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PLAN VE BUTCE KOMiSYONU

MECLiS BA$KANLIGI'NA
Pamukkale Belediye Meclisi'mizin 04.04.2016 tarihli ve 120 sayrh karan ile Plan ve Biitqe
Komisyonu'muza havale edilen Ktilttir ve SosyaI iqler Mtidi)rliigtiniin 30/03/2016 tarih ve 225 sayrh
yaztst komisyonumuzun 0510412016 tarihli oturumunda gciriiqiilmiiq olup, yaprlan miizakere
sonucunda;
Pamukkale ilge stntrlanmrz igerisinde bulunan ortadEretim 1 l.srmf (lise) cigrencilerine bilgi ve
grirgiilerini arttlrmak, gelecek planlamasrnda katkrda bulunmak Uzere, dEretmenleri egli!inde
Istanbul'a tetkik ve inceleme gezisi dtzenlenmesi; Krbns Tiirk'i.inti koruma, can ve mal gtivenlilini
sallamak igin 1974 Krbrrs Barrq Harekatrnda gdrev yapan gazrlerimizi egleriyle birlikte, Meclis
Uyeleri, Birim Mtidiirleri, Belediye Bagkan Yardrmcrlan, Belediye Bagkanrnrn ve belirleyeceli ekip
ile birlikte 120 kigiyi a$mamak iizere gegmigi yad etmek igin Nisan ayr igerisinde 2 gece konaklamal
KKTC'ne gdtiiriilmesi, Belediyemizde gdrev yapan Meclis Uyeleri ve personellerimizi egleri ile
birlikte moral ve motivasyonlartnr arttrrmak igin 2016 yrh igerisinde I gece konaklamalt yun igi gezi
diizenlenmesi, yaprlacak giderlerin Kiiltiir ve Sosyal Igler Miidtirltgiiniin ilgili biitge kaleminden
<idenmesi. cifrencilerin organizasyon ve izinleri iqin itge Milli E[itim Mtidiirltfin ile protokol
yaptlmasr iqin Beledile Baqkanrmrz Htiseyin GURLESiN'e yetki verilmcsi komisyonumuzca
oybirligi ile kabul edilmigtir.

Meclisin takdir ve tasviplerine arz ederiz. 0510412016
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Belediye Meclisinin 04/M/2016 tarih ve 122 sayrh kararr ile komisyonumuza havale edilen;

Denizli ili, Pamukkale ilEesi, Akhan Mahallesi, M22A I8C2C-M22A|8C2D pafta, 200 ada ve
gevresinde yol diizenlemeleri yaprlarak fonksiyonlarrn Mekansal Planlar Yaprm Ytinetmeligine gdre
dtizenlenmesi ile ilgili hazrrlanan 1/1Ofi) dlgekli uygulama imar planr deligiklilinin (Ptan iglem Numarasr:
UIP-7 59,269) onanmasl konusu komisyonumuzca incelenmi$tir.
Plan De[igiklifi Agrklama Raporunda; " Sriz konusu plan de!igikli[i srnrn; Akhan Mahallesi srnrrlal
igerisindeki 190, 193, 194, 197,198, 199, 200 ada ve 201 imar adalarrnr kapsamaktadrr.

Mevcut l/1000 tilgekli Uygulama imar Planr'nda; Plan deliqiklili srnrn igerisindeki parseller 'Konut
Alanl' ve 'Park' olarak planhdrr.
Plan degigikligi srnrrlarr iginde arag sirktilasyonunu, trafik akrgrnr ve d<iniig noktalarrnr rahatlatmak,
tldtrtm ve yol di.izenlemelerini salhkh bir gekilde fiitiyatta olu$turabilmek amacryla plan defiiqikli[i ihtiyacr
ortaya Elkml$tlr.

