
?惨 lも 〆電ム筆

iMAR VE BAYINDIRLIK KOMiSYONU RAPORU

iinar ve Bayindirllk Kornisyonumuzun 31.10.201 6 tarihinde yapllnl, olduttu tOplantisinda,

inkё y MahaHesi siniriarinda kalan Kadastro Harici Tashk Arazinin l'5393 saylll Bclediyc Kanununun

73.Maddesine gё re Kentsel Dё ni§um ve Geliゞm PraC Alanl"konulu dosyasl incelendi,yapllan

gё rii§mcler sonucunda;

5393 Saylll Belcdiyc Iく anununun 73.Maddesinde;

"Bdedye,beLdけ e mCCliJ karaHメ a kOnut Janhn,sanaゾ JanhH,dcaret Janhn,teknoldi

parklarl, kamu hizmeti alanlarl, rekreasyon alanlari ve her tiirlti sosyal donatl alanlarl olu§ tulHlak,

eskiycn kent klsirnlarinl yeniden in,a ve rcstore etinek,kentin tarihi ve kultiirel dOkusunu korumak veya

deprem● skine karsi tedbider almak amaclyla kentsel dё nu§um ve geli§im ppjeleH uygulayabilin Bir

alanin kcntsel dё nu§iim ve geli§ irn alanl olarak ilan edilebilmesi i9in yukarlda sayllan hususlardan

birinin vcya bir ka91nin ger9cklcsmesi ve bu alanin belediye vcya miicavir alan sinlrlarl i9erisindc

bulunmasl,arttlr.Ancak,kamunun miilkiyetinde veya kuHanlininda olan yerlerde kcntsel dё nti,tim ve

gelisim prttc alanl ilan edilebilmesi ve uygulama yapllabilmesi i9in ilgili belediyenin talebi ve cevre Ve

SehirCilik Bakanhこ lnin tekHfliizerine Bakanlar Kurulunca bu y6nde karar allnmasl,arttlr.

Kentsel dё nusum ve gcli§ im prac alanl olarak ilan edilccek alanin;uzerinde yapl olan veya

olinayan irnarh veya irnarslz alanlar olrnasl, yapl ytikscklik ve yoEunluEunun belirlenmesi, alanin

biiytikltiЁtiniin en az 5 en 9ok 500 hektar arasinda olinasl,ctaplar halindc yapllabilmesi hususlarinin

takdiri munhaslran belediye meclisinin yetkisindcdin Toplam1 5 hektardan az olmamak kaydl ilc praC

alanl ile ili§kili birden fazla yer tek bir dё ntisunl alanl olarak bclirlencbilir."dcnilmektcdir.

6306 saylll "Afet Riski Altindaki Alanlarl Dё niistiiriillnesi Hakkindaki Kanun"vc bu kanuna ait

uygulama yё netinelitti kapsarnindaki,03/08/2012 tarih ve 312… 323‐ 324 saylll Belcdiye Meclisi kararlarl

ile Ktitahya ili merkezi i9erisinde 13 adet Afet Riski Altinda Alan belirlennlistir. Sё z konusu yaklaslk

500 Ha.Afet Riski Altindaki Alanin dё nu§turulrnesi Bakanlar Kurulunca 1 7.04.2013 tarih ve 2013/4678

saylh karar ilc onaylanml,17.05.2013 tarih ve 28650 saylll Resmi Gazetede yayllnlanarak yururluЁ e

girini§tin

Belediyemizce, Bahse konu 500 Ha. Afet Riski Altindaki Alanin yerinde dё nti§timiin

yapllamayacaЁ l, yeni dere guzergahlari ve bazl mahallelerin sattlam Zeminde konut ihtiyaclnin

kar§ llanabilmesi amaclyla, ilirniz inkё y MahaHesi sinlrlarinda kalan Kadastro Harici Ta§ 1lk alanda

yakla§ lk 40 ha ta§ inmaZlarin,5393 Say11l Kanunun 73.maddesince;konut alanlarl ve deprenl riskine

kar§ l tedbirler almak amaclyla"Kentsel Dё nu§um ve Gelisim Pne Alanl"kapsamina allnmasi ve ilgili

bakanllこa muracatta bulunulmasl komisyonumuzca uygun gё rulmustun

Bilgilerinize arz ederiz.
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