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6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılarında risk tespiti yaptırmak üzere kurumuımza müracaat eden
şahısların taşınmazların bulunduğu alana yönelik öncelikle İmar ve diğer ilgili mevzuat'lar (Gecekondu
Önleme Bölgesi vs.) çerçevesinde bir kısıtlılık ile, ilgili Belediye ve TOKİ arasında yapılan protokol
dahilinde herhangi bir uygulama alanı içerisinde olup olmadığının tespitinin yapılarak olabilecek vatandaş
mağduriyetlerinin önüne geçilmesi önem taşımaktadır.

Firmanızca yapılacak olan riskli bina tespitlerinde yukarıdaki ayrıntılara öncelikle dikkat edilmesi
ve ARAAD.NET üzerinden aktif hale getirilerek Müdürlüğümüze sunulan Riskli Bina Tespit Raporlarının
Programda; Değerlendiı-me Formu kayıt ve sorgulamadan, denetim kontrol formundaki (Betorıarme
yapılar 25mt den büyükse 2007 deprem yönetme iiğine göre çözümlemede 21 soru. Betonanne yapı lar
Riskli Bina Tespit Esaslarına göre çözümlemede 46 soru. Yığma yapılar Riskli Bina Tespitnin
çözümlemesinde 31 soru.) maddelerin içeriğine uygun olarak evrak ve çözümler ile inceleme formundaki
açıklamalar yapılarak çıktısının dosya içerisinde yer alması; Bakanhğırruztnt Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Genel Müdürlüğü) ii Ekim 2013 tarih ve 6544 sayılı yazılarında belirtildiği şekilde Müdürlüğürnüzce
belirlenen eksik ve kusurların tamamının eksiksiz olarak giderilmesi ve süresi içerisinde sistemden aktif
hale getirilerek Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir. Müdürlüğürnüzce yapılacak ikinci
incelemede birinci incelemede tespit edilen eksik ve kusurların giderilmeden Müdürlüğürnüze başvuru
yapıldığının tespit edilmesi durumunda ikinci bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili firmanın lisansının
iptalinin Bakanlığımızdan talep edileceğinin bilinmesi hususunda;
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-Uğur Yapı Denetim Ltd. Şti.
-AKY Tasarım Planlama Mim.MLih.Müş.İnş.MaI.Tic.Ltd.Şti.
-BARDİsA Müh.Pıj.İnş.Taah.San ve Tic.Ltd.Şti.
-SAFİR MLih.İnş.T.B.Paz.Mş.Sig.A.Hiz.İh.İr. San ve Tic.Ltd.Şti.
-DEMİRCİ MLih.İnş.Mad.Trf.İşar.Nak. Tic.San.Ltd.Şti.
-DOGAN Mülı.Proj.inş.Taalı.TlIl'.Nak.Tic. ve San. Ltel.Şti
-PARSYAPI Mülı.İnş.Eneıj.Gıda.Nak. ve San.Tic.Ltd.Şti.
-HARUN İÇEL Mim.Müh.İnş.San ve Tic.Ltd.Şti.
-ONUR GÜZEL Müh.Proje İnş.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti.
-TORNA Mim.Müh.Dekor.inş.San. ve Tic.Ltd.Şti.
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