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Belediye Meclisinin 0310'7l20l8 tarih ve 2018/191 sayılı karan ile komisyonumıı?a havale edilen;

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıgaıılı - Eldenizli Mahalleleri ile ilgili hazrrlaıran l/l00O ölçekli
Uygulama İmar PIanı Değişikliğinin ( Ptan İşlem Numarası : UİP - 7236,4 ) onanması konusu

komisyonumuzca incelenmiştir.

Komisyonumuzca

yıpılın

incelemede; konu hakkrnda daha detaylı bir çalışma yapılması
gerektiğinden talebin dairesine iadesi oybirli$yle uygun 96riilmüştiir.
Belediye Meclisinin takdiılerine arz ed,eiız.
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Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve20|81193 sayılı karan ile komisyonumuza havale edilen;

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, M22Al8D3A - M22AI8D4B pafta, 503-233l464-2292-5|4-51 3-5l2 nolu parseller ile ilgili 1/1OO0 ölçekti Uygulama İmar Plaıı Değşikliğinin ( Plan
İşlem Numarası: UİP-759,579 ) onanması konusu komisyonumuzca incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılın incelemede; konu hakkrnda daha detaylı bir çalışma yapılması
gerektiğinden talebin dairesiıe iadesi oybirliğiyle uygun g6rilmüştiir.
Belediye Meclisinin takdirlerine arz ederjz.

Lıq
BELEDiYE MECLiSi BAŞKANLIĞINA
İMAR KOMiSYONU RAPORU
l1l0,1/2018

Belediye Meclisinin

03107

/2018 tarih ve l82 sayılı karan ile komisyonumuza havale

edilen;

Ahmet MUTLUEL'in Zeytinköy Mahallesi, 3682 ada 7 nolu parsel ile ilgili hazırlanarı
l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin (Plan İşIem Numarası: UİP-759,578)
onaıımıısı konusu komisyonuınuzca incelenmiştir.

Plan Değişikliği Açıklama Raporunda; " Söz konusu parselin mevcut uygulama imar
planında aynk nzam 2 kat, TAKS=0.40, yapılaşma şaıtında Konut Alanı olarak planlı olduğu,
söz konusu parsel sahibinin düa dilagiln bir yapılaşmaya olanak sağlamak amacıyla yapı
yaklaşma srnrrlanırı belirlenmesini istediği belirtilerek, l/l000 ölçekli uygulama imar plaru
değişikliği hazırlanmış olup;
Hqzırlarıan l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile; parselin kuzelnde
bulunan yaya yolunun genişletilerek söz konusu parselden terk çıkacak şekilde 7 metre yaya
yolu olarak plarılandığı, paıselde köşe krnklan oluşturulduğu, 20 metrelik taşıt yolundan 5
metre, l0 metrelik taşıt yolundan l 3 metre ve yan bahçe mesafesi 3 metre olacak şekilde yapı
yaklaşma sınrrları plan iizerine işlenmiş olup, TAKS=0,40 o|arai plan iizerine yazıldığı, plan
hülğniirıiin,

1.

"Pamukkale İlçesi, mevcut l/l000 ölçekli uygulama imar planı genel hiikttnleri
geçerlidir." şeklinde belirlendiği açıklanmaktadır.

Komisyonumuzca yapılan incelemede; ekli 1/1000 ölçekJi Uygulama İmar Planr
değişikliği, plan açıklama raporu ve plaıı hükmü komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüştiir.

Konu hakkında 3194 sayılı İmar Karıurıunun 8. Maddesinin b bendine göre onaımak,
5216 sayılı Büyilkşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin b bendine göre karar alınmak
tizere evrakın Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.
Belediye Meclisinin takdirlerine an ü,eriz.
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BELEDİYE MECLISi seşraNı-ıĞrNı
iMAR KoMiSYoNU RAPORU
1ll07 /2018
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Belediye Meclisinin 03107 12018 tarih ve 2018/1 87 sayılı karan ile komisyonumuza
havale edilen;
Yunusemre Ma}ıallesi idari sınırlan içerisinde tapunun Denizli İli. Pamukka|e İlçesi.
Kınıklı Mahallesi, 6135 ada, 3 nolu parselde Milli Eğitim Bakanlığı, Inşaat ve Emlak Dairesi
Başkanlığı'nın 1'l10512018 tarih ve 38473911-7 56.03-E.967 8700 sayıh yazısı doğrultusunda
hazırlanan 1/lO00 ölçekli Uygutama İmar Planı Değişikliğinin (Plan İşlem Numarası:
U|P -7 59,57 1) onırnrnası konusu komisyonumuzca incelenmiştir.
Plan Değişikliği Açıklama Raporunda; "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planr
Değişikliği sının, mevcut Ahmet Çahşkan Anaokulu'nun bulunduğu Denizli İli, Pamukkale
İlçesi, Kınıkh Mahallesi, 6135 ada,3 nolu parselini kapsamaktadr.
Milli Eğitim Bakanhğı. İnşaat ve Emlak Dairesi Başkaılığı'nın 1710512018 tarih ve
38473911-'756.03-E.9678700 sayılı yazısında, mevcut "Anaokulu Alanlan"nrn "Kreş Alanı"
olarak planlandığının tespit edildiği, Anaokulu ve Kreş kavramlarının birbirinden farkh olduğu,

