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2 GİRİŞ 

06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı "On Dört 

İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ülkemizde 14 ilimiz daha büyükşehir statüsü 

kazanmış olup kentlere büyükşehir olmak için 750.000 nüfus kriteri getirilirken büyükşehir belediye 

yetki ve sorumluluk sınırı da il mülki sınırı olacak şekilde düzenlenmiştir. Büyükşehir olan illerde; 

illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği 

kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları 

ilçenin belediyesine katılmıştır.  

Bu kanun ile 14 Mart 2014 tarihli yerel seçimler itibari ile (6360 sayılı Kanundan sonraki ilk yerel 

seçim) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, 

Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van İlleri de büyükşehir statüsüne kavuşmuş ve belediye yönetim 

şekli de büyükşehir belediyesi olmuştur. 

Kapanan belde belediyeleri ve il özel idaresince yapılmış ve onaylanmış olan her türlü;1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planlarını, planlama disiplininin temel ilke ve 

esaslarından olan kapsamlı ve bütüncül planlama yaklaşımı ilkesi doğrultusunda öncelikle bulunduğu 

ilçe bütününde irdelenmesi gerekmiştir.  

Bu durumda yöntem olarak Büyükşehir ilçe belediyesi olduktan sonra ilçe belediyemizin kendi görev 

ve sorumluluk alanına giren alanların planlarını irdelemesi sonra belirleyeceğimiz öncelik sırasına 

göre tüm planlı alanların gözden geçirilerek eksik, yanlış, düzeltilmesi gereken, mahkeme kararı ile 

plansız bulunan alan vb. gibi her türlü planın; 14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uyarak yeniden ele 

alınarak, planların değiştirilmesi veya revizyonu ile plansız kalan alanların yeniden planlanması 

gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

3 AMAÇ-KAPSAM-HEDEF 

3.1 PLANLAMANIN AMACI 
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde yapılan planlama çalışmasının 

amacı; daha önce Mülga Pınarkent Belde Belediyesince farklı tarihlerde farklı bölgeler olarak 

onaylanmış olan imar planlarının, Pınarkent Mahallesinin kuzeyinde yer alan sanayi, imalathane ve 

ticaret alanlarının bulunduğu alanda yapılaşmaya yönelik taleplerde oluşan tereddütlerin ortadan 

kaldırılması, fonksiyonlarının 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ve Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ve ulaşım kademelenmesinin üst ölçekli planlara da 

uygun olarak iyileştirilmesidir. 

3.2 PLANLAMANIN KAPSAMI 
1/1.000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı; Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, Denizli-

Ankara Karayolu kuzeyinde ve güneyinde yer alan, kuzeyden Çürüksu Çayı’nın kollarından biri olan 

“Sarıçay”, doğusunda Denizli Organize Sanayi Bölgesi sınırı, güneyde TCDD demiryolu, kuzey 

batısında tarım arazilerinin arasında kalan alanda, sanayi, imalathane ve ticaret kullanışlarının yer 

aldığı, imar uygulaması tamamlanmış imar adalarını kapsamaktadır. 
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3.3 PLANLAMANIN HEDEFİ 

a) Bu plan kapsamında kalan alanlarda, arazi kullanımı ve yapılaşmanın; plan, fen, sanat, 

sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak oluşmasının sağlanması, afet etkilerinin azaltılması; 

doğal, tarihi, kültürel çevrenin ve tarımsal alanların korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi, 

b) Düzensiz ve dağınık yapılaşmanın önlenmesi, 

c) Planlı ve düzenli bir gelişmenin sağlanması, 

d) Kamu kurumlarının yapacakları, alt ve üst yapı yatırımlarında maliyetlerin en aza 

indirilmesi, 

e) Teknik ve sosyal altyapı alanlarının çağdaş standartlar düzeyine ulaşmasının sağlaması, 

f) Kentsel donatı için gerekli alanların planlanması ve oluşturulması,  

g) Ulaşım kademelenmesinin iyileştirilmesi,  

h) Yapılaşma şartları ile ilgili tereddütlerin ve farklı uygulamaların ortadan kaldırılması, 

i) Alan kullanımlarının mevzuata ve üst ölçekli planlara uygun hale getirilmesi planlama 

çalışmasının başlıca hedefleridir. 

