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5393 sayılı Belediye Kanunu  

AMAÇ: Belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile 

çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.  

5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesinin verdiği yetki kapsamında; konut alanları, sanayi 

alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı 

alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa etmek, kentin tarihi ve kültürel 

dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve 

gelişim projelerini hazırlamak; bu hizmetleri vatandaşların hak ve hukuku ile kamu menfaatlerini 

koruyan, sosyo-ekonomik koşulları, kültürel ve sosyal yaşamı da dikkate alan bir anlayışla 

uygulamak ve “yerinde dönüşüm stratejisini” gerçekleştirmek hedeflenmektedir. 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  

AMAÇ: Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, 

programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır. 

 

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

AMAÇ: Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve 

arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil 

etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. 

Bu doğrultuda; 6306 sayılı  Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm işleri yapmak veya 

yaptırmak, “Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanı” ilanı ve resen “Riskli Yapı” çalışmalarını başlatmak 

ve bu alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak veya yaptırmak, projelerle ilgili kurum ve 

kuruluşlarla ortak hizmet uygulamaları suretiyle protokoller imzalamak, yatırımlar ve projeler 

geliştirmek hedeflenmektedir. 

 

3194 sayılı İmar Kanunu  

AMAÇ: Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun 

teşekkülünü sağlamaktır. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde 

yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. 

 

 



2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu  

AMAÇ: Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde 

bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak 

işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanması, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına 

tescili, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınması, idareler arasında taşınmaz malların devir 

işlemleri, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözümünde usul ve 

yöntemleri düzenlemektir.   

5393 Sayılı Kanun ile 6306 sayılı Kanunun yürütülmesi sırasında, öncelikle uzlaşma usulü esas 

olmak üzere ilgili Kamulaştırma Kanunu hükümlerinin uygulanması mümkündür. 

 

5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun  

AMAÇ: Yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz  tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma 

kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, 

bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, 

kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, 

tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır. Bu 

Kanun, bu amaçlar doğrultusunda oluşturulacak olan yenileme alanlarının tespitine, teknik altyapı 

ve yapısal standartlarının belirlenmesine, projelerinin oluşturulmasına, uygulama, örgütlenme, 

yönetim, denetim, katılım ve kullanımına ilişkin usûl ve esasları kapsar. 


