir ve maliklere 
verilen süreler içinde riskli yapıların 
yıktırılmadığı mülkî amire bildirilir.



Yıkım 
Süreci

.

• Söz konusu riskli yapıların tahliyesi ve 
yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı 
öncelikle dönüşüm projeleri özel 
hesabından karşılanmak üzere, mahalli 
idarelerin de iştiraki ile mülkî amirler 
tarafından yapılır veya yaptırılır.



Bu durumda, yapının yıktırılması için maliklere verilen 
süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik 
olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti 
Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 
şekilde güçlendirme kararı alınması, güçlendirme 
projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde 
ruhsat alınması gerekir.
 

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı 
olarak tespit edilen binaların, talep edilmesi 
halinde yıktırılması yerine güçlendirilmesi de 

mümkündür.



RİSKLİ YAPI TESPİTİ / 
DENETİMİ



Riskli Yapı Tespiti İçin Gerekli Belgeler

 Lisanslı Firmanın İl Müdürlüğüne Dilekçesi
 Malikin Talep Dilekçesi
 Malikin Tapu Belgesi Sureti
 Malikin Kimlik Belgesi Sureti
 Güncel Tapu Takyidat Belgesi



Riskli Yapı Tespiti İçin Gerekli Belgeler

 Vekaletname (Malik Adına Vekaleten İşlem Yapılması 
Durumunda)

 Yapının ARAAD.net’ten Alınacak İnceleme Formu
 Emlak Vergisi Bina Bildirimi
 Bakanlık Teknik Eğitimine Başarı Belgesi Sureti











 RYTE veya DBYBHY Göre Riskli Yapı Analizi

RYTE

• Sadece DBYBHY Tablo 7.7 
‘Diğer Binalar’

• 25m veya 8 Katı Geçmeyen 
Betonarme Ve Yığma 

DBYBHY

• DBYBHY Tablo7.7 ‘Diğer 
Binalar’

• 25m veya 8 Kattan Daha 
Yüksek Betonarme Ve 
Yığma 

• Tablo 7.7 ‘Diğer Binalar’ 
Haricindeki Yapılar

• DBYBHY Tablo 7.7 
Performans Hedefleri 



 Yapı Fotoğrafları ve Uydu Fotoğrafı

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 Bilgi Düzeyinin Seçilmesi

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 Kritik Katın Belirlenmesi

      BETONARME 
YAPI 

Kritik Kat



 Taşıyıcı Sistem Proje veya Rölövesi ve Üç Boyutlu Modeli

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 Tahribatlı Olarak Donatı Tespiti ( RYTE 3.2) 

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 Tahribatlı Olarak Donatı Tespiti (RYTE 3.2) 

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 Tahribatsız Olarak Donatı Tespiti (RYTE 3.2) 

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 Tahribatsız Olarak Beton Dayanımı Tespiti (RYTE 3.2) 

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 Tahribatsız Olarak Beton Dayanımı Tespiti (RYTE 3.2) 

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 Tahribatlı Olarak Beton Dayanımı Tespiti (RYTE 3.2) 

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



fbeton = 0,85 *f karot ortalama 

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu
 Tahribatlı Olarak Beton Dayanımı Tespiti (RYTE 32) 

fcm = (0,80~0,85) *f beton 

(0,85 )Azaltma Katsayısı

(0,80~0,85) Küpten Silindire Dönüşüm Katsayısı

Karot Dayanımı Düzeltme Faktörleri (ASTM C42 ve ACI 214.4R-03) 



RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 Karot Alınması ve Donatı Tespitinin Fotoğraflanması 

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 Karot Alınan ve Donatı Tespiti Yapılan Elemanların Rölöve 
Üzerinde İşlenmesi 

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



 Riskli Yapı Tespit Raporuyla Alakalı, Bütün Rapor, Analiz ve 
Fotoğraflar CD Ortamında Verilmeli

RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit 
Raporu



RİSKLİ YAPI TESPİTİNİN
 ARAAD.NET 

SİSTEMİNE İŞLENMESİ





       

TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER

RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI

0312 410 77 05 
riskliyapilar@csb.gov.tr

mailto:riskliyapilar@csb.gov.tr
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