4 PLANLAMA ALANI 

4.1 MEKÂNSAL BİLGİLER – COĞRAFİ KONUM 
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içinde Pınarkent Mahallesinde bulunan planlama alanı Pınarkent 

Mahallesinin meskun yerleşik alanının kuzey doğusunda, Denizli-Ankara Karayolu üzerinde, 320-04 

KKN'li karayolunun 14+000 km'sinden başlayarak Denizli Organize Sanayi Bölgesi sınırına kadar 

devam eden, kuzey ve güney yönünde yer alan, meskun konut alanlarının kuzeyindeki bölgeyi 

kapsamaktadır. Planlama alanı Denizli’ye (üçgen kavşağa) yaklaşık 12 km, Denizli Organize Sanayi 

Bölgesine komşu olup il merkezinin kuzeydoğusundadır. Planlama alanının büyüklüğü yaklaşık           

120,46 ha’dır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita 1 : Pamukkale İlçesinin Denizli İlindeki Yeri 
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Harita 2 : Pınarkent Mahallesinin Bölgesindeki Yeri 

 
Harita 3 : Pınarkent Mahallesi İdari Sınırı 

 
 

 

 

 

 

 

 

Harita 4 : Planlama Alanının Pınarkent Mahallesindeki Yeri 
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Harita 5 : Pınarkent Mahallesi Ulaşım Haritası 

4.2 İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 
Denizli’de Kaydedilen Uç ve Ortalama Değ erler (veri aralığ ı 1926-2013) 

En yüksek sıcaklık (°C) 44,4 15.08.2007 

En düş ük sıcaklık(°C) -11.4 09.02.1965 

En çok yağ ış  (kg/m²) 105.6 09.07.1995 

En hızlı rüzgar (km/saat) 132.8 13.12.1967 

En yüksek kar (cm) 38 06.01.2002 

Uzun yıllar ortalama sıcaklığ ı 16.2°C  

Ortalama nispi nemi % 59.5  

Ortalama güneş lenme 

süresi 
7.2 saat  

Ortalama rüzgar hızı : 1.2 m/sn  

Ortalama yıllık toplam 

yağ ış ı 
537.0 mm  

Tablo 1 : Denizli İli İklim Verileri 
Kaynak: Meteoroloji İl Müdürlüğü 

 
Denizli ilimiz; bilinen iklim sınıflandırma yöntemlerinin çoğunda yarı kurak-az nemli, kışları serin, 

yazları sıcak iklim sınıfındadır. Denizli ili ve çevresi sadece Ege Bölgesinin değil Akdeniz ve İç 

Anadolu iklim kuşaklarının etkisi altındadır. Yükseklik ile yağış arasında doğrusal bir ilişki olmaması 

da bu yüzdendir.  

Denizli ili ve çevresinde, hemen hemen doğudan esen rüzgârların etkisi pek fazla değildir. Genelde 

rüzgar yönleri güney, kuzeybatı, batı, kuzey ve güneybatı 'dır. Rüzgârların özellikle kış aylarında 

yağmur bulutlarının hareketinde etkisi oldukça fazladır. 

Ayrıca 1926-2013 yılları arasında uç ve ortalama iklim verileri Tablo-3'de verilmiş olup Denizli 'de 

yıllık toplam yağış ortalaması 537,0 mm,  en az yağış 5,8 mm en fazla yağış ise 105,6 mm olarak 

ölçülmüştür. Yıllık ortalama sıcaklık 16,2 derecedir. En yüksek sıcaklık 44,4 C derece, en düşük 

sıcaklık -11,4 C derece olarak ölçülmüştür. 

Denizli ili ve çevresi, bitki örtüsü bakımından Ege Deniz’i ve Akdeniz ile İç Anadolu arasında bir geçit 

noktasındadır. İlin bitki örtüsünü çoğunlukla orman ağaçları ile Akdeniz iklimine has makiler meydana 

getirir. Ormanlarda karaçam, kızılçam, sedir, ardıç, meşe, kayın, çınar ve dişbudak gibi ağaçlar 

bulunur. Ormanların başladığı sınırların altında kalan dağ eteklerindeki geniş alanlar çalılık ve 

fundalıklarla kaplıdır. 
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Planlama alanını da kapsayan, Pınarkent Mahallesinde sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış 

aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Pınarkent Mahallesi’nin yıllık ortalama 

sıcaklığı 16.1° C'dir. Yıllık ortalama yağış miktarı: 568 mm'dir. 

4.3 SOSYO – EKONOMİK BİLGİLER 
Pınarkent Mahallesinde halkın geneli, Denizli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil sanayi ile 

Honaz İlçesi Kaklık Mahallesinde bulunan mermer ve çimento sanayi dallarında çalışarak geçimin 

sağlamakta olup kırsal anlamda tarım da yapılmaktadır. Ancak yapılan tarım ekonomik anlamda fazla 

bir öneme sahip olmamakta olup mahalleye yakın olan Denizli OSB ve Kaklık Mermer Sanayi 

bölgesinde istihdam oluşturmuş, halkın gelir seviyesi artmıştır. 

