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HUKUKI DANIŞMAN

İstanbul’da çok sayıda binanın
depreme karşı riskli olduğu tahmin
ediliyor. Bu sebeple çıkarılan yasa
uyarınca, analizler sonucu “riskli
bina” olarak tespit edilen yapıların
yıkılarak yenilenmesi zorunlu hale
getirildi. Yıllardır oturduğunuz
evinizin yıkılması ve yeniden
inşası sırasında izlenilecek süreci;
bu süreçte kendinizi güvende
hissetmeniz ve sonrasında
sorunlarla karşılaşmamanız için
neler yapmanız gerektiğini Avukat
Emre Özcan’la konuştuk...
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Evimizin bulunduğu binanın depreme karşı riskli bir yapı olabileceğini düşündüğümüzü varsayalım... Bu durumda bizi nasıl bir
süreç bekliyor?
Binada oturan tek bir daire sahibinin bile ilgili kurumlara giderek binanın yıkılma riski olup olmadığına dair kontrol istemesi, yıkım sürecinin
başlaması için yeterli. Diyelim ki dairenizin olduğu bina, yapılan teknik
muayene sonucunda riskli çıktı. Bu durumda belediye durumu tapuya
bildiriyor, tapu da tüm kat maliklerine “Bu bina riskli yapı olarak tespit
edilmiştir, 15 gün itiraz süreniz bulunmaktadır” açıklamasıyla bir tebligat gönderiyor. 15 gün içinde itiraz olursa Bakanlık’tan gelen bilirkişi
yapının risk durumunu tekrar değerlendiriyor. Riskli olduğu kesinleşirse, bu durumda belediye 60 gün içerisinde binanın boşaltılmasını ve
yıkılmasını istiyor. Burada yıkım masrafları da kat maliklerine ait. Eğer
60 gün içerisinde bina boşaltılıp yıkılmazsa bu sefer belediye ceza uyguluyor ve kendi yıkıyor. Kat mülkiyeti sona erdikten sonra artık ortada
olan sadece arsa değeri. Burada da kanun diyor ki, kat maliklerinin
1/3’ünün talebiyle genel kurul toplayın, burada 2/3 çoğunluğu bulabilirseniz binanın yeniden yapılması için karar alabilirsiniz. Peki, kabul
etmeyen 1/3’ün hakkı ne olacak? O zaman arsa değeri üzerinden bir
değer tespiti yapılarak bu paylar açık artırmaya çıkıyor. Diğer kat maliklerinin açık artırmada satın alma önceliği bulunuyor. Eğer bu pay için
bir alıcı çıkmazsa, devlet kamulaştırma kararı alıyor ve o paya hazine
talip oluyor. Belirlenen rayiç bedelden hazine o kişilerin yerine geçiyor,
sonra inşaat anlaşması yapılıyor ve inşa başlıyor.

Peki bu süreç pratikte nasıl ilerliyor?.. Müteahhitlerin doğrudan teklif götürdüğü binalar olduğunu da
duyuyoruz.
Günümüzde müteahhitler belli mahallelerin ve binaların
takibini yapıyorlar, bina 50-60 yıllıksa, analiz yapıldığında
riskli çıkacağını öngördükleri binalara gidip burada önce
yönetimle iletişim kuruyorlar. Burada inşaat yatırımı yapacak kişinin bir kazancı olması gerekiyor. İnşaat alan artışı verilmiyorsa müteahhitin tek seçeneği kalıyor; daireleri küçülterek -kendine- satabileceği fazladan daireler
çıkarmak. Zaten anlaşmazlıkların, yıkım için başvuruların
gecikmesinin bir sebebi de bu oluyor.
Bu karmaşık süreçte siz avukatlara hangi taleplerle
başvuruluyor ve hangi konularda destek isteniyor?
Bize çoğunlukla kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle ilgili
başvuru oluyor. Sözleşmenin tasarlanması, hakların belirlenmesi ve korunması, yıkım ve yapım kararı alındığında
nasıl ilerleneceği, alınmazsa sürecin nasıl yönetileceği,
vergi muafiyetleri, kira yardımları gibi unsurların belirlenmesi konusunda destek oluyoruz. Projenin müzakeresine de katılıyoruz, hangi dairlerin kime verileceği,
müteahhitte kalacak daireler ve daha fazlası... Çok sayıda daireyi içine alan, değeri yüksek anlaşmalar bunlar.
Yüksek rakamlar ve dikkat edilmesi gereken çok fazla
ayrıntı var. Şunu da görüyoruz, insanlar 50 yıldır oturdukları binaların imar durumunu, inşaat izinlerini bilmiyorlar
bazen. Bu bilgileri genelde müteahhit onlara getirir, işte
bu noktada da kontrol gerek. Orada nasıl bir imar planı
var, inşaat iznine ilişkin bilgiler doğru mu, onların haklarına düşen hisseler adaletli mi? Elbette yapılan sözleşme
ile sadece daire alanı da belirlenmez, müteahhidin kat
maliklerine taahhüt ettiği yükümlülüklerin de güvence

altına alınması lazım. Nedir bunlar? Kullanılacak malzemelerin kalitesi, uyulacak standartlar, dairenin konumu,
teslim süresi, teslim şekli... Burada tek taraflı da düşünmemek lazım, müteahhit de kendini korumalı, güvence
altına almalı. Kat malikleri başta anlaşıp sonrasında farklı
bir tutum içine girerse, burada müteahhit de zarar görür. Türkiye’de arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri en
çok ihtilaf doğuran ve en çetrefilli işlerden biridir. İleride
sorun yaşamamak için sözleşmenin her iki tarafın da haklarını koruyacak şekilde hazırlanması son derece önemli. İşte hukukçunun rolü burada ortaya çıkıyor. Dikkatle
hazırlanmış bir sözleşme gelecekte çıkması muhtemel
anlaşmazlıkları asgariye indirebilir, çözüm yollarını kolaylaştırabilir.
Bu durumda “hukuki danışmanlık almak gerekir” desek, yanlış bir şey söylemiş olmayız değil mi?
Kanuni bir zorunluluk değil ama bu kadar faktörü iyi
kontrol etmek de kolay değil. Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kat maliki, müteahhit, tapu dairesi… Çok
fazla taraf var.
Hukukçulara danışmadan da bu sürece başlayanlar var
ama bence bu doktora gitmeden ilaç almak gibi bir
şey... Ben yaptığım işi her zaman “koruyucu hekimliğe”
benzetirim. Yani başınıza bir iş gelip sorun olduğu zaman devreye girmektense, o sorunu oluşmadan önlemeyi tercih ederim. O zaman süreç de sorunların çözümü de daha kolay oluyor.
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