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6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 

“alansal uygulamalar” da yapılabilmektedir. 
 



 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31.05.2012 tarih ve 

28309 sayılı Resmi Gazetede,  

 

 Kanuna ilişkin hazırlanan Uygulama Yönetmeliği 

15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazetede, 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 



Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde; 

 

  İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu 

sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir 

belediyelerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde 

büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini, ifade 

etmektedir. 

 (18.10.2012 tarih ve 525 sayılı Makam Oluru ile tüm Büyükşehir 

Belediyeleri sınırları içerisindeki ilçe Belediyeleri 

yetkilendirilmiştir.) 

 



Bunun Yanında Kanun kapsamında alansal 

uygulama yapmaya yönelik; 

 

  Rezerv Yapı Alanı, 

 

 Riskli Alan, 

 

tanımları yapılarak, bu alanlara ilişkin uygulamaların ne 

şekilde yapılacağı tarif edilmiştir. 

 



RİSKLİ ALAN 

 Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can 

ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya 

İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve 

Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 

kararlaştırılan alanlardır. 



Riskli alan; 

 

  Zemin yapısı kapsamında 

değerlendirildiğinde; 

 Depremsellik, toprak kayması veya 

heyelan olabilecek bölgeler, dere yatakları, 

taşkın bölgeleri, çığ veya kaya düşme 

olasılığı olan alanlar vb. 

  Üzerindeki yapılaşma kapsamında; 

Binaların riskli olduğunun tespit edilmesi, 

binaların büyük bir kısmının ruhsatsız ve 

kaçak yapılmış olması ya da proje ve 

uygulama aşamasında mühendislik hizmeti 

almamış olması, Yapılaşmanın sonucunda 

oluşan ulaşım ağı ve altyapının yetersiz 

kalması vb. 

faktörlere göre belirlenir. 

 



RİSKLİ ALAN NASIL BELİRLENİR? 

 

Riskli Alan teklifine İlişkin Hazırlanacak Dosyada 
Bulunması Gereken Evraklar: 

 

1. Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma 
sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski 
taşıdığına dair teknik rapor.  

 

(Teklifi yapan idare tarafından hazırlanacak ve alanı tanıtan, 
alanın riskli alan ilan edilmesine gerekçe oluşturacak her 
türlü bilgi ve belgeyi, teknik ve rakamsal verileri ve alandan 
fotoğrafları içeren ayrıntılı bir teknik rapor) 

 



TEKNİK RAPOR 



2. Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, 

bunlara dair bilgiler. 

 

(Riskli alan olarak ilan edilmiş bölgede daha önce meydana 

gelmiş tüm afetler, bu afetlerde yaşanan kayıplar ve afetler 

sonrası hasar gidermeye yönelik yapılan işlemleri içeren bir 

açıklama) 

 



3. Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma 

haritası ve varsa uygulama imar planı, 

 



SINIR, ALAN BÜYÜKLÜĞÜ VE KOORDİNAT LİSTESİ 

 



4. Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini, 

 

5. Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını, 

 

6. Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek 

istenilmesi halinde yer bilimsel etüt raporunu, 

 

7. Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek bilgi ve 

belgeleri, 

 



Riskli Alan İlanına İlişkin Süreç 
 Riskli Alan teklifine yönelik hazırlanan dosya, Bakanlığa 

iletilir.  

 

 Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığına (AFAD) görüşe gönderilir. 

 

 AFAD 15 gün içerisinde görüşünü bildirir. 

 

 AFAD’ın görüşü alınan teklif Bakanlıkça, Bakanlar Kuruluna 

sunulur. 

 



 

Riskli Alan; 

 

 Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince, Riskli Alan teklifine 
yönelik dosya hazırlanarak 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. 

 



Riskli Alan; 

 

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 ilan edilen bölgelerde; 

 

  Bakanlar Kurulunca riskli alan ilan edilen bölgelerde tüm 

yetki Bakanlığa geçmektedir. 

 

  İlan sonrası uygulamayı yürütecek idare Bakanlıktan yetki 

talep etmekte,  

Bakanlığımızca Makam Oluru alınarak idare 

yetkilendirilmektedir. 

 



İdarelerce Riskli Alan ilan edilmesi halinde; 

 

  Uygulamayı yürüten idarece talep edilmesi hâlinde, hak 

sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile 

riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmez ve verilen 

hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulabilir. 

 

 Riskli Alanlarda yapılacak uygulamalarda da öncelikle 

maliklerle anlaşma esastır.  

 

  Riskli alan olarak ilan edilen bir bölgede proje bütünlüğü 

açısından sağlam yapılar da kanun kapsamında 

değerlendirilebilecek olup idarelerin bu alanlarda tekrar riskli 

yapı tespiti yapmaları zorunlu değildir. 

 



Riskli Alan İlanı 

Alanda İlgili İdarelerce 
Yürütülen İş ve 

İşlemlerin Durdurulması 

Analiz ve Altlık 
çalışmalarının 
yürütülmesi  

Hak Sahipliğinin 
Belirlenmesi 

Tespit ve Değerleme 
Faaliyetleri  

Fizibilite Çalışması-
Uzlaşma Stratejilerinin 

Belirlenmesi  

Uzlaşma Görüşmeleri - 
Muvaffakatların Alınması 

-  
Tapu Devirleri 

Mevcut Yapıların 
Tasfiyesi 

Uzlaşma Olmayan 
Parsellerin 

Kamulaştırılması 

Parselasyon Planı 
Hazırlanması ve Onayı 

Yapım Süreci - Projelerin 
Onaylanması - Yapım 

İhaleleri - Ruhsat 
İşlemleri 

Hak Sahiplerine Devir 
İşlemleri 

İmar Planı ve Kentsel 
Tasarım Projesi 

Hazırlanması ve onayı 



REZERV YAPI ALANI 

 

  Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda 

yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine 

bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun 

görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlardır. 

 



Rezerv Yapı Alanları Tercih Edilirken; 
 

  Yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek durumda olmalı. 

 

  Dönüşüm yapılacak alana mümkün olduğunca yakın olmalı. 

 

  Depremsellik başta olmak üzere diğer tabii afetler açısından 
yapılaşmaya uygun olmalı.  

 

  Boş ve Kamunun mülkiyetinde bulunan araziler tercih edilmeli. 

 



Rezerv Yapı Alanı Nasıl Belirlenir? 
 

Rezerv Yapı Alanı Teklif Edilen Alana İlişkin Hazırlanacak Dosyada 
Bulunması Gereken Evraklar: 

 

1.Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritası.  

(Alanın köşe noktalarını ve bu köşe noktalarının koordinatlarını 
gösteren A-4 boyutunda aydınger ve normal kağıt çıktısı) 

 

2. Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritası. 

(Alanın sınırlarının işlendiği uydu görüntüsü ve ortofoto haritası) 

 

3. Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi. 
 

(Alan içerisinde hazine adına kayıtlı olan, kamu kurum ve 
kuruluşlarına tahsisli olan ve kamu kurumlarının mülkiyetinde olan 
alanların listesi ve bilgileri) 

 



Rezerv Yapı Alanı İlanına İlişkin Süreç 

 

 Rezerv Yapı Alanı teklifine yönelik hazırlanan dosya, 

Bakanlığa iletilir.  

 

 Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda Maliye Bakanlığına 

görüşe gönderilir. 

 

 Maliye Bakanlığı 30 gün içerisinde görüşünü bildirir. 

 

 Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan teklif Bakanlık 

Makamının onayı ile «Rezerv Yapı Alanı» olarak belirlenir. 

 



Rezerv Yapı Alanı; 

 

 Bakanlıkça re’sen belirlenebilir. 

 

 TOKİ veya İdare (belediye, il özel idaresi vb.) tarafından 

teklife ait dosya hazırlanıp Bakanlığa iletilerek de Rezerv 

Yapı Alanı ilan talebinde bulunulabilir. 

 

 Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince, Rezerv Yapı Alanı 

teklifine yönelik dosya hazırlanarak Bakanlıktan rezerv yapı 

alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir.  

 



Alansal uygulamaların getirileri;  

 

 Daha fazla yeşil alan, 

 

Daha fazla sosyal ve teknik altyapı, 

 

Daha fazla donatı, 

 

Sağlıklı ulaşım sistemi, 

 



 Kentlerin çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden unsurlardan 
arındırılması, 

 

  Tabiat, kültür ve tarihi değerlerin korunması ortaya çıkarılması ve 
geliştirilmesi,  

 

  Sürdürülebilir kalkınma ile yaşam kalitesi yüksek marka kentler 
oluşturulması, 

 

  Kentsel tasarım projeleri ile estetik ve görsel değeri yüksek kentler 
oluşturulması, 

 

  Her açıdan sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması, 

 

 

 



5393 sayılı BELEDİYE KANUNUN 73. MADDESİ 

 

 Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, 

ticaret alanları, teknoloji parkları, rekreasyon alanları ve her türlü 

sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden 

inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak 

veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm 

ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve 

gelişim proje alanı ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan 

birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya 

mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun 

mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve 

gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için 

ilgili belediyenin talebi Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması 

şarttır. 



5393 sayılı Belediye Kanununun 73üncü maddesinde yapılan 

değişiklik ile; 

  

  İçerisinde kamu mülkiyeti olan kentsel dönüşüm alanlarına 

ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı alma işlemi ile Bakanlığımız 

yetkilendirilmiştir. 

 

  Bu kapsamda 04.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren: “Kamunun Mülkiyetinde Veya Kullanımında 

Olan Yerlerde Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı İlân 

Edilmesinin Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” uyarınca iş ve 

işlemler devam etmektedir.  



 5366 sayılı YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN        

YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI 

HAKKINDA KANUN 

 

 Yenileme alanları; il özel idarelerinde il genel meclisinin ve 

belediyelerde belediye meclisinin üye tam sayısının salt 

çoğunluğunun kararı ile belirlenir. İl özel idaresinde il genel meclisince 

ve büyükşehirler dışındaki belediyelerde belediye meclisince bu 

konuda alınan kararlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi ile 

Bakanlar Kuruluna sunulur. Büyükşehirlerde ise ilçe belediye 

meclislerince alınan kararlar, büyükşehir belediye meclisince 

onaylanması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi ile 

Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu projenin uygulanıp 

uygulanmamasına üç ay içinde karar verir.  

 



TEŞEKKÜRLER… 

 

 