4.4 NÜFUS VERİLERİ 
Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemleri verilerine göre Pınarkent'in nüfusu       

2018 yılı verilerine göre 6815 kişidir. 

1965 yılından 1970 yılına kadar nüfusun 63 kişi arttığı, 1970 yılından 1975 yılına kadar nüfusun 140 

kişi arttığı, 1975 yılından 1980 yılına kadar nüfusunun 92 kişi arttığı, 1980 yılından 1985 yılına kadar 

nüfusun 93 kişi arttığı, 1985 yılından 1990 yılına kadar nüfusun 537 kişi arttığı,  1990 yılından 2000 

yılına kadar nüfusun 622 kişi arttığı, 2000 yılından 2007 yılına kadar nüfusun 2182 kişi arttığı, 2007 

yılından 2018 yılına kadar nüfusun 1842 kişi arttığı görülmüştür.  

Yıl Toplam Kadın Erkek 

1965 1244   
1970 1307   
1975 1447   
1980 1539   
1985 1632   
1990 2169   

2000 2791   

2007 4973   

2008 4909   

2009 4946 2439 2507 

2010 5108 2529 2529 

2011 5265 2604 2661 

2012 5390 2676 2714 

2013 5592   
2014 6085   
2015 6604   
2016 6759   

2017 6886   

2018 6815   

Tablo 2 : Pınarkent Mahallesi Nüfusu 

  Kaynak: TÜİK 2018 

Tablo-2 ve Grafik-1’den de görüldüğü üzere Pınarkent Mahallesinde nüfus sürekli artış 

göstermektedir. Sadece 2018 yılı itibariyle bir önceki yıla göre düşme eğilimine girdiği görülmektedir. 

Özellikle 2000 yılı ile 2007 yılları arasında ortalama her yıl nüfus 310 kişi, 2007 yılı ile 2015 yılı 

arasında ortalama her yıl nüfus 210 kişi, 2015 yılı ile 2018 yılı arasında ise ortalama her yıl nüfus 70 

kişi artış göstermiştir. 
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Grafik  1 : Pınarkent Mahallesi Nüfus Hareketi 
 

Pınarkent Mahallesi’nin yıllara göre nüfus dağılımına bakıldığında ilk etapta normal bir artış 

yaşanırken, 2000’li yıllarda ilin ekonomik gelişimi doğrultusunda nüfus artmış, aynı durum 2012 

yılından sonra yaşanmış nüfus daha belirgin olarak artmaya başlamıştır. Bu durumun mahallenin 

çevresinde sanayi alanlarının bulunması nedeniyle sanayinin gelişmesinden etkilenerek yaşanmış bir 

nüfus artışı olduğu söylenebilir. 

4.4.1 HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ 

Denizli ilinin ortalama hane halkı büyüklüğü yavaş bir şekilde azalmaktadır. 1955 yılında ilin ortalama 

hane halkı büyüklüğü 5,8 kişi iken, 2000 yılında 3,9 kişiye düşmüştür. Son olarak ortalama hane halkı 

büyüklüğü 2018 yılı TUİK verilerine göre Denizli için 3 kişi olarak gerçekleşmiştir.  

5 MEVCUT ARAZİ KULLANIMI 

Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde kalan planlama alanı Denizli-Ankara karayolu üzerinde olup 

Denizli’ye (üçgen kavşağa) yaklaşık 12 km, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ne komşu mesafede olup 

Denizli İlinin kuzeydoğusundadır. Planlama alanının büyüklüğü yaklaşık 120,46 ha’dır.  

2014 yerel seçimleri öncesinde belde (Pınarkent Belediyesi) statüsünde iken; Denizli’nin Büyükşehir 

olmasından sonra Pamukkale İlçesinin bir mahallesi haline gelmiş ve ilçe belediyesi statüsündeki 

Pamukkale Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden hizmet almaya başlamıştır.  

Planlama alanın içinden Denizli-Ankara Karayolu geçmekte olup kuzeyde DSİ Çürüksu Sol Ana 

Kanalı ile güneyde TCDD demiryolu geçmektedir. Kuzey batısında tarım arazileri ve doğusunda ise 

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile sınırlanmıştır. Bu alanlar aynı zamanda planlama alanının sınırını 

belirleyen doğal, yapay ve idari eşiklerdir.  

