
BAŞVURU / BİLGİ EDİNME EVRAK LİSTESİ 
 

A) 5393 BELEDİYE KANUNU’NA GÖRE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI İŞLEMLERİ; 

  

1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Parsel Durum Bilgisi  

 

Müdürlüğümüzce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73.Maddesine göre ilan işlemleri yapılıp yürürlüğe 

giren Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarıyla ilgili olarak; Tapu ve Kimlik Belgesi (Asıl) ile işlem 

yapılabilmektedir.  

 

Parseliniz Hakkında Bilgiye; 

 

1. Kentsel Dönüşüm Sorgulama Uygulaması 

2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ na Başvuru 

 

kanallarından herhangi birisinden ulaşabilirsiniz. 

 
Not: Kentsel Dönüşüm Sorgulama Ekranı bilgi amaçlı olup, resmi işlerde kullanılamaz. 

 

2. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı Teklifi; 

 

Gerçek ve tüzel kişi, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan taleplerden istenecek belgeler;  

 

1. Talebe ilişkin; alandaki yapıların fiziksel ömrünü tamamladığı, işlevini kaybettiği, 

sosyal ve ekonomik çöküntü alanı haline geldiği, gecekondulaşmanın mevcut olduğu, 

dere yatağında kaldığı ve benzeri gerekçelerin belirtildiği, ilgililere ait dilekçe. 

2. Çalışma talep edilen alanın krokisi (minimum 50.000 m²), 

3. Çalışma alanı içerisinde yer alan tüm hak sahiplerinin AR-GE Çalışmasını kabul 

ettiğine dair imzalı dilekçe, 

4. Tüm hak sahiplerinin Tapu Senedi örneği veya bunun yerine geçebilecek mülkiyete 

ilişkin belge, 

5. Tüm hak sahiplerinin nüfus cüzdanı örneği, 

 

 

 

 

 

 

 



B) 6306 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNU’ NA GÖRE 

İŞLEMLER; 

 

1. Riskli Yapı İle İlgili İşlemler; 
 

Riskli yapı tespiti nasıl yaptırılır? 
 
Riskli Yapı ile ilgili çalışmalar ile ilgili olarak müracaatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş (lisanslandırılmış) kurum ve kuruluşlarca yapılmaktadır. 
 
Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar için TIKLAYINIZ 
 
Riskli Yapı Süreci için TIKLAYINIZ 
 
Finansal Destekler için TIKLAYINIZ 
 
Kredi Faiz Desteği Anlaşması Yapılan Bankalar için TIKLAYINIZ 
 

2. Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı İlanı İle İlgili İşlemler; 

 

Riskli Alan Nasıl Belirlenir?  

 

 Riskli alan belirlenmesi için bu alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri 

Bakanlık veya İdareden riskli alan tespit talebinde bulunabilir.İdareye yapılacak talepler Bakanlığa 

iletilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde uygun görülen talepler, Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur. 

 

Bir Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi İçin Büyüklük Şartı Var Mıdır? 

 

Bir alanın riskli alan olarak tespit edilebilmesi için alanın büyüklüğünün asgarî 15.000 m2 olması 

gerekir. Ancak, Bakanlıkça uygulama bütünlüğü bakımından gerekli görülmesi halinde, parsel veya 

parsellerin büyüklüğüne bakılmaksızın ve 15.000 m2 şartı aranmaksızın riskli alan tespiti yapılabilir.  

 

Riskli Alan Belirlenmesi İçin İstenen Belgeler Nelerdir?  

 

1-) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski 

taşıdığına dair teknik rapor. 

2-) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgiler. 

3-) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritası, varsa uygulama imar planı, 

4-) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi 

http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Sayfa=iller
http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/riskli_yapi_sureci.html
http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/finansman_destegi.html
http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=8198


5-) Alanın uydu görüntüsü veya ortofoto haritası. 

6-) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yerbilimsel etüt 

raporu. 

7-) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek başka bilgi ve belgeler. 

 

Rezerv Yapı Alanı belirlenmesi için başvuru nereye yapılır? 

 

 Riskli Alan veya Rezerv Yapı Alanı İlanı ile İlgili Çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından yetkisinde olup yürütülmekte olup müracaatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyelerine 

yapılmaktadır. 

 Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince, Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde 

bulunabilir.  

 Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde 

bulunulabilmesi için; bu talebin, talebe konu taşınmazların maliklerinin tamamının 

muvafakati ile yapılması ve bu taşınmazların yüzölçümlerinin yüzde yirmibeşinin mülkiyetinin, 

geliri dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere, Bakanlığın uygun 

gördüğü, bağlı veya ilgili kuruluşuna veyahutta İdareye veya TOKİ’ye devrine muvafakat 

edilmesi gerekir.  

 

 Rezerv Yapı Alanı belirlenmesi için istenen belgeler nelerdir? 

 

1) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır harita  

2) Alanın uydu görüntüsü veya ortofoto haritası  

3) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi 

4) Maliye Bakanlığının uygun görüşü (İlk üç madde ki belgeleri içeren dosyaya istinaden 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca alınıyor.) 

 

 