Mekinsal Planlaı Yönetmeliğinde "Kreş Alanı"nın "Sosyal Tesis Alanı", "Anaokulu"

fonksiyonunun ise "Eğitim Tesis Alaıı" fonksiyonu altında tanımlandığı belirtilerek imar
plaıında "Kreş" olarak tanımlanan eğitim kurumlarınrn plan fonksiyonlannın mevcut duruma
göre revize edilmesi istenmektedir.
Konuyla ilgili l/l000 ölçekli Uygulama İmar Plan]annda yapılan incelemede,
Belediyeıniz sınırları içerisinde, sadece Yunusemre Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Müallesi,6135 ada, 3 nolu parselin bu durumda olduğu,
parselde mevcut "Ahmet Çalışkan Anaokulu"nun bulunduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planında ise "Kreş Alanı" olarak planlandığı tespit edilmiştir. Sözkonusu parsel mevcut 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planında "Eğitim Alanı" olarak planlanmışür.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plaru Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planına da uygun olarak, sözkonusu parsel "Kreş Alanı"ndan "Anaokulu Alanı"na
dönüştiirülmüştiiır. Parselin yapı yaklaşma srnrrları, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planında olduğu gibi, ön büçe mesafeleri 5 metre olacak şekilde korunmuştur. Yapılaşma şartı
ise E=0.70 olarak belirlenmiştir. " denilmektediı.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait plan hükmü şu şekildedir:
l. Pamukkale Ilçesi mevcut imar planı genel hükiimleri geçerlidir.
2. Belirtilmeyen hususlarda 3l94 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hii4<iimlerine
uyulacaktır.
Komisyonumuzca yapılan incelemede; hazırlanan ekli l/l000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümleri komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüştür.
Konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin b bendine göre onanmak,
5216 sayıh Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin b bendine göre karar ahnmak
üzere evrakın Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.
Belediye Meclisinin takdirlerine arz edeiz.
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BELEDiYE MECLiSi BAŞKANLIĞINA
iMAR KOMİSYONU RAPORU
02/08l20l8
Belediye Meclisinin 01/08/2018

laih ve 2018l2l4 sayılı karan ile

komisyonumuza

havale edilen;

Ayşe TURGUT'un Denizli İli, Pamukkale llçesi, tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi,
M22A23 Al A pafta. 3345 ada, 8 nolu parseli ile ilgili hazırlaftığı l/ |000 ölçekJi Uygulama İmar
Planı Değişikliğinin (Plan İşlem Numarası: UİP-759,582) on.ıı]ması konusu komisyonumuzca