Karayolunun kuzey tarafında çoğunluğunu tekstil fabrikalarının oluşturduğu ait mevcut ruhsatlı sanayi 

tesisleri, güneyindeki bölgede ise mevcut imalathaneler ile 1 adet restoran ve 1 adet mevcut akaryakıt 

satış istasyonu bulunmaktadır. 
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Bu yapıların arasında henüz yapılaşmamış boş parseller de bulunmaktadır. Yerleşmede arazi değerleri 

bölgenin sahip olduğu potansiyeller nedeniyle oldukça yüksektir. Arazi değerlerinin oluşumunda imar 

planındaki kullanımı önemli bir etken olma özelliğine sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harita 6 : Planlama Alanı Uydu Görüntüsü 

6 MEVCUT ÜST VE ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR 

6.1 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
Planlama alanını da kapsayan Denizli İli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında mevcut imar adalarının 

bulunduğu alanlar Sanayi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu 

Alanı ve Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita 7 : 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planındaki durumu 
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6.2 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI 
Planlama alanını da kapsayan 1/5000 ölçekli Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi 

Revizyon Nazım İmar Planında mevcut imar adalarının “Sanayi Alanı”, “Konut Dışı Kentsel Çalışma 

Alanı”, “Ticaret Alanı”, “Eğitim Alanı”, “Belediye Hizmet Alanı”, “Kamu Hizmet Alanı”, mevcut 

Pınarkent Mezarlığının “Mezarlık Alanı”, bunun dışında imar uygulaması ile kamuya kazandırılmış 

alanların “Park ve Yeşil Alan” olarak planlandığı, ulaşım akslarının yeniden düzenlendiği 

görülmektedir. 

 

 

Harita 8:1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Durumu 

6.3 MEVCUT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
Planlama alanını da kapsayan Denizli merkeze bağlı olan mülga Pınarkent Belediyesi 1994 yılında 

kurulmuş ve 1994 yılından sonra bu alanda imar planı çalışmaları başlamıştır. (Bu tarihten önce 

Denizli-Ankara Karayolu üzerinde bazı parsel maliklerince hazırlatılmış mevzi planlar 

bulunmaktadır.) Mülga Pınarkent Belediye Meclisi kendi yetki ve sorumluluk alanı içindeki ilk 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planını 21.07.1995 tarih ve 7/4 sayılı kararı, yürürlükteki 1/1000 Ölçekli 

Revizyon Uygulama İmar Planını ise 26.11.2004 tarih ve 07/01 sayılı kararı ile onaylamıştır.  

 

Harita 9: Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki Durumu 
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Belediye Meclisimizin 06.01.2017 tarih, 2017/41, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2017 

tarih, 332 sayılı kararları ile Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, Denizli-Ankara 

Karayolu Kenarı 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı onaylanmış olup planlama 

bölgesi bu plan ile devamlılık arz etmektedir. 

7 ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALANLAR 

Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan görüşler neticesinde planlama yapılan alan dâhilinde özel 

kanunlarla belirlenen alan olmadığı görülmüştür.  

Ancak, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ek Madde 3'de – (Ek: 3/7/2005 - 5398/12 md.; Değişik: 

24/7/2008-5793/15 md.) 

"Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış 

arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa 

ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu veya 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan 

yerler dahil olmak üzere genel ve özel kanun hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar 

planlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluşlardan görüş alınarak çevre imar 

bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonları müellifi şehir 

plancısı olmak üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak 

Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle kesinleşir 

(…)(1) yürürlüğe girer. İlgili kuruluşlar bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden 

itibaren beş yıl süreyle değiştiremezler. Bu süre içerisinde imar planlarına ilişkin olarak, verilecek 

mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak imar planı değişikliğine 

ilişkin iş ve işlemler Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre 

gerçekleştirilir. İlgili kuruluşlar görüşlerini onbeş gün içinde bildirirler. Bu madde kapsamında 

yapılan her ölçekteki plan ve imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 17 nci maddesinin (a) bendinin ikinci ve sekizinci paragrafındaki hükümler uygulanmaz. 

Özelleştirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde, bu planlara göre yapılacak imar uygulamasına 

ilişkin parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu 

parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanır (…)(1) Bu planlara göre yapılacak 

yapılarda her türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kurum ve 

kuruluşlarca verilir." denilmektedir. 

Bu nedenle, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04.10.2013 tarih ve 2013/165 sayılı kararıyla onaylanan 

520 ada, 14 nolu parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı revizyon çalışmasının 

dışında bırakılmıştır. 

 

Harita 10 : 620 Ada, 14 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki Durumu 
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Ayrıca, yapılan incelemede mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planınca “Tercihli Alan” olarak 

planlanmış olan 512 ada, 3 nolu parselin Denizli Organize Sanayi Bölgesi sınırı içerisinde kaldığı 

tespit edilmiştir. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarih ve 47 sayılı kararı ile 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ilgili kısmının iptal edildiği bu alanda; yetki Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığına ait olduğundan, sözkonusu alanın iptal edilerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı sınırları dışına çıkarılması gerekmektedir. 

8 JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNA 

GÖRE PLANLAMA ALANININ YERLEŞİME 

UYGUNLUK AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12/08/2015 tarih 62123802-305.07.20-E.13542 sayılı yazısı ile; 

Tunçtürk Mühendislik İnşaat Madencilik Enerji Ltd. Şti. tarafından hazırlanan Denizli İli, Pamukkale 

İlçesi, Pınarkent Mahallesi’ne ait 34 adet 1/1000 ölçekli halihazır haritada sınırları belirtilen alana ait 

İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu’nun 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin   

7. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28/09/2011 gün ve 102732 

sayılı Genelgesi çerçevesinde uygun bulunduğu ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nce 

06/08/2015 tarihinde onaylandığı bildirilmiş olup ilgili idarece imar planı iş ve işlemlerinde söz 

konusu rapor ve yerleşime uygunluk haritasındaki hususlara uyulması gerektiği ve belirtilen önlemler 

alındıktan sonra plan uygulamasına izin verilebileceği açıklanmaktadır. 

 
Harita 11 : Planlama Alanının Yerleşime Uygunluk Haritası 
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8.1 UYGUN ALAN 

8.1.1 Uygun Alan 2 (U.A.-2) 

 

İnceleme alanında, morfolojik açıdan eğimin %0-10 arasında olduğu; jeolojik açıdan, 

birimlerin oluşturduğu, Kuvaterner yaşlı traverten birimin oluşturduğu, jeoteknik açıdan 

şişme, oturma taşıma gücü vb. mühendislik sorunlarının beklenilmediği ve doğal afet 

açısından sıvılaşma ve duyarlılık sorunlarının olmadığı alanlar Uygun Alan-2 (U.A.-2) olarak 

değerlendirilmiştir. Harita 10'da sunulan yerleşime uygunluk paftasında U.A.-2 simgesiyle 

gösterilmiştir. Temel ve zemin etüt raporlarının hazırlanması aşamasında temel tipi, temel 

derinliği ve temelin taşıttırılacağı seviyelerde zeminin mühendislik parametreleri detaylı 

olarak belirlenmelidir.   

8.2 ÖNLEMLİ ALANLAR 

8.2.1 Önlemli Alanlar (Ö.A.-5.1): Oturma, Şişme Açısından Önlemli Alanlar 

 

İnceleme alanında, morfolojik açıdan eğimin %0-10 arasında olduğu; jeolojik açıdan Kuvaterner yaşlı 

alüvyon yelpazesinin oluşturduğu, jeoteknik açıdan önlem alınmadığı takdirde, taşıma gücü vb. 

mühendislik sorunlarının olabileceği ve doğal afet tehlikesi yönünden nispeten yüksek zemin 

büyütmesi ve zemin haki periyotlarının beklendiği alanlar Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 

Sorunlu Alanlar (Ö.A.5-1) olarak değerlendirilmiştir. Bu alan yerleşim ve yoğun yapılaşmanın olduğu 

düzlük kesimlerine karşılık gelmektedir. Bu alanlar yerleşime uygunluk paftasında (Ö.A.5-1) olarak 

gösterilmiştir. 

Bu alanlarda yapılaşma öncesi; 

 Bu alanlarda, alüvyona ait birimlerde belirlenen sıvılaşma, şişme, taşıma gücü vb. sorunlarına 

yönelik mühendislik problemlerinin zemin etütlerinde ayrıntılı olarak araştırılması ve 

belirlenecek zemin iyileştirme yöntemlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 Kuvaterner yaşlı alüvyon zeminlerin yanal ve düşey yönde değişim gösterdiğinden yapıların 

farklı oturmaları hesap edilerek gerekli önlemler belirlenmelidir. 

 Her türlü ve derinlikteki kazı şevleri açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş istinat 

yapılarıyla desteklenmelidir. 

 Yüzey suları ve atık suların yapı temellerine ulaşmaması için engelleyici drenaj sistemi 

uygulanmalıdır. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak sulu hale gelebilecek kesimlerde gerekli 

çevre drenajının (atık sular, yeraltı suyu ve yerüstü suları açısından) sağlanması 

gerekmektedir. 

 Yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelere ait mühendislik parametreleri (sıvılaşma, şişme ve 

taşıma gücü) ile temel tipi ve derinliği parsel bazlı zemin etütlerinde ayrıntılı olarak 

irdelenerek alınabilecek mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 Her türlü yapılaşmalarda, parsel bazlı sondajlı zemin etütlerinde, heterojen zemin 

koşullarından kaynaklanabilecek sıvılaşma, şişme, farklı oturma ve taşıma gücü problemleri 

ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. 

 Araştırma sonuçlarına göre gerekli zemin iyileştirilmeleri projelendirilerek olası jeoteknik 

problemler mutlak suretle önlenmelidir. 
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Yüzey suyu ve atık suların bina temellerine ulaşmasını engelleyecek drenaj sistemleri, yapılarak 

zeminin doğal mukavemetinin korunması gerekmektedir. 

- Yapılacak kazı şevlerinde olması muhtemel stabilite sorunlarının önlenmesine yönelik alınacak 

tedbirlerin zemin etüd çalışmalarında ayrıntılı olarak incelenmesi ve şev stabilite analizlerinin 

yapılması gerekmektedir.  

- Derin kazılarda komşu parsellerin ve inceleme alanının güvenliği sağlanmadan kazı aşamasına 

geçilmemelidir.   

- Her türlü kazılar mümkün olduğu kadar yağışsız mevsimlerde yapılmalıdır. 

 

8.2.2 Önlemli Alanlar (Ö.A.-2.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 

Sorunlu Alanlar 

 

İnceleme alanında, Kuvaterner yaşlı Alüvyon ve Traverten oluşturduğu, eğimin %10-20 olduğu ve 

doğal afet tehlikesi açısından önlem alınmadığı taktirde kontrolsüz kazılarda bazı duyarsızlık 

sorunlarının olabileceği alanlar Önlemli Alanlar (Ö.A.-2.1) olarak değerlendirilmiştir. 

İnceleme alanının güney sınırına yakın kısmı dışında, tamamına yakın kesimi düzlük alandan oluştuğu 

için, inceleme alanı ve yakın çevresini yakından  ya da dolaylı olarak etkileyebilecek aktif ya da 

potansiyel heyelan, akma ve kaya düşmesi olayları gözlemlenmemiştir. Yapılan şev stabilite 

analizlerinde de heyelan risk çıkmamasına rağmen, yüksek eğim, zemin yapısı, yapılaşma esnasında 

yapılacak kontrolsüz hafriyat ve kazı çalışmaları, yüzey ve yeraltı sularının etkileri ve atmosferik 

şartlara bağlı olarak muhtemel heyelanlar beklenebilir. 

 Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı bu alanlar Önlemli Alanlar (Ö.A.-2.1): Önlem 

Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilmiş ve sunulan yerleşime 

uygunluk haritalarında (ÖA-2.1) simgesiyle gösterilmiştir. Bölgenin 1.derece deprem bölgesinde yer 

alması nedeniyle, yapılaşma öncesi kontrolsüz kazılarda olası stabilite sorunları beklenmektedir. 

İnceleme alanında mevsimsel yağışların artışına bağlı olarak suya doygunluk oluşabileceğinden  

olması muhtemel stabilite sorunlarının parsel bazında yapılacak olan zemin etüt raporlarında ayrıntılı 

olarak incelenmesi önerilmektedir. 

 Bu alanda yapılaşma öncesi; 

 Zemin temel etüt çalışmalarında stabilite sorunlarına yönelik analizlerin yapılacak kazılar, 

planlanacak yapı yükleri ve dış etkilerden kaynaklanacak yükler de dikkate alınarak yamaç 

boyunca yapılmalı ve stabiliteyi sağlayacak önlem projeleri belirlenerek uygulanması 

gerekmektedir. Eğimin kademeli olarak düşürülmesi, yüksek şevlerin oluşturulmasından 

kaçınılmalı gerekmektedir. 

 Kazılarda oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş istinat yapılarıyla 

desteklenmelidir. 

 İnceleme alanındaki birimlerin rezidüel kesimlerinin kalınlık ve yayılımları belirlenmeli, yapı 

yüklerinin bu birimlere oturtulması halinde uygulanabilecek zemin iyileştirilme yöntemleri 

belirlenmelidir. 

 Yüzey ve atık suların ortamdan uzaklaşmasını sağlayacak drenaj sistemleri uygulanmalıdır. 

Çevre drenajı (atık sular, yeraltı suyu ve yerüstü suları açısından) mutlaka sağlanmalıdır. 

 Yol, alt yapı, komşu parsel güvenliği sağlamadan kazı işlemi yapılmamalıdır. 
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 Zemin etüt çalışmalarında, ayrışma zonunun kalınlığı, temel tipi, temel derinliği ve yapı 

yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri ile stabilite analizleri yapılarak 

olası stabilite sorunlarına karşı alınabilecek mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 

8.2.3 Önlemli Alanlar (Ö.A.-5.2): Dolgu Alanlar 

 

İnceleme alanında, 4 ayrı bölgede parsel boyutunda dolgu yapılmış bölgeler vardır. Bu alanlar Önlemli 

Alan (Ö.A.5-2) olarak değerlendirilmiştir. Bu alanlar yerleşime uygunluk paftasında (Ö.A.5-2) olarak 

gösterilmiştir. 

Bu alanlarda yapılaşma yapılması planlandığında; 

 Dolgunun kaldırılması veya temel kazısının doğal zemine ulaşıncaya kadar yapılıp doğal 

zemine oturtulması önerilmektedir. 

 2-5 m. arasında değişen dolgu bulunduğundan, dolgunun kalın olduğu parsellerde zemin etüt 

raporunda gerekli önlemler belirtilmektedir. 

 Ayrıca inceleme alanında parsel bazındaki etütlerin ayrıntılı olarak taşıma gücü, oturma 

hesaplarının yapılması ve yapı dolgu üzerine yapılacak ise temel kompaksiyonunun projeye 

uygun şekilde yapılması önerilmektedir. 

Temel ve Zemin etüt çalışmalarında; Dolgu kalınlığı ve yayılımı belirlenerek, dolgu altında yapı 

yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri ve gerekli mühendislik önlemleri 

belirlenmelidir. Dolgu üzerine hiçbir şekilde mühendislik çalışmaları yapılmadan yapılaşmaya 

gidilmemelidir. Bölgenin 1.derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle, "Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına mutlaka uyulmalıdır. 

9. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN 

ALINAN GÖRÜŞLER 

Planlama çalışmaları kapsamında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği öncelikle; 

Belediyemizin 26.06.2014 tarih ve 868 sayılı yazısı ve 11.07.2014 tarih ve 1244 sayılı yazısı ile ilgili 

kurum ve kuruluşlara yazı eklerinde gönderilen alanlarda hazırlanacak olan 1/5.000 ölçekli nazım imar 

planı ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına esas olacak kurum görüşleri sorulmuş olup Denizli 

Büyükşehir Belediyesinin 06.01.2016 tarih ve E.125 sayılı yazısı, Belediyemizin 22.10.2018 tarih ve 

7798-12430 sayılı, 7799-142429 sayılı, 7800-142428 sayılı yazıları ile görüşü eksik olan ya da plan 

çalışması sırasında görüş sorulması gereken kurumlara tekrar görüş sorulmuştur. 

Bu kapsamda alınan görüşlerde planlamaya ilişkin belirtilen açıklamalar özetle aşağıda verilmiştir. 

9.1. ORMAN SU İŞLERİ DENİZLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğü-Denizli Şube Müdürlüğü’nün 14.08.2014 

tarih ve 167032 sayılı yazısında; 

Planlama alanında Çürüksu Çayının kollarından Honaz Çayı ve Sarı Çayının bulunduğu, planlama 

aşamasında akarsuların bulunduğu bölgelerde Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümlerine 

uyulması kaydıyla söz konusu alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

yapılmasında Şube Müdürlüğünce sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. 
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9.2. BOTAŞ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
BOTAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İzmir Şube Müdürlüğü’nün 10.07.2014 tarih ve 

21497 sayılı ile 22.08.2014 tarih ve 25617 sayılı, yazılarında; 

Kurum görüşü talep edilen alandan Kuruma ait St 8ʺ Akenerji hattı ile St 8ʺ Denizli OSB hatlarının 

geçtiği, Akenerji hattı kamulaştırma genişliği 8m. (sağ 5m, sol 3m,) ve OSB hattı 11m (sağ 7m, sol 

4m) olduğu, bu nedenle BOTAŞ Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği madde 7/9’a göre yanıcı ve 

patlayıcı madde bulundurmamak veya depolamamak kaydıyla Bina Yaklaşım Emniyet Mesafeleri; St 

8ʺ için (sol 4m, sağ 7m)+ imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi (5m)+ İlave her kat için 0,5m 

olduğu, Okul, hastane, ibadethane ve benzeri toplu yaşam alanları için formüle 10m ilave edilmesi 

gerektiği, Doğalgaz boru hatlarına ait tesislerin yakınında yapılacak diğer altyapı tesisleri ile patlayıcı, 

parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal eden kullanan, atölye, depo, imalathane, 

fabrika gibi tesisler için uyulması gereken emniyet mesafelerine uyulması gerektiği, patlayıcı, 

parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal eden kullanan, atölye, depo, imalathane, 

fabrika ile akaryakıt istasyonları, LPG, LNG, CNG istasyonları arasında en az m 50m mesafe 

bırakılması gerektiği, Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği güzergah üzerinde kesinlikle köklü ağaç 

dikilemeyeceği, kamulaştırma alanının hiçbir şekilde ihlal edilemeyeceği, hazırlanan projeler için 

Botaş’tan onay alınması gerektiği, İmar planı yapılacak bölgede içerikte sunulan hususlar ile 

mesafelere uyulması ayrıca ruhsat verilecek alt ve üst yapı tesisleri için ayrı ayrı olmak üzere idarenin 

görüşü alınması gerektiği belirtilmiştir. 

DOĞALGAZ VE HAM PETROL BORU HATTINA AİT TESİSLERİN DİĞER TESİSLERE OLAN 

EMNİYET MESAFELERİ TABLOSU 

 

Tablo 3 : BOTAŞ İzmir Müdürlüğü’nün 22.08.2014 tarih ve 25617 sayılı yazısı eki 
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9.3. KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2.Bölge Müdürlüğü’nün 28.08.2014 tarih ve 147412 sayılı 

yazısında; 

'Karayolları Kenarında Yapılacak, Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin' kavşak mesafesi 

başlıklı 37.maddesi, Cephe genişliği başlıklı 40.maddesi ve yapı yaklaşma başlıklı 41.maddesi 

hükümlerine uygun planlama yapılması, karayoluna cepheli parsellerde yapılacak tesisler için ön 

cephe hattının kamulaştırma sınırından en az 25 metre uzaklıkta bulunması, karayolu kamulaştırma 

sınırının korunması, daha güvenli bir trafik akışının sağlanması amacıyla yol kenarındaki tesislerin her 

noktadan anayola bağlantılarının önlenerek, belirli uzunluklarda topluca katılma ve ayrılma imkânı 

sağlanmak üzere karayolu kamulaştırma sınırı dışında toplayıcı yol planlanması, gerekli terkinlerin 

yapılması, yola bağlantısı planlanan taşıt trafiğine açık imar yolları kavşak alanlarına 200 m uzaklıkta, 

en az 10 m genişlikte yola dik olarak ve aralarında en az 350-400 m mesafe bırakılarak planlanması, 

yola cepheli parsellerde yapılaşmaya gidilmek istenilmesi halinde ve ulaşım aşamasında Bölge 

Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması şartıyla görüş talep edilen alanda plan yapılmasında sakınca 

bulunmadığı ancak planlanan toplayıcı yolun yola bağlantıları yeni kavşak yeri ve mevcut kavşakların 

iyileştirilmesi konusunda Bölge Müdürlüğü’nden görüş alınması gerektiği belirtilmektedir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü’nün 25.12.2018 tarih ve E.444796 sayılı 

yazısında; 

Sorumluluk ağları içerisindeki karayollarına cephe teşkil eden akaryakıt istasyonlarında "Karayolları 

Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinin geçerli olduğu, 

Belediye sınırları içinde ve bölünmüş Devlet Yolları kenarında bulunan taşınmazlar için söz konusu 

yönetmeliğin 37. Maddesine göre; yolumuzun kenarında yapılacak bu gibi tesislere ait geçiş yolu 

eksenlerinden yakın olanının taşıt yolu dış kenarı ile kesiştiği noktanın kavşak başlangıcına en az           

100 m mesafede olması, bu mesafeler  içinde trafiğe ve yollarına bağlantısı açık imar yolu 

bulunmaması ve planlanmaması, Yönetmeliğin 40. Maddesine göre parselin yolumuza bitişik cephe 

genişliğinin 40 m olması zorunluluğunun bulunduğu, yukarıda bahsi geçen hususlar doğrultusunda 

bakıldığında; Denizli-Çardak Devlet Yolu'nun planlama alanı içerisinde kalan kesiminde Koyunaliler 

Mahallesi, 155 ada 11 parsel ile 564 ada 2 parsel arasından  karayoluna yapılan taşıt yolu bağlantısının 

dışındaki kesimlerinin uygun olduğu belirtilmiştir. Ancak, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar 

Planının       üst ölçekli plan niteliğinde olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yapılması 

yasal bir zorunluluktur. 

9.4. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
Denizli Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 28.08.2014 tarih ve 6045 sayılı yazısında; 

3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması,1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Plan ve 1/25000 ölçekli İl Çevre Düzeni Plan kararlarına ve plan hükümlerine uyulması, ilgili kurum 

ve kuruluşlardan mer'i mevzuat çerçevesinde gerekli izinlerin alınması, Böceli Kaynak Kaptajı ve su 

sondaj kuyusuna ilişkin olarak 30.10.2001 tarih ve 8 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararına uyulması, 

yapılacak çalışmalar sırasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

herhangi bir korunması gerekli taşınmaz tabiat varlığı veya taşınır tabiat varlığıyla' karşılaşılması 

halinde çalışmaların durdurularak müdürlüğe haber verilmesi, yapı ruhsatı kesilmeden önce ÇED 

yönetmeliği açısından değerlendirilmek üzere Müdürlüğün görüşü alınması, 2872 sayılı Çevre Kