
 

 

Kentsel Dönüşüm Mevzuatında Müteahhitlere Odaklı
Değişiklikler Yapıldı

 

 

 
Changes to the Urban Transformation Legislation

Focusing on the Contractors’ Position   

 

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de 6306
Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlandı.
Yönetmelik ile kentsel dönüşüm uygulamasının birçok
boyutuna yenilikler getirildi ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) 10
Temmuz 2019 tarihinde yapılan değişikliklerin ayrıntıları
açıklığa kavuşturuldu. Yapılan önemli değişikliklerden bazıları
şu şekilde:

1. Artık geçici grup yetki belgesi numarası verilen müteahhitler
de kentsel dönüşüm uygulamalarında görev alabilecek.

2. Riskli yapıların bulunduğu parsellerde yapım işini üstlenen
tüm müteahhitler tarafından, yapı ruhsatı alınmadan önce, yapı
yaklaşık maliyet bedelinin %10'u kadar teminatın idareye
verilmesi mecburiydi. Yapılan bu düzenleme ile, kamu hukuku
tüzel kişileri bu yükümlülükten istisna tutulmuştur.

3. Kanun’da 10 Temmuz 2019 tarihinde yapılan değişikliklerle,
kentsel dönüşüm uygulamalarında müteahhitten kaynaklanan
sebeplerle inşaatın bir yıl boyunca başlamaması veya
gecikmesi halinde; arsa sahiplerine, sözleşmeyi idareye
başvurmak suretiyle feshetme hakkı getirilmişti.

Yönetmelik, bu sürece ilişkin aşağıdaki hususları açıklığa
kavuşturdu:

Maliklerin müteahhitle imzaladıkları sözleşmeyi, inşaatın
1 (bir) yıl boyunca başlamaması sebebiyle feshetmesi
için;

i. Sözleşme hükümlerine göre yapım işinin
başlanılmasından önce yerine getirilmesi gereken
edimler var ise bunların yerine getirilmiş olması, ve

ii. Yapım işine başlanılmasına engel teşkil edecek bir yargı
kararı, idare kararı, idare uygulaması veya benzeri
geçerli bir gerekçe olmaması, ve

iii. Yapım işine müteahhitten kaynaklanan sebeplerle
başlanılmamış olması, ve

iv. Maliklerin, hisseleri oranında en az üçte iki çoğunlukla
karar alması gerekir. 

Maliklerin müteahhitle imzaladıkları sözleşmeyi, inşaatın
durması sebebiyle feshetmesi için; yapım işinin
durdurulduğunun veya en az 6 (altı) aydır projenin
bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla
devam edilmediğinin somut bilgi ve belgeler ile ortaya
konması gerekir.

 The Regulation Amending the Regulation Implementing Law
No. 6306 (“Regulation”) was published in the Official Gazette
dated 19 October 2019 and numbered 30923. The Regulation
introduced novelties to various aspects of the urban
transformation practice and delineated the amendments made
to Law No. 6306 on the Transformation of Areas Under the
Risk of Disasters (“Law”) on 10 July 2019. Some of the
important amendments are as follows:

1. Contractors with temporary group authorization numbers will
now be able to take part in urban transformation practices.

2. Before the Regulation, all contractors undertaking
construction work on parcels of land that involved risky
buildings had to deposit a security payment of 10% of the
approximate cost of the building to the administration before
obtaining a construction permit. The Regulation now exempts
public entities from this obligation.

3. With the amendments made to the Law on 10 July 2019, in
cases where construction that falls within the scope of urban
transformation fails to commence for 1 (one) year or
discontinues at the fault of the contractor, land owners were
conferred the right to terminate the contract executed with the
contractor by filing an application to the administration.

The Regulation clarifies the following points with respect to the
abovementioned process:

For land owners to terminate a contract executed with a
contractor due to failure to start construction for 1 (one)
year, the following conditions must be fulfilled:

i. If there are any contractual obligations that must to be
performed before construction commences, such
actions must have been performed;

ii. There must not be any court decisions, administrative
decisions or practices, or similar valid grounds
preventing commencement of the construction;

iii. Failure to start the construction must be due to factors
caused by the contractor; and

iv. The landowners who hold at least two thirds of the land
must decide to take action.

In order for the landowners to terminate the contract
because of the discontinuation of the construction, they
must prove with solid information and documentation
that the construction stopped and did not resume for at
least 6 (six) months although there is a team and
equipment capable of completing the project.
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İdare başvuruyu inceler ve haklı bulursa, müteahhite 15
(on beş) gün süre vererek savunmasını ister.
İdare, müteahhitin savunmasına rağmen başvuruyu
haklı bulmaya devam ederse; müteahhide 30 (otuz) gün
süre vererek ya inşaata başlamasını ya da projenin
bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla
işe devam etmesi gerektiğini, aksi halde sözleşmenin bu
otuz günlük süre sonunda feshedileceği bildirilir.
İdare, 30 (otuz) günlük sürenin sonunda inşaatı yerinde
inceler. Müteahhidin inşaata başlamadığı ya da projenin
bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla
devam edilmediğinin tespit edilmesi durumunda,
sözleşme resen feshedilmiş sayılır.
Fesih tarihine kadar yapılmış olan işler, devrolunan
hisseler, yapılan ödemeler ve diğer hususlarda genel
hükümler uygulanır. Fesih tarihine kadar müteahhit
tarafından hak sahiplerine Kanun uyarınca yapılan kira
yardımı ödemeleri, hak sahiplerinden geri talep
edilemez.

  

If the administration examines the application and finds
it to sufficiently prove discontinuation, the contractor will
be given a period of 15 (fifteen) days to submit its
defense.
Upon receipt of the defense, if the administration still
finds the discontinuation wrongful, the contractor will be
notified and given a period of 30 (thirty) days to either
begin construction or to continue working with a team
and equipment capable of completing the project. If they
do not commence construction within the 30 (thirty) day
period, the contract will be terminated.
At the end of the 30 (thirty) day period, the
administration will conduct an on-site examination. If the
administration determines that the contactor has not
begun construction or continued working with the team
and equipment capable of completing the project, the
contract will be terminated ex officio.
The general terms of the relevant law will apply to work
performed until the date of termination, transfer of the
land shares, payments made, and other matters. The
contractor cannot reclaim rental aid made to the
beneficiaries as per the Law until the date of
termination.
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