AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi
birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde
göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle
yüksek yaþam kalitesi, geliþmiþ çevre duyarlýlýðý,
ergonomik, fonksiyonel ve insani deðerleri barýndýrýr.

Bir aile þirketi konseptinde olan AVC YAPI, kentsel
dönüþüm projelerinde önemli mesafeler almýþtýr. AVC
YAPI, bu anlamda sektördeki teknolojik yenilikleri
yakýndan takip ederek, binanýzýn uygun fenni hükümlere
göre sözleþme þartlarýný tam ve zamanýnda yerine
getirilmesi güvencesini verir.

AVC YAPI kentsel dönüþüm projeleri ile siz kat malikleri
binalarýnýn ayný normlarda yine sizin vasýtanýzla
yenilenmesini saðlamaktadýr.
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12 ADIMDA
KENTSEL DÖNÜÞÜM

Proje temini için belediyeye baþvurulur.
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Deprem Risk Raporu için lisanslý kuruluþa baþvurulur.

2.

.A

ým

Kira yardýmý için baþvuru yapýlýr.
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Ad
12.

Kentsel dönüþüm kredisi için baþvuru yapýlýr.

1. Adým

Yapýmý tamamlanan binalarýnýzýn iskaný alýnýr.

10. Adým
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Müteahhit veya inþaat þirketiyle anlaþýlýr.

Rapor tarafýmýzdan müdürlüðe verilir.

4. Adým
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9. A
Belediyeden ruhsat alýnýr.

Deprem Risk Raporu hazýrlanýr.

ým
. Ad

Ad

ým
Bakanlýk raporu onaylar ve tapuya raporu yazar.

Kat malikleri bina ortak karar raporu hazýrlar.
Protokol müdürlüðüne sunulur.

12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜÞÜM
1 - Belediye Ýmar Müdürlüðü, Tapu Müdürlüðü’ne baþvurarak arþivden binanýza ait mevcut projeler temin edilir.
2 - Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait mevcut projeler ve tapunuz ile Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnca yetkilenen
bir kuruluþa baþvuru yapýlýr.
3 - Kuruluþun binanýzda yaptýðý gerekli inceleme, tespit ve çalýþmalar sonucu binanýz için Deprem Risk Raporu hazýrlanýr.
4 - Hazýrlanan Deprem Risk Raporu Bakanlýk Yetkili Kuruluþu tarafýndan baðlý bulunduðunuz Ýl Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
Kentsel Dönüþüm Müdürlüðü’ne en geç iki gün içinde bir üst yazý ile sunulur.
5 - Bakanlýk; hazýrlatmýþ olduðunuz Deprem Risk Raporunun Onayý tarafýnýza resmi bir yazý ile bildirilir.
6 - Bakanlýk onay yazýsýnýn size tebliðinden sonra binanýz yenilenmesi gerekiyor ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3
(tapu hisse) çoðunluðu ile Bina Ortak Karar Protokolü imza altýna alýnýr.
7 - Bina Ortak Karar Protokolü baðlý bulunduðunuz Ýl Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Kentsel Dönüþüm Müdürlüðü’ne bir dilekçe
ile sunulur.
8 - Binanýzýn yenilenmesi için yýkýlmasý, yeniden inþaatý veya güçlendirilmesi için Bakanlýk Aracýlýðý ile kredi olanaklarýndan
yararlanmak için Bakanlýða talepte bulunulur.
9 - Binanýn yeniden yapýmý sýrasýnda ekonomik durumu iyi olmayan maliklerin Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’nýn vereceði kira
yardýmýndan yararlanmalarý için baþvuru yapýlýr.
10 - Binanýn yeniden inþaatý veya güçlendirmesinin yapýlmasý için tüm projeler hazýrlatýlýr ve ilgili belediyelerden ruhsat alýnýr.
11 - Binanýn yeniden inþaat ve güçlendirme uygulamasý için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Müteahhitlik Lisansý sahip þirketler
ile sözleþme yapýlýr.
12 - Yapýmý tamamlanan binanýz için baðlý olduðunuz Belediye’den (Depreme dayanýklý, projesine uygun yapýlmýþ, eksiksiz
bina) Ýskanlý Tapularýnýz alýnýr.
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KANUNUN AMACI VE HEDEFÝ
1-6306 sayýlý afet riskli altýndaki alanlarýn dönüþtürülmesi hakkýndaki kanunun temel amacý nedir?
Kanun, afet riski altýndaki alanlar ile riski yapýlarýn dönüþümünü saðlayarak, ülke genelinde, saðlýklý, güvenli ve yaþanabilir
çevreler oluþturmak, amacý ile çýkarýlmýþtýr
2-1.derece deprem bölgesinde olmayan binalar veya eski binalar, kanundan faydalanabilecek mi?
Ülke genelinde bütün binalar 6306 kanun kapsamýndadýr. Binanýn bulunduðu yere, yaþýna, deprem bölgesine bakýlmaksýzýn,
"riskli" olarak tespit edilen bütün binalar kanun hükümlerinden faydalanacaktýr.
3-Dönüþüm uygulamalarý ile ilgili olarak dava açma hakký var mý?
Kanun uyarýnca yapýlan idari iþlemlere karþý teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde, idari yargýda dava açýlabilir. Ancak, bu
davalarda yürütmeyi durdurma kararý verilemez.
4-Riskli binalar nasýl tespit edilecektir?
Riskli binalarýn tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacaklarý müracaat üzerine, bakanlýðýmýzca lisans verilen ve
listesi çevre ve þehircilik bakanlýðýn resmi sitesi ile www.kentseldonusum.gov.tr adresinde güncel olarak yayýnlanan kurum veya
kuruluþlarca yapýlacaktýr.
5-Risk tespiti yaptýrmak zorunlu mudur?
Binanýn riskli olabileceðinden þüphelenen her vatandaþýn risk tespiti yaptýrmasý uygun olacaktýr.
6-Eski ve yýpranmýþ durumdan olan binalar için de risk tespiti yapýlacak mý?
Kanun hükümlerinden faydalanýlabilmesi için malikler tarafýndan Bakanlýðýmýzca lisans verilen kurum veya kuruluþlara risk
tespitinin yaptýrýlmasý þarttýr.
7-Binanýn risk tespitini yaptýrabilmek için maliklerin 2/3 çoðunluðu gerekli midir?
2/3 çoðunluðu ile karar alýnmasýna gerek yoktur.
8-Risk tespiti yaptýrmak isteyen bir malike diðer maliklerin engel olmasý halinde ne yapýlacak?
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulacaktýr.
9-Riskli yapýnýn tespit masraflarý ve yýkým masraflarýný kim ödeyecek?
Riskli yapý tespitleri ev yýkým iþlerini masraflarýný malikler karþýlayacaktýr. Riskli yapý tespiti ile yýktýrma iþlemlerini Bakanlýk veya
idare tarafýndan yapýlmasý halinde, tespit iþleminin masrafý ile yýktýrmanýn masraflarý, ilgili tapu müdürlüðüne bildirilecek ve tapu
müdürlüðünce binanýn paydaþlarýnýn müteselsil sorumlu olmalarýný saðlamak üzere tapu kaydýndaki arsa paylarý üzerine, masraf
tutarýnda müþterek ipotek belirtmesinde bulunulacaktýr.
10-Riskli bina tespitine itiraz edebilir mi?
Malikler, tapu müdürlüðünce yapýlacak tebligatlar itibaren 15 gün içinde Ýstanbul, Ýzmir, Bursa'da altyapý ve kentsel dönüþüm
Müdürlüklerine, diðer illerde ise, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlükleri'ne verecekleri bir dilekçe ile riskli yapý tespitine itiraz
edebilirler.
Kentsel Dönüþüm Ýrtibat Numarasý : 0532 351 58 78
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11-Riskli bina tespitine yapýlan itirazlarý kim inceleyecek?
Riskli bina tespitine yapýlan itirazlarý, 4'ü üniversitelerce ve 3'ü bakanlýkça belirlenen ve 7 üyeden oluþan Teknik Heyet
inceleyecektir.
12-Riskli yapýlarda elektrik, su ve doðalgazýn kesilmesi vatandaþý maðdur etmeyecek mi?
Kanuna göre, riskli alanlardaki yapýlar ile riskli yapýlara verilen elektrik, su ve doðalgaz hizmetleri durdurulabilecektir. Burada
amaç vatandaþý maðdur etmek deðil, tam aksine can güvenliði bakýmýndan, vatandaþa riskli olan bir binada oturmasýna engel
olmaktýr. Yani vatandaþýn hayat hakkýnýn gözetilmesi söz konusudur.
13-Riskli binanýn yýktýrýlmasý süreci nasýl iþleyecek?
Riskli bina tespitinin kesinleþmesinden sonra bu binalarýn yýktýrýlmasý için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek,
bu süre içinde riskli binalarýn yýktýrýlýp yýktýrýlmadýðý kontrol edilecek, yýktýrýlmamýþ ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek
ve verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapýlar yýktýrýlmaz ise, yýktýrma iþlemleri mahalli idarelerin de iþtiraki ile mülki amirler
tarafýndan gerçekleþtirilecektir.
14-Riskli binanýn yýktýrýlmasý için maliklerce bir karar alýnmasý gerekir mi?
Yýkým konusunda maliklerce herhangi bir karar alýnmasýna veya anlaþma saðlanmasýna gerek yoktur.
15-Riskli binayý tahliye etmeyen malikler veya kiracýlar hakkýnda ne yapýlabilir?
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarýnca Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur.
16-Riskli bina üzerinde ipotek var ise bina yýktýrýlabilir mi ve ipoteðin durumu ne olur?
Kanun'a göre, riskli binalarýn sicilinde bulunan ayni ve þahsi haklar ile temlik hakkýný kýsýtlayan veya yasaklayan her türlü þerh
(mesela ipotek hakký) riskli bina yýktýrýldýktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. Bu yüzden, üzerinde ipotek olmasý riskli
binanýn yýktýrýlmasýna engel teþkil etmeyecektir.

ANLAÞMA SÜRECÝ
17-Riskli binanýn yýkýlmasýndan sonra malikler nasýl anlaþacak?
Sahip olduklarý hisseler oranýnda maliklerin en az 2/3 çoðunluðu ile karar verilecektir.
18-Kanunda geçen 2/3 çoðunluk maliklerin sayýsýnýn 2/3 çoðunluðu mudur ?
Kanunun geçen 2/3 çoðunluk, malik sayýsýnýn 2/3 çoðunluðu deðil, sahip olunan hisseler oranýnda maliklerin 2/3 çoðunluðudur.
19-2/3'lik çoðunluk ile alýnan karara katýlmayanlarýn hisseleri ne olacak?
2/3'lik çoðunluk ile alýnacak karara katýlmayanlarýn baðýmsýz bölümlerine iliþkin arsa paylarý, rayiç deðerinden az olmamak üzere
anlaþma saðlayan diðer paydaþlara açýk artýrma usulü ile satýlacak. Paydaþlara satýþ olmaz ise, bu paylar, Bakanlýkça satýn alýnacak
ve 2/3 çoðunluk ile alýnan karar uyarýnca deðerlendirilecektir.
20-Yapýlacak uygulamalar konusunda 2/3'lik çoðunluk saðlanmaz ise ne olacak ?
Maliklere yapýlacak tebligatý takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoðunluk ile anlaþma saðlanamamasý halinde, Bakanlýk, TOKÝ
veya belediyeler tarafýndan acele kamulaþtýrma yapýlabilecektir.
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MALÝ HAKLAR
21-Kanun Kapsamýnda yapýlacak yardým ve destekler nelerdir?
18 aya kadar kira yardýmý yapýlacak ya da bankalardan kullanýlacak Kredilerde faiz desteði saðlanacaktýr.
22-Kira veya faiz desteðinden kimler faydalanabilir?
Anlaþma ile tahliye edilen, yýktýrýlan veya kamulaþtýrýlan binalarýn, malikleri, kiracýlarý ve sýnýrlý ayný hak sahibi olarak bu binalarý
kullananlar Kanun kapsamýnda yapýlacak yardým ve desteklerden faydalanabilir.
23-Kira veya faiz desteðinden faydalanmanýn þartý nedir?
Riskli binanýn anlaþma ile tahliye edilmesidir.
24-Kira ve faiz desteði almak için maliklerin 2/3 çoðunluk ile anlaþmasý þart mýdýr?
Maliklerin kendi aralarýnda anlaþma yapmasý þartý bulunmamaktadýr.
25-Kiracýlar kanun hükümlerinden faydalanabilecek mi?
Kanun kapsamýnda kiracýlara taþýnma masraflarý dikkate alýnarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardýmý yapýlabilir.
26-Baðýmsýz bölümü hisseli olan malikler konut Kredisi veya kira yardýmý talebinde bulunabilirler mi?
Evet, bulunabilirler, ancak Kredi veya kira yardýmýndan hisseleri oranýnda faydalanýrlar.
27-Birden fazla konuta veya iþyeri olanlar ne kadar Kredi kullanabilir?
Birden fazla konutu veya iþyeri olanlar adýna faiz desteði saðlanacak toplam Kredi tutarý 500.000 TL' yi geçemez.
28-Riskli konutu yýktýktan sonra yeni konutu kendi imkanlarý ile yapmak isteyenler için Kredi dýþýnda baþka kolaylýklar var mý?
6303 sayýlý Kanun uyarýnca, yapýlacak alan iþlem, sözleþme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcý, tapu harcý,
belediyelerce alýnan ve diðer ücretlerden muaftýr. Ayrýca kullandýrýlan Krediler sebebiyle lehe alýnacak paralardan da banka ve
sigorta muameleleri vergisi alýnmaz.

RÝSKLÝ ALANLAR
29-Riskli alanlar nasýl belirlenir?
Bakanlar kurulu kararý ile belirlenir. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý' nýn görüþünün alýnmasý
gerekmektedir.
30-Kimler riskli alan teklifinde bulunulabilir?
Riskli alanlar Bakanlýk, TOKÝ veya Belediyeler tarafýndan belirlenebileceði gibi, yaþadýðý yerin riskli olduðunu düþünen
vatandaþlarýmýz da Bakanlýðýmýza riskli alan teklifinde bulunabilir.
Kentsel Dönüþüm Ýrtibat Numarasý : 0532 351 58 78
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31-Riskli alan içindeki binalarýn ayrýca risk tespiti
yapýlacak mý?

Riskli alan ilan edilen yerlerdeki yapýlar için tek tek
tespiti yapýlmasýna gerek yoktur.

32-Riskli alanlardaki konutlarý yýkýlanlar baþka yerlere
mi nakledilecek?

Yerinde dönüþüm mümkün olmaz ise rezerv yapý
alanlarý deðerlendirilecektir.

33-Riskli alan içerisinde kalan risksiz binalarýn durumu
ne olacak?

Riskli alanda risksiz bina bulunmasý halinde, bu binalar
uygulama dýþý tutulabilecektir.

34-Riskli alanda baþlanan inþaatlar devam edecek mi
ve yeni ruhsat verilecek mi?
Kanun kapsamýndaki ve uygulamalar süresince, her
türlü ve yapýlaþma iþlemleri geçici olarak
durdurabilecektir.

35-Riskli alanda kira yardýmý için nereye baþvurulacak?

Riskli alandaki malikler, kiracýlar veya sýnýrlý ayný hak
sahipleri riskli alan kira yardýmý için Bakanlýðýmýza
veya yetkilendirilen idareye baþvuru yapacaktýr. Bu
alanlarda yapýlacak kira yardýmý bedeli proje bazýnda
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belirlenecektir.
Kentsel Dönüþüm Ýrtibat Numarasý : 0532 351 58 78

SERDAR AVCI –Ýnþaat Yüksek Mühendisi
Yýldýz Teknik Üniversitesi, Ýnþaat Mühendisliði Bölümü bitirdikten
sonra, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ulaþtýrma Mühendisliði
Bölümünde yüksek lisansýný,Esnek Üstyapý Tasarým Yöntemlerinden
AASHTO 2002 Ýle AASHTO 1993 Yönteminin Karþýlaþtýrýlmasý konusu
üzerinde yapmýþtýr.
Meslek hayatýna, Maya Ýnþaat'ýn Çekmeköy, Mayavera Projesinde
baþlamýþtýr. Proje 80 Villa, 3 Apartman, 3 Townhouse ve Sosyal Tesis
alanlarýndan oluþmaktadýr. Proje kapsamýnda, eþ zamanlý olarak yapý
denetim firmasýnýn kontrol mühendisi ve teknik ofis mühendisi
olarak görev yapmýþtýr.
Teknik Ofis Mühendisliði kapsamýnda, bütçe ve planlama çalýþmalarýnýn yapýlmasý, teklif toplamý, matrislerinin
hazýrlanmasý, taþeron seçimi ve malzeme seçimi tedariki iþleri, taþeronlarýn sözleþme ve hakediþlerinin yapýlmasý,
AFR' lerin (Aylýk Faaliyet Raporu) planlanan ve gerçekleþen duruma göre irdelenmesi.
Askerlik görevinin ardýndan mesleki kariyerine Kartal Atalar Eaglepark projesinde þantiye þefliði görevini
yürütmüþtür. Proje 152 Daire, 7 Blok ve Sosyal Tesisten oluþmaktadýr. Projede Þantiye Þefliðinin getirdiði görev ve
sorumluluklarýn yaný sýra, kaba, ince ve teknik ofis iþlerinin kontrolü sorumluluðunu üstlenmiþtir. Ardýndan, Hollanda
Acteeum firmasýyla, Samsun ve Tarsus Alýþveriþ Merkezleri, Proje Müdür yardýmcýlýðý görevini üstlenmiþtir. Bu görev
kapsamýnda, arsa cins deðiþiklikleri yapýlmasý, projelendirilmesi gerekli izinlerin alýnmasý, þantiye ortamýnýn
hazýrlanmasý ve projenin yürütülmesi görevlerinde aktif rol almýþtýr. CC YAPI firmasýyla, Libya'da Proje Müdürlüðü
görevleri kapsamýnda, çok sayýda proje için teklif hazýrlama görevini üstlenmiþtir. Suriye'nin Palmira bölgesinde,
doðalgaz rafinerisinde third party inspection iþinde Proje Müdürü olarak görev almýþtýr. Ýstanbul Taþdelen Daphne
Garden projesi kapsamýnda ve yine fikirtepe kentsel dönüþüm kapsamýnda proje müdürlüðü görevlerini yerine
getirmiþtir. Son olarak, Küçükçekmece Cennet Konaklarýnda Proje Müdürlüðü yapmýþtýr.
BEKÝR SERKAN AVCI –Elektrik Mühendisi - MBA

Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliði Bölümünü
bitirdikten sonra, Bahçeþehir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde MBA (Genel Ýþletme) dalýnda yüksek lisansýný yapmýþtýr.
ANEL GRUP bünyesinde baþladýðý meslek hayatýnda, ANEL ELEKTRÝK
PROJE TAAHHÜT kapsamýnda, yurtiçi ve yurt dýþý konut, endüstriyel
tesis, hastane, otel, hava alaný vb. elektrifikasyon projelerinin
tekliflendirilmesinde görev almýþtýr. Ayrýca proje mühendisi olarak da
görev yapmýþtýr. Ardýndan ÇEVRÝM GRUP bünyesinde Elektrik Proje
Mühendisi olarak göreve baþlamýþtýr. Bu kapsamda ilk olarak Ukrayna
Donetsk Futbol Stadyumu Elektrifikasyon projesinde görev yapmýþtýr.
Yurt içi ve yurt dýþý diðer proje görevlerinden sonra, Silivri Medicheck Ýlaç Fabrikasýnýn Elektrifiasyon iþi için
þantiye þefliði görevine getirilmiþtir ve bu görevle saha tecrübesini elde etmiþtir. Daha sonra þirket bünyesinde tüm
þantiyelerin hakediþ sorumlusu olarak görevine devam etmiþtir. Ayný zamanda doðalgaz çevrim kojenerasyon
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projelerine destek olmuþtur.

YAMAN TURGUT GAYRÝMENKUL YATIRIM DANIÞMANLIÐI
çok iyi bilen, gayrimenkul

Yaman TURGUT
1979 – 2005 yýllarý arasýnda

uzmanlýðýnýn yanýnda imar

sýrasýyla Sefaköy, Ýstanbul,
uygulamalarýnda oluþabilecek

Bakýrköy, Avcýlar özellikle
Küçükçekmece

sýkýntýlarýn nedenleri ve

Belediyelerinde Fen ve

çözümlenmesi konusunda

Ýmar Ýþleri Müdürlüðünde
yýllarýn verdiði deneyimlere

görev yapmýþ, þehircilik
yapýsýný

Tolga TURGUT
Proje Yöneticisi

sahiptir.

Yaman TURGUT

Ayhan DÝRÝK

Alper Turgut

Genel Koordinatör

Müþteri Ýliþkileri Yöneticisi

AVC YAPI ve YAMAN TURGUT GAYRÝMENKUL, kentsel dönüþüm projeleri ile siz kat malikleri binalarýnýn ayný
normlarda yine sizin vasýtanýzla yenilenmesini saðlamaktadýr.
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