Hazrlanan l/1000 rilgekli Uygulama imar Planr degigikligi ile; trafik sirkiilasyonunu daha sa!1k1 bir
Sekilde sa[lamak amactyla planlama alanr srnrrr igine giren muhtelif parsellerden terk grkacak gekilde mevcut
imar planmda 7 metre olarak planh yollar l0 metre olacak qekilde genigletilmiq olup diintig noktalaflnl
rahatlatmak amactyla kcige parsellerde ktiqe krrrkhklan olu$turulmu$tur. Aynca planlama srnrrr igerisinde yer
alan fonksiyonlarrn gdsterimleri Mekansal Planlar Yaprm Yiinetmeli!i'ne uygun hale getirilmigtir.

PLAN HUKUMLERi:

l.Yeni plana giire yola terk iqlemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat

talebinde
bulunuldufiunda; mtilkiyet sahibi tarafrndan eski tapu (ifraz edilmemig hali ile) miktarrnr dairesine ibraz
etmesi ile eski tapu miktarr iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlan ile grkmalar eski parsel srnlnna gttre
korunarak yapt ruhsatt diizenlenecektir. Ancak bu alanlarda terk sonucunda yola srfrr olugacak olan yapr
kiitlelerinde kapah ve aErk grkma haklan kirig altr minimum 4.5 metredir.
2.Mevcut ruhsath binalara ait kazanrlmrg haklar bina yrkrhncaya kadar sakh kalr.
3.3 194 sayrh imar Kanununun ilgili y<inetmelik maddeleri gegerlidir." denilmektedir.

Komisyonumuzca yap an incelemede; ekli I /1000 iilgekli Uygulama imar Planr degi$ikligi, plan

agrklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca oybirlifiiyle uygun

giiriilmiigtiir.

Konu hakkrnda 3194 sayrlr lmar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiyiikgehir
Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine grire karar ahnmak tizere evrakrn Belediye Meclisine
sunulmasrna karar verilmigtir.
Belediye Meclisi'nin takdirlerine atz ederiz.
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05/04t2016
Belediye Meclisinin 04/04/2016 tarih ve 123 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen;

Denizti

ili,

Pamukkale llgesi. Krnrklr Mahallesi, M22A22C3D-M22DO2BZA pafta, Fakiilte
ilgili 1i5000 <ilgekli Nazrm imar
Planrna uygun olarak hazrrlanan l/1000 tilgekli Uygulama imar Planr degigiklilinin (Plan iglem
Numarasr: UiP-7 59,273) onanmasl konusu komisl onumuzca incelenmigtir.
Plan De[iqikligi Agrklama Raporunda; "56z konusu plan depigikligi srmn; Kmrkh Mahallesi,
Fakiilte Caddesine ve 6014, 6015 ve 6016 nolu sokaklara cepheli muhtelif imar parsellerini
Caddesine ve 6014, 6015, 6016 sokaklara cepheli muhtelif parseller ile

kapsamaktadrr.

Mevcut l/1000 tilgekli Uygulama imar Planrnda; plan degigiklili srnrrr igerisindeki parseller
"Konut Alanr" olarak planhdrr.
Bblgenin artan ticari amaqh kullanrm talepleri 96z tiniinde bulundurularak ticari alt btilgeler
u$turmak amacryla plan deligikligi ihtiyacr ortaya glkmr$hr.
Denizli Biiytikqehir Belediye Meclisi'nin 1810612014 tarih ve 349 sayrl kararr ile 1/5000 iilgekli
Naztm imar Planr deligiklili yaprlarak sijz konusu b<ilge "Ticaret Alanr" olarak planlanmrgtrr.
l/5000 iilqekli Naztm imar Plant'na uygun olarak hazrrlanan l/1000 tilgekli Uygulama imar Planr
defiigikligi ile planlama srmrlan igerisine giren muhtelif parsellerde fonksiyon defiigikligine gidilerek
Fakiilte Caddesine ve 6014, 6015 ve 6016 nolu sokaklara cepheli muhtelif parseller "Ticaret Alanr"
olarak belirlenmigtir.
3194 sayrh imar Kanunu'nun

ilgili ytinetmelik maddeleri gegerlidir." denilmektedir.

Komisyonumuzca yapllan incelemede; l/5000 iilgekli Nazrm imar Planr'na uygun olarak
haztrlanan ekli l/1000 iilgekli Uygutama imar Planr degiqiklifli, plan agrklama raporu ve plan hiikiimleri
komisyonumuzca oybirlifiiyle uygun giiriilmtiqtiir.
Konu hakkrnda 3194 sayrlr imar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Btyiikgehir
Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine gtire karar ahnmak tizere evrakrn Belediye Meclisine
4sunulmasrna karar verilmigtir.
Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz.
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Belediye Meclisinin04.l%l20l6 tarih ve 124 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen;

Denizli ili, Pamukkale llgesi, Balbaqr Mahallesi, M22D03B lD-MZIDO3B|C pafta, Vatan Bulvan,
Cem Sultan Caddesi, 2017 Sokak ve $ehit Hiiseyin Qelik Caddesi arasrnda kalan alan ile ilgili hazrlanan
l/1000 dlgekli Uygulama imar Planr deligiklifiinin (Plan iglem Numarasr: UiP-7 59'271) onanmasr konusu
komisyonumuzca incelenmigtir.
Plan Defiiqikliii Agrklama Raporunda; "Sdz konusu plan deligikli[i srnrn, 339, 317,329,34t,342,
343, 167 ve 168 nolu imar adalannt ve 813, 1675,1814, 1889 ve 1890 nolu imar parselterini kapsamaktadrr.

,{lanl'

Mevcut l/1000 cilgekli Uygulama imar Planr'nda; Ptan deligiklifii srnrn igerisindeki parseller'Konut
'Ticaret Alanl' olarak planhdr.

ve

Plan de[igiklili srntrlan iginde arag sirkiilasyonunu, trafik akrgrnr ve dtinii$ noktalannr rahatlatmak,
kaldrnm ve yol diizenlemelerini sa[hkh bir gekilde fiiliyana olugturabilmek amacryla plan defiiqiklili ihtiyacr
ortaya glkml$tlr.

Hazrlanan l/100O iilEekli Uygulama imar Planr degigiklifii ile; trafik sirkiilasyonunu daha safil*h bir
gekilde sa[lamak amactyla planlama alanr srnrrr igine giren parsellerden terk grkacak gekilde 3 l7 ada ile BHA

(Pazar Yeri), 329 ada ile 343 ada,34l ada ile 342 ada, 167 ada ile 168 ada ve 339 ada ile 1675,813,
1814,1889,1890 nolu parseller arastndan gegen mevcutta 7 metre olarak planh yollar l0 metre olacak qekilde
geniqletilmig olup kiige parsellerde kiige krrrkhklan olugturulmuqtur.

PLANHUKUMLERi:
l.Yeni plana g6re yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat

A

talebinde

bulunuldulunda; mUlkiyet sahibi tarafindan eski tapu (ifraz edilmemiq hali ile) miktannr dairesine ibraz etmesi
ile eski tapu miktan iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlarr ile grkmalar eski parsel srnrnna g6re korunarak
yapr ruhsatt di.izenlenecektir. Ancak bu alanlarda terk sonucunda yola srfrr olugacak olan yapr ki.itlelerinde
kapalr ve agrk grkma haklan kirig altr minimum 4.5 metredir.
2.Mevcut ruhsatl binalara ait kazanrlmrg haklar bina yrkrhncaya kadar sakh kalrr.
3.3194 sayrh imar Kanununun ilgili yiinetmelik maddeleri gegerlidir." denilmektedir.

Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli l/1000 <ilgekli Uygulama imar Planr degigikli[i, plan
oybirlifiyle uygun giiriilmiiptiir.

agrklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca

Konu hakkrnda 3194 sayrh imar kanununun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiyiikgehir
Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine gdre karar ahnmak iizere evrakrn Belediye Meclisine
sunulmasrna karar verilmigtir.
Belediye Meclisinin takdirlerine arz ederiz.
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Belediye Meclisinin 04/0412016 tarih ve 125 sayrh kararr ile komisyonumuza havale edilen;

Hatice PE$TER-E, ibrahim PE$TERE ve Kadriye QIRAK, Ramazan QAPAR'rn, Pamukkale Belediye
Meclisinin 08/1212015 tarih ve 20151484 sayrL karan, Denizli Biiyiikgehir Belediye Meclisinin l8/01/2016 tarih ve
78 sayrh karan ile kabul edilen Qevre ve $ehircilik Bakanlgrnrn UiP-759,210 ptan iglem numarasryla kayrth
Pamukkale ilgesi, istiklal Mahallesi, M22A22CZC pafta,209 - 225 - 226 adalar ile ilgili 1/1000 dlgekli Uygulama
imar Planr deligikliline kanuni askr siiresi igerisinde yaptrklarr itirazlarn de[erlendirilmesi konusu
komisyonumuzca incelenmigtir.
Hatice PE$TERD ve ibrahim PE$Tf,RE; istiklal Mahallesi, 226 ada, I I nolu parsel iizerinde inga edilen
konutun sahipleri olduklalnr, yeni yaprlan diizenleme ile dn bahgelerinden yol gegirilmekte oldupunu, oysa bu
yerlerde 42. ve 18. Maddelerin uygulanmrg oldulunu, yol, park, bahge bu imar durumlanna gdre nerelerden ne
kadar gegece[i belirlenip bedellerinin hak sahiplerine ddendilini,
sokakta da bdyle oldu[unu,3 metrelik

arlun 7 metreye grkanldr$m, 225

ll8l

ada, l-2-3 nolu parsellerin zararnr kargrlamak amacr ile Zi.ibeyde Hanrm
yerlerden
kath
mafduriyetlerinden
fazlasryla hisse verildipini, ikinci bir defa 225 ada sahiplerini
-addesi'nde 9ok
miikafatlandrarak daha ijnceki uygulanan 42. ve 18. Maddeler ile gegen yol kaldrrhp 226 adaya kaydrrrldrfirnr,
yolun agtlmasr igin defalarca belediyeye baqvuruda bulunuldufiunu ancak gegitli nedenlerle ertetendi[ini,
belediyenin bu sokalr yerinde inceleyip gegmigini araghrarak karar vermesi ve burada bir kigiyi memnun etmek
igin l0 haneyi magdur etmemesi gerektilini belirterek belediyeden daha dnceki 7 metrelik yolu hizmete
gegirmesini eger yeterli de!ilse sOz konusu parselden de ahnmasrnr, buranrn yerinde incelenerek malduriyetlerinin
giderilmesini istemektedir.

Kadriye QIRAK ve Ramazan QAPAR; istiklal Mahallesi,226 ada l2 nolu parselin maliki oldugunu,
miilkiyet sahibi olarak daha once sahibi oldupu 226 ada 12 nol parselin yrllar iince 42. Madde ve lS.madde
Uygulamasr sonucunda 3 metrelik yol geniglilinin l.5m+1.5m kargr komgunun arsasrndan ahnarak karar
verildi[ini, fakat Denizli ilinin bi.iyiihehir olduktan sonra belediyenin harita miihendisleri tarafrndan uygulama
yaprlarak 226 ada 11,12,13 ve l4 nolu parsellerden daha fazla ahnarak yol geniqletilmesi yaprlmak istendilini
belirterek l/1000 <ilgekli Uygulama imar Planr de!iqikliline itiraz etrnektedir.
Komisyonumuzca yaprlan incelemede, sOz konusu l/1000 iilgekli Uygulama imar Planr deligikli[ine ait
Alan hiikiimlerinde "Plantama srnrn igine giren parsellerde yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu
tizerinden ruhsat talebinde bulunuldufiunda, mtilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (ifraz edilmemig hali ile) miktarrnr
dairesine ibraz etmesi halinde eski tapu miktan iizerinden Emsal, TAKS, KAKS alanlarr ile grkmalar eski parsel
stntrtna gdre korunarak yapr ruhsatr diizenlenecektir." Ayrrca "Mevcut ruhsath binalara ait kazanrlmrg haklar bina
yrktltncaya kadar sakh kalrr." denildifiinden, plan hiiki.imleri ile parsel sahiplerinin mevcut bina ya da yapacak
olduklarr yeni binalarda eski imar planrndaki haklarr korundupu, malduriyetlerinin giderilmig olmasr, bOlgede tagrt
ulaqtmrntn rahatlattlmasr, trafik sorununun goztimii igin plan deligiklilinin zorunlu olmasr gerekgesiyle itirazlar
oybirli[iyle uygun giiriilmemiqtir,
Konu hakkrnda karar aLnmak iizere evrakrn Belediye Meclisine sunulmastna karar verilmigtir.
Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz.
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Belediye Meclisinin 04/0412016

trih ve 127 say:Irr kararr

ile komisyonumuza havale edilen;

Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Giizelkdy Mahallesi, M22A19D1B pafta, 126 ada, 5 nolu parsel ile
ilgili l/5000 tilgekli Nazrm imar Planrna uygun olarak hazrrlanan l/1000 6lgekli Uygulama imar Planr
de[igikliginin (Plan iglem Numarasr: UiP-759,265) ona rasr konusu komisyonumuzca incelenmigtir.
Plan Defiigikli$ Agrklama Raporunda; "Sciz konusu plan de[igiklifii smrrr; Gtizelkdy Mahallesi
stntrlarr igerisinde yer alan 126 ada,5 nolu parseli kapsamaktadrr.

Mevcut 1/1000 <ilgekli Uygulama imar Plamnda; 126 ada,5 nolu parsel A
yaprlagma qartrnda "Konut Alam" olarak planhdrr.

-

2, TAKS:0,40

Denizli Biiyiikgehir Belediye Meclisi'nin 18105/2015 tarih ve 536 sayrir kararr ile Pamukkale
;esi srrurlan igerisinde bulunan Giizelkdy Mahallesi, 126 ada,5 nolu parselde fonksiyon defiigikli[ine
gidilerek "Konut Alanf' kullamm tiirti "Kiiltiirel Tesis Alam"na ddniigtiiriilecek qekilde 1/5000 dlgekli
Nazrm imar Plam deligikli[i yaprlmrqhr.
1i5000 iilqekli Nazrm imar Planr'na uygun olarak hazrrlanan l/1000 dlgekli Uygulama imar Planr
degigiklifii ile;126 ada 5 nolu parsel "Konut Alam"ndan "KiiltiiLret Tesis Alanf'na diiniiqtiiriilmiiq olup 2
Kat, TAKS:0,40 olacak gekilde yapriaqma qartr belirlenmigtir.

PLAN HiJKiJMLERi:

1.

2.

Cemevi yaprlabilir.
3194 sayrh imar Kanunu'nun ilgili ydnetmelik maddeleri gegerlidir." denilmektedir.

Komisyonumuzca yaprlan incelemedel 1/5000 iilgekli Nazrm imar Planr'na uygun olarak
hazrrlanan ekli 1/1000 dlgekli Uygulama imar Plam defiiqikligi, plan agrklama raporu ve plan hiikiimleri
komisyonumuzca oy birlifiyle uygun giiriilmiigtiir.
Konu hakkinda 3194 sayrh imar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiyiikgehir
Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine gdre karar ahnmak i.izere evrakrn Belediye Meclisine
sunulmasrna karar verilmigtir.
Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz.
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Belediye Meclisinin 04/04/2016 tarih ve 128 sayrl karan ile komisyonumuza havale edilen;

Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Pelitlibag Mahallesi, M22A22C2B pafta,44'tt ada ile ilgili hazrrlanan
( 'lan iqlem Numarasr: ULP-759,27O) onanmasr konusu

1/1000 iilgekli Uygulama imar Planr de[igikliginin

komisyonumuzca incelenmiqtir.

l4

Plan Deligikligi Ag*lama Raporunda; "Sijz konusu plan defiigiklifii srnur, 447
nolu imar parsellerini kapsamaktadu.

t

ada, l-7-8-9-10-11-

5

Mevcut l/1000 dlgekli Uygulama imar Planr'nda; Plan deliqiklili srnrn igerisindeki parseller
, aprlaqma Sartlnda 'Konut Alanl' olarak planhdrr.
Plan

deligiklili stnularr iginde malduriyetlerin giderilmesi

amacryla plan

B-4

degigiklili ihtiyacr ortaya

grkmrqtrr.

Haztrlanan l/1000 tilgekli Uygulama imar Planr defiigiklifii ile; Planlama alanr srnrn iEine giren
parsellerin yaprlagma tartr B---4 (Biti$ik Nizam 4 Kat) olacak qekilde yeniden belirlenmiqtir.
3194 sayrh imar Kanununun

itgili ydnetmelik maddeteri gegerlidir." denilmektedir.

Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli 1/1000 dlEekli Uygulama imar Planr defiiqiklifii, plan
oybirtifiyle uygun giiriilmiigtiir.

agrklama rapom ve plan htikiimleri komisyonumuzca

Konu hakkrnda 3194 sayrh imar kanununun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiytikqehir
Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine giire karar almmak iizere evrakrn Belediye Meclisine
sunulmasrna karar verilmigtir.

Belediye Meclisinin takdirlerine arz ederiz.
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Belediye Meclisinin 04/M/2016 tarih ve 129 sayrh kararr ile komisyonumuza havale edilen;

Denizli

ili,

Pamukkale ilgesi. Akhan Mahallesi, M22Al8C2B-M22A.|8CZC pafra, 133 ada ve
diizenlemeleri yaprlarak fonksiyonlann Mekansal Planlar Yaprm Ydnetmeligine gdre
dUzenlenmesi ile ilgili hazrrlanan l/1000 tilgekli uygulama imar planr de[iqikli[inin (Plan iglem Numarasr:
UIP -7 59,267) onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmigtir.
gevresinde

Plan

yol

Degigiklili Agrklama Raporunda; " Sijz konusu plan degiqikligi srnrn; Akhan Mahallesi srnrrlan
l3l, 132, 133,2t2,213, Zt4,215, 216,21'1, 2tB nolu imar adalarrnr

igerisindeki 127, 128, 129, 130,
kapsamaktadrr.

Mevcut l/1000 iilqekli Uygulama imar Planr'nda: Plan degitikliEi srnrn iqerisindeki parseller 'Konut
Alanr' , 'Ibadet Yeri' , 'Park' ve 'Qocuk Bahqesi' olarak planhdrr.
Plan de[igikli[i stntrlart iEinde arag sirkiilasyonunu, trafik akrgrnr ve diintig noktalarrnr rahatlatmak,
raldtrtm ve yol dtizenlemelerini salhkh bir qekilde friliyatta olugturabilmek amacryla plan de!igikli[i ihtiyacr
ortaya glkml$tr.

Hazrlanan l/1000 dlgekli Uygulama imar Planr degiqikligi ile; trafik sirktilasyonunu daha saltrkh bir
qekilde sa[lamak amactyla planlama alanr srnrn igine giren muhtelif parsellerden terk
Erkacak gekilde mevcut
imar planrnda 7 metre olarak planh yollar l0 metre olacak qekilde genigletilmig olup dtiniig noktalarrnr
rahatlatmak amactyla ktiqe parsellerde krige krnkhklan olugturulmugtur. Ayrrca planlama srnrrr igerisinde
bulunan fonksiyonlann gtisterimleri Mekansal Planlar Yaprm Yttnetmeligi'ne uygun hale getirilmiqtir.
PLAN HUKUMLERi:

,.^.,

l.Yeni plana grire yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde
bulunuldu[unda; miilkiyet sahibi tarafrndan eski tapu (ifraz edilmemiq hali ile) miktarrnr dairesine ibraz
etmesi ile eski tapu miktart iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlarr ile q*malar eski parsel slnnna g6re
korunarak yapr ruhsatr diizenlenecektir. Ancak bu alanlarda terk sonucunda yola srfrr olugacak olan yapr
kiitlelerinde kapalr ve agrk grkma haklan kirig altr minimum 4.5 metredir.
2.Mevcut ruhsath binalara ait kazanrlmrg haklar bina yrkrhncaya kadar sakh kahr.
3.3 I 94 sayrh imar Kanununun ilgili y<inetmelik maddeleri gegerlidir." denilmektedir.
Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli l/ I 000 iilgekli Uygulama imar Planr defiqikligi, plan
oybirlifiyle uygun giiriilmiiqtiir.

agrklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca

Konu hakkrnda 3194 saytlr imar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiy kgehir
Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine gdre karar ahnmak tizere evrakrn Belediye Meclisine
sunulmasrna karar verilmigl ir.

Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz.
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Belediye Meclisinin 04/04 /2016

trlh ve

130 sayrh kararr ile komisyonumuza havale edilen;

Denizti lh,
Ili, Pamukkale llEesi,
ilEesi, Akhan Mahallesi, M22A|8C2D pafta,252 ada ile ilgili hazrrlanan
lil000 iilgekli uygulama imar planr deligikliginin (Plan iqlem Numarasr: lJiP-7 59,266) onanmasl
konusu komisyonumuzca incelenmigtir.

Plan Defiigikli[i Agftlama Raporunda; " Stjz konusu plan deligikligi srnrrr;
srnrrlan igerisinde 252 ada 3,4,5,6 nolu imar parsellerini kapsamaktadrr.

Akhan Mahallesi

Mevcut l/1000 tilgekJi Uygulama imar Planr'nda; PIan deligiklili srnrrr igerisindeki tiim parseller
A-2 (Ayrft Nizam 2 Kat) yaprlagma $artmda 'Konut Alanl' olarak planhdrr.
Plan degigiklifi smrlan iEinde arag sirkiilasyonunu, trafik akrgrnr rahatlatmak, kaldrlm ve yol
/(izenlemelerini saflrkh bir gekilde fiiliyatta olu$turabilmek amacryla plan defiiqiklili ihtiyacr ortaya
.

.kmrgtrr.

Haztrlanan 1/1000 dlEekli Uygulama imar Planr defiiqikli[i ile; trafik sirktilasyonunu daha sa[hkh
bir gekilde sallamak amactyla planlama alanr srnrrr igine giren parsellerden terk grkacak gekilde 252 ada
3,4,5,6 nolu parsellerin imar hatlan yeniden diizenlenmigtir.

PLANHUKUMLERi:
l.Yeni plana gdre yola terk iqlemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu

i.izerinden ruhsat talebinde
bulunuldufiunda; miilkiyet sahibi tarafrndan eski tapu (ifraz edilmemig hali ile) miktannr dairesine ibraz etmesi
ile eski tapu miktarr i..izerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlan ile grkmalar eski parsel stnrnna g6re korunarak
yapl ruhsatl dtizenlenecektir. Ancak bu alanlarda terk sonucunda yola srfrr olugacak olan yapr kiitlelerinde
kapalr ve agrk grkma haklarr kirig altr minimum 4.5 metredir.
2.Mevcut ruhsath binalara ait kazanrlmrg haklar bina yrkrlncaya kadar sakh kalrr.
3.3194 sayrh imar Kanununun ilgili yOnetmelik maddeleri gegerlidir." denilmektedir.

Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli 1/1000 cilgekli Uygulama imar Plam defiiqiklifii,
plan agrklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca oybirlifiiyle uygun giiriilmiigtiir.
Konu hakkrnda 3194 sayrlr imar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Btiyi.ikgehk
aBelediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine gdre karar alnmak iizere evrakrn Belediye Meclisine
sunulmasrna karar verilmigtir.
B

elediye Mecl isi' nin takdirlerine
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Belediye Meclisinin 0l/03/2016 tarih ve 82 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen;

Denizli ili, Pamuklale ilgesi, Feslelen Mahallesi, M22A22CZB-M22A22C2C pafta, 239,240, 4967, 4968
adalar ile ilgili hazrrlanan l/1000 6lqekli Uygulama imar Planr deliqiktipinin (Plan iqlem Numarasr: UiP7 59,257) onanmasl konusu komisyonumuzca incelenmigtir.
Plan

De[igiklili

AErklama Raporunda; "SOz konusu plan deEiiikligi srnrn, 239, 24O,496] ve 4968 notu
imar adalannr kapsamaktadrr.

Mevcut l/1000 cilgekli Uygulama imar Planr'nda; Plan deligiklili srnrrr igerisindeki ttim parseller 'Konut
Alam' ve 'Ticaret Alam' olarak planhdrr.
Plan de[ipiklili srnrrlarr iEinde; arag sirkiilasyonunu, trafik akr$lnr rahatlatmak, kaldrrrm ve yol
diizenlemelerini salhkh bir gekilde fiiliyatta olugturabilmek amacryla plan deEi$ikligi ihtiyacr ortaya grkmrgtrr.

Mekansal Planlar Yaptm Y6netmeliginin 26. Maddesinin 6.bendinin c $lkklnda "imar planlarrndaki
geligme alanlartnda gegiq amaEh 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu agrlamaz; yerlegik
alanlarda miilkiyet ve yapllagma durumlarrntn elverdrgi dlgiide yukarrdaki standa(lara uyulur. Ancak parseller 7,00
metreden dar yollardan mahreg alamaz." denilmektedir.
Haztrlanan l/1000 6lgekli Uygulama imar Planr deligiklili ile; trafik sirktilasyonunu daha safihklr bir
gekilde sallamak amactyla planlama alanr srnrn igine giren muhtelif parsetlerden terk grkacak qekilde 239 ada ile
240 ada ve 4967 ada ile 4968 ada arastndan gegen mevcut imar planrnda yaklagrk 5 metre olarak planh yollar 7
metre olacak gekilde geniqletilmigtir. Aynca 4968-4967 adalar ile 240 ada arasrndan gegen mevcut imar planrnda
yakla k 7 metre olan yol l0 metre olacak gekilde yeniden diizenlenmig olup yol genigli[i plan i.izerine iglenmigtir.

PLAN HUKUMLERi:
I'Yeni plana gdre yola terk i$lemleri yaprldlktan sonra kalan yeni tapu lizerinden ruhsat talebinde
bulunuldufiunda; miilkiyet sahibi tarafrndan eski tapu (ifraz edilmemiq hali ile) miktannr dairesine ibraz
etmesi ile eski tapu miktarr tizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlan ile grkmalar eski parsel srnrnna gdre
korunarak yapr ruhsatr diizenlenecektir. Ancak bu alanlarda (erk sonucunda yola slfr olu$acak olan yapr
kiitlelerinde kapah ve agrk grkma haklafl kirig altr minimum 4.5 metredi_r.
2.Mevcut ruhsath binalara ait kazanrlmrg haklar bina yrkrhncaya kadar sakh kalrr.
3.3194 sayrlr imar Kanununun ilgili ydnetmelik maddeleri gegerlidir." denilmektedir.
Komisyonumuzca yaprlan incelemedel

ekli l/1000 6lgekli

agrklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca oybirlifiiyle uygun

Uygulama imar Planr defiigikli!i, plan
giiriitmiigtiir.

Konu hakkrnda 3194 saytlt imar kanununun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Btiyiikgehir Belediyesi
Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine g<ire karar ahnmak tlzere evrakrn Belediye Meclisine sunulmasrna karar
verrlmigtir.
Belediye Meclisinin takdirlerine arz ederiz.
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