incelenmiştir.
Sözkonusu parsel, mevcut l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planmda A-3 ve A-2
yapılaşma şartında "Konut Alanı" olarak p|anlanmıştır.
Plan Değişikliği Açıklama Raporunda: "Denizli İli. Pamukkale İlçesi. Dokuzkavaklaı
Müallesi, 3345 ada, 8 no|u parsel için verilen 2 ve 3 katlı yapı kütlelerinin mevcut teşekkül
dikkate alınarak, tek bir kütlede toplarıması amacıyla uygulama imaı planı değişikliği giindeme
gelmiştir. Bu şekilde parsel içerisine yapılacak yatırımın daha ekonomik ve daha fonksiyonel
olması, aynca parsel zemininde aynlan açık alanlann artınlması hedeflenmiştir.
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3345 ada, 8 nolu parsel, mevcut
Pamukiale uygulama imar planına göre:
l25 m''si tabanda olmak üzere, 125x3 kar375 m',
108 m''si tabanda olmak iizere, l08x2 kat=216 m2 olarak yapılaşmaya açılmıştır.
Parselin tabanda kapalı alan; |25+108=233 m2 olup, toplam yapı alanı, 59l m"dir (açık ve
kapalı çıkmalar hariç). Terkten sonra oluşacak yaklaşık 416 m''lik alana karşılık, parsel
tabanında oluşacak açık alan yaklaşık l83 m''dir.
Ekte yer alan uygulama imar planı değişiklik teklifimizde ise, iki yapı kütlesi tek kütle
olarak düzenlenmiş ve parselin toplam yapı alanı 3 kat olarak öngörülmüştiir. Yeni oluşan yapı
kütlesinde ön bahçe sıfir, yan büçe 3 metre, aıka bahçe 7.25 melre, aynca 3345 ada, l ve 7
nolu parsel hattından da 3 metre ve 4.10 metre yapı yaklaşma mesafesi verilmiştir.
Bu durumda parsel tabanındaki yapı alanı, 591l3=|9'l m'olarak öngörülmüştiir. Aynca
parsel içerisindeki açık alan miktan da 2l9 m' olacaktır. Yapılaşmanın bu şekilde olması
halinde, parsel içerisinde yapılacak yapı daha ekonomik, daha fonksiyonel olacak ve aynca
sokak siluetine olumlu olarak yarısıyacaktır. " denilmektedir.
l/l0O0 ölçekli Uygulama Imar Planı Değişikliğine ait plan hilkmü şu şekildedir:
"Pamukkale İlçesi mevcut 1/1000 ölçekli imar planı genel hüktimleri ile Dokuzkavaklar
Mahallesinde yer alan mütelif imar adalannda kütle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlannın
imar planına işlenmesi ile ilgili l/l000 ölçekli uygulama imar planr hiikiimleri geçerlidir."
Komisyonumuzca yapılan incelemede; hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmaı
Planı değişik|iği, plan açıklama raporu ve plan hükümleri komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüştür.
Konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin b bendine göre onanmak,
52l6 sayı|ı Büyfüşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin b bendine göre karar alınmak
üzere evrakın Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.
Belediye Meclisinin takdirlerine arz ederiz.

>aL-

BELEDiYE MECLiSi BAŞKANLIĞINA
iı,ıan xoırisyoNU RApoRU
02l08l20l8
Belediye Meclisinin 0l/08/2018 tarih ve 20l8/2l5 sayıh karan ile komisyonumuza havale edilen;

Hilmi GÜNER'in ; Pamukkale Belediye Meclisinin 04/0412018 tarih ve 20l8/146 sayılı karan,
Denizli Büyfüşehir Belediye Meclisinin 15l05l2Dl8 tarih ve 574 sayılı karan ile kabul edilen Denizli İli,
Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 246 ada, 5-6-7 nolu parsellerde Derıizli Büyi.ikşehir Belediye
Meclisinin l8l12l20|'7 tarih ve l334 sayıh karan ile onaylanan l/5000 ölçekli Nazım Imar Plarıına uygun
olarak hazırlaııan Çevre ve Şehircilik Bakaıılığının UİP -'7 59,549 plan işlem numarasıyla kayıtlı l/l000

ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı siiıresi içerisinde yaptığı itirazın değerlendirilmesi
konusu komisyonumuzca incelenmiştir.

Hilmi GÜNER; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Müaltesi, M22A23D3B pafta,246 ada,56-7 parsellerde Cami Alarıı için belirlenen kütlenin mimari açıdan uygun olmadığının düşiinüldüğü,
gelerıeksel cami mimarisi planlannın diiz dikdörtgenden oluştuğu, kıble istikameti gözetilerek parsel içine
çizilen dikdörtgen ile oluşan cami alanının kullanıcı kişi sayısını karşılamadığı, parsel etrafındaki yollann
7 metreden l0 metreye çıkanlmasıyla cami alanının daraldığı, kişi sayısının aza|dığı, bu yollardan bir

tanesinin cami öntinde l0 metreden başlayıp 7 metre olaıak devam ettiği, bu yolun bu şekilde
daralmasrrun .ıraç ve yaya trafiği açısındaıı uygun olmadığının düşi.inüldüğü belirtilerek onaylı imar
planına itiraz etmekte ve dilekçe ekinde sunulmuş olan kütle çizimi ile l0 metre olan yolun 7 metreye
düşiiı,ülmesini ve yola olan 2 metre çekmenin l metreye düşiirülmesini talep etrnektedir.

Komisyonunuzca yapılan incelemede; Hilmi GÜNER, O2l08l2018 tarih ve 23888 - 9623 sayılı
dilekçesi ile itirazından vazgeçtiğinden karar almaya gerek görü|memiştir.
Konu hakkrnda karaı alınmak iDere evrakın Belediye Meclisi'ne sunulmasına karar verilmiştir.
Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz.
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MECLiS BAŞKANLIĞINA
Belediye Meclisinin 01/08/2018 tarih 20l8/21l sayılı karan ile incelenmek üzere
komisyonumuza havale edilen; 04.01.2018 tarih ve 2018154 sayılı Meclis karan ile üyesi
olduğumuz Anıpa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA)'nin 03-05 Ekim 2018 tarihlerinde
İspanya'nın Ourense Kentinde yapılacak olan toplantısına Pamukkale Be|ediye Başkanınca
belirloıecek heyetin, söz konusu tarihlerde katılım sağlamalan, katıhmcılann yollü, u|aşım ve
konaklama giderlerinin Özel Kalem Müdürlüğüniln ilgili bütçe kaleminden ödenmesi ve
heyetteki kişilerin görevlendirilmesi konusunda Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESN imzalı
verilerı 01.08.2018 tarihli önergeyi incelernek üzere toplanan Komisyonumuzca yapılan
mtizakereler sonucunda;

Ilçemiz sınrrlan içerisinde LNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale
Öıenyeri ve Termal Kür Merkezi Karahayıt özel bir yer tutmaktadır. Bu nedenle Avnıpa Tarihi
Termal Kentler Birliği (EHTTA) de Avrupa' da bu temelde çalışmalar yürüten önemli termal
turizm merkezlerinin üye olduğu bir kuruluştur. Belediyemizin bu birlikte çalışmalar

yürütmesi, araştırma ve bilgi toplamak için gerekli başvurulan yapm.§ı, Avrupa Tarihi Kentler
Birliği ( EHTTA)' ne üye olunması 04101l20l8 tarih ve 20l8/54 karar nolu Meclis karanyla
uygun görülmüştiir.

Aı.rııpa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA)'nin 03-05 Ekim 2018 tarihlerinde
İspanya'nrn Ourense Kentinde, EHTTA Başkanının da seçileceği Genel Kurul Toplantısı
yapılacaklır. Genel Kurul Toplantısında; şehirlerin aıtarı turist sayılan, termal turizmi diinya
genelinde daha iyi tanıtmak için yapılan ve yapılacak olan girişimler, ülkelerin birbirleriyle
iletişimi ve ortak yapılabilecek çalışmalar için istişarelerde bulunulacaktır. Pamukkale
Belediyemiz de söz konusu toplantıya bir heyetle katılmayı planlamakta olup, söz konusu
heyetin; Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESIN, Belediye Meclis Üyeleri Alpaslan ALBAY,
Yılmaz DOĞAN. Server MLINİS. ÖzeI Kalem Müdiirü Yusuf EMEKSİZ. Külttiır İşleri Müdür
Vekili Selami ÜU, lrqe Uzmanlan Çağlar AKDAĞOĞI-U, rugçc KARAKAN DURAN'dan
oluşması, katılımcılann yolluk, ulaşım ve konaklama giderlerinin Özel Kalem Müdiirlüğü
bütçesinden karşı|anması ve heyetteki kişilerin görevlendirilmesi Komisyonumuzca oybirliği
İle uygun görülmüştür.

Belediye Meclisinin takdirlerine arz
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Belediye Meclisinin 01.08.20l8 tarih ve 20181216 sayılı karan ile incelenmek üzere
Komisyonumuza havale edilen;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l4 üncü maddesi ve 60 ıncı maddesinin (i) bendine
göre Pamukkale Belediyemiz sınırlan içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise
öğrencilerine 20|8-2019 eğitim öğretim döneminde verilecek olan eğitim yardımı süresinin,
yardrm miktarının ve yardım sayısının belirlenmesi gerekmektedir.
Söz konusu eğitim yardımı süresi, miktarı ve sayısınrn belirlenmesi; yapılacak olan
harcamalann Sosyal Destek Hizmetleri Müdiirlüğü'nün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi
hususunda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 27.07.20|8 tarih ve 73808299-772.99191 sayılı yazısını incelemek üzere toplanan Komisyonumuzca yapılan mtizakereler
sonucunda;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l4 üncü maddesi ve 60 ıncı maddesinin (i) bendine

göre, Pamukkale Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise
öğrencilerine 2018-2019 eğitim öğretim döneminde verilmek iizere; 1.250 (bin ikiyüz elli) lise
öğrencisine aylık 90,00 TL (doksan lira), l .250 (bin ikiyüz elli) ortaokul öğrencisine aylık 70,00
TL (yetmiş lira) 8 (sekiz) ay süreli eğitim yardımı yapılması; yapılacak olan harcamalann
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 20l8 ve 20l9 yıIı ilgili bütçe kaleminden ödenmesi
komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştiir.
Belediye Meclisinin takdirlerine arz ederiz . 02l08l20|8
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