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ÖZ

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde 
kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurularak, 4 Temmuz 2011 tarihinde faaliyetlerine 
başlamıştır. 648 sayılı KHK ile de bakanlığın organizasyon yapısı ve görevlerinde bazı 
değişiklikler yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluşundan günümüze kadar geçen 
süreçte yürürlüğe girmiş olan bir çok kanun ve yönetmeliklerle bakanlığa, afet yönetiminin 
bütün aşamalarını kapsayacak şekilde çok önemli görev ve yetkiler verilmiştir. Bu kanunların 
en önemlilerinden biri de 31/05/2012 tarihli ve 28306 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiş olan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun” dur.  Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye’deki kentsel alanlarda önemli bir 
dönüşüm, yenileme, tasfiye ve yeniden inşa süreçleri hız kazanmıştır. Bu konuda yürütülen 
araştırmalar her bir kentimiz için kentsel dönüşümün bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. 
Öte yandan afetlere karşı dayanıksız yapı stoku ve bugüne kadar verilmiş çok sayıdaki yanlış 
yerleşim kararları göz önüne alındığında bu yasanın, afet risklerini azaltma programları için 
önemli bir araç niteliğinde olduğu görülmektedir. Bakanlık görev ve çalışmaları kapsamında 
depreme karşı dayanıksız ve imar mevzuatına aykırı yapıların bulunduğu alanlarda sağlıklı, 
yaşanabilir ve sürdürülebilir mekânlara ulaşma amacıyla dönüşüm projelerini ve uygulamalarını 
da ekleyerek afete dirençli yerleşimler oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamıştır. Amacımız 
6306 sayılı yasayı eleştirel olarak değerlendirmek ve günümüze kadar bu yasa kapsamında 
yapılmış olan uygulamalar hakkında bilgiler vermektir. 
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ABSTRACT

With the release of decree law number 644 named as “Organizations and Functions of Ministry 
of Environment and Urbanisation”, the Ministry established and started its operations since 4 
July 2011. There has been conducted some changes about the organization and functions of the 
Ministry with the decree law number 648. Based on the laws and regulations released starting 
from the establishment of the Ministry until today, lots of important duties and authorities given 
regarding all phases of disaster management. One of the most important law numbered as 
6306 and named “Law Considering Transformation of Areas Under Disaster Risk” released 
on 31/05/2012 with Official Gazzette number 28306. With the law put into practice, there have 
been considerable speeding up in the processes like transformation, renovation, demobilization 
and re-construction. Researches carried about this subject proved that urban transformation is 
a need for our cities. On the other hand, considering vulnerable building stock against disaster 
and lots of wrong decisions given about settlement choices up today, this law is seen as an 
important tool to reduce the disaster risk. In its scope and mission, the Ministry tries to put a 
value on obtaining habitats having disaster resistance and build liveable and sustainable habitats 
with adding transformation projects and practice in the areas of buildings against legislation 
concerning settlement and vulnerable to earthquake. Our aim is to spot 6306 numbered law in 
a way of critisation and give solid information about the implementation of this law up today.
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