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HASAR TESPİT SÜRECİ NEDİR, NE DEĞİLDİR?
Hasar tespit, meydana gelen deprem, sel, yangın vb. afetlerin binaya
verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek, hasarsız, az,

orta, ağır/yıkık olarak
sınıflandırılması işlemi
olup, afet sonrasında
gerçekleştirilecek olan acil
yardım, kira yardımı, hak
sahipliği ve yer seçimine
esas teşkil eden hazırlık
mahiyetinde işlemdir.

Hasar Tespiti binanın daha
sonra meydana gelecek
herhangi bir afet (örneğin

deprem sonrası artçı şok) karşısındaki dayanıklılık veya sağlamlık
değerlendirmesi değildir.

AFET MEYDANA GELDİKTEN SONRA NEREYE
BAŞVURU YAPMALIYIM?
Şehir merkezlerinde, il afet ve acil durum müdürlükleri ile çevre ve
şehircilik il müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabileceği gibi, ilçe,
belde ve köylerde kaymakamlıklara da dilekçeyle başvuru yapılabilir.

DİLEKÇE VERDİKTEN SONRA YAPILACAK
İŞLEMLER NELERDİR?
Valilikçe görevlendirilen teknik ekipler olay mahalline intikal ederek,
afete uğrayan binanın hasar tespitini yaparlar (Afet etkisi belirleme) .

Afet etkisi belirleme çalışmaları sonucuna göre Genel Hayata Etkililik/
Etkisizlik ve acil yardım yapılması yönünden değerlendirmeler ayrı ayrı
yapılır.

GENEL HAYATA ETKİLİLİK/ETKİSİZLİK
DEĞERLENDİRMESİ SONUCUNDA NE YAPILIR?
Afetin Genel Hayata Etkisiz olarak değerlendirilmesi durumunda hasar
tespit ve hak sahipliği süreçleri açısından herhangi bir işlem tesis edilmez
Afetin Genel Hayata Etkili olması durumunda;

* Valilikçe oluşturulan teknik ekiplerce olay mahalline tekrar gidilerek
gözlemsel ve daha kapsamlı bir çalışma olan, Kesin Hasar Tespit
çalışmaları yapılır.

* Kesin Hasar Tespit çalışma sonuçları muhtarlıklar ve/veya
kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılır.

ASKIYA ÇIKAN LİSTELERDE İSMİM YOKSA
VEYA AÇIKLANAN SONUCU DOĞRU
BULMUYORSAM İTİRAZ HAKKIM VAR MI?
Açıklanan sonuçlara, askıya çıktığı gün itibari ile 30 günlük yasal sürede
itiraz edilebilir.
Yapının hasar tespitinin hiç yapılmaması durumunda ise yine 30 günlük
yasal süreçte hasar tespit çalışması yapılması amacıyla itiraz dilekçesi
verilir.

İTİRAZ DİLEKÇESİNİ HANGİ KURUMA
VERMELİYİM?

30 Günlük yasal ilan süresi içinde şehir merkezlerinde Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabileceği gibi, ilçe, belde ve
köylerde Kaymakamlıklara da dilekçeyle başvuru yapılabilir.

İTİRAZ DİLEKÇESİ SONRASINDA YAPILACAK
ÇALIŞMALAR NELERDİR?

Yine valilikçe görevlendirilen farklı bir teknik ekip tarafından olay
mahalline tekrar gidilerek yine gözlemsel bir çalışma olan kesin hasar
tespit kıstasları uygulanarak, İtiraz Hasar Tespit Çalışmaları (nihai olan
değerlendirme) yapılır.
Çalışmalar sonuçlanınca muhtarlıklarda ve/veya kaymakamlıklarda 30
gün yasal süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılır.

İTİRAZ HASAR TESPİT SONUÇLARINA İTİRAZ
EDEBİLİR MİYİM?
7269 Sayılı Kanun kapsamında İtiraz Hasar Tespit sonuçlarına (nihai olan
değerlendirmelere) dilekçe ile yapılan itirazlar kabul edilmemekte olup,
itiraz için idari yargı yoluna başvurulması gerekmektedir.
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