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PAMUKI(ALE BELEDIYE MECLIS BA$KANLIGINA

Belediye Meclisinin 0310512016 tarrh, 162 sayrh ve 0510512016 tarih, 185 sayrh
kararlan gere[ince; Belediyemizin sorumluluk alanlannda kalan, kent mobilyalanrun
(billboard, raket, megalight, vb.) konulaca[r uygun yerler belirlenerek, 10 (on) yrl stireyle
kiraya verilmesi konusu incelenmek iizere komisyonumtza havale edilmiq olup, yaprlan
mtizakereler neticesinde ;

Belediyemizin sorumluluk alanlannda kalan, kent mobilyalanrun (billboard,
raket, megalight, vb.) konulaca[r uygun yerler belirlenerek, l0 (on) yrla kadar (5393 sayrh
Belediye Kanunu 18/e bendi gere[ince) kiraya verilmesi igin Enciimene yetki
verilmesine komisyonumvzca oy birliEi ile karar verilmigtir.
Belediye Meclisinin takdirlerine aru

ederi
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MehmetAli YILMAZ
Bagkan Vekili

BELEDiYE MEcLisi BA$KANLrGna.
iunn KOMISyONU RAPORU

Belediye Meclisinin 0310512016 tarih ve 157 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen;

Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi, M22A23DIA pafta,2944-2945-2946-2947 adalar ile ilgili
hazrlanan 1/1000 iilgekli uygulama imar planr deligikliginin @lan Iglem Numarasr: AIP-759,294) onanmasr
konusu komisyonumuzca incelenmigtir.

Plan De[igikli[i Agrklama Raporunda;

" Sdz konusu plan de[iqiklili

srnrrr; Fatih Mahallesi smrlarr

igerisinde 2944, 2945, 2946, 2947 , 3507 , 3509, 3511, 3512 ve 3513 nolu imar adalanm kapsamaktadr.

Mevcut 1/1000 cilgekli Uygulama imar Planr'nda; Planlama smrma igerisine giren ti.im parseller Ai-3
(Ayrrk-ikiz Nizam 3 Kat) yaprlaqma gartrnda "Konut Alam" olarak planhdr.
Plan de[igikli$i srrurlarr iginde arag sirkiilasyonunu, trafik akrgrnr ve ddntig noktalanm rahatlatmak,
kaldrrrm ve yol diizenlemelerini saflrkh bir gekilde fiiliyatta olugturabilmek amacryla plan deligiklili ihtiyacr
ortaya grkmrqtrr.

Hazrlanan 1/1000 tilgekli Uygulama imar Plam de[igiklili ile; trafik sirkiilasyonunu daha salhkh bir
gekilde sa$amak amactyla planlama alanr srnm igerisine giren parsellerden terk grkacak gekilde 2945 ada ile 2946
ada arasmdan gegen yol mevcut imar plamndaT metre iken 8 metre; 2946 adalle 3512 ada arasmdan gegen mevcut
imar plarunda 7 metre olarak planh yol 10 metre; 3512-3513 adalar ile 3511 ada arasmdan gegen yol mevcut imar
planrnda 6 metre iken 8 metre; 3509-3507 adalar ile 3508 ada arasmdan gegen mevcut imar plarunda yaklagrk 6
metre olarak planlt yol 7 metre; 2947 ada ile 2945 ada arasmdan gegen yol mevcut imar planrnda yaklagrk 5,5
metre iken 7 metre olacak qekilde planlanmrg ohtp,2947 ada ile 2946 ada arasmdan gegen yol genigletilmigtir.2g44
ada ile 2945 ada arasmdan gegen yolun mevcut imar planr iizerine iqlenmig olan 7 metrelik yol geniglilinin
sallanabilmesi igin 2944 ada l-2-3-4-5-6 nolu parsellerden terk grkacak gekilde imar hatlarr yeniden
diizenlenmiStir. 2944 ada 9 nolu parselin imar hattr trafik akrgrnr rahatlatmak igin yeniden belirlenmigtir. Ayrrca
ddniiq noktalarrnt rahatlatmak amacryla muhtelif parsellerde k6qe krrrkhklan oluqturulmugtur.

PLAN

ntiruurr,nni:

I..Yeni plana g6re yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde
bulunuldupunda; miilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (ifraz edilmemig hali ile) miktannr dairesine ibraz etmesi
ile eski tapu miktart iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlan ile grkmalar eski parsel slnrlna gdre korunarak
yapt ruhsatr diizenlenecektir. Ancak bu alanlarda terk sonucunda yola srfir olugacak olan yapr kiitlelerinde
kapah ve agrk grkma haklarr kiriq altr minimum 4.5 metredir.
2.Mevcut ruhsath binalara ait kazanrlmrg haklar bina yrkrhncaya kadar sakh kalr.
3.3194 sayrh imar Kanununun ilgili ydnetmelik maddeleri gegerlidir." denilmektedir.

Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli 1/1000 dlgekli Uygulama imar Plam de[igikli[i, plan
oybirli$yle uygun giiriilmiigtiir.

agtklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca

Konu hakknda 3194 sayrlt imar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayfi Biiytkqehir
Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine gcire karar ahnmak iizere evrakrn Belediye Meclisine sunulmasma
karar verilmigtir.

Belediye Meclisi' nin takdirlerine arz ederiz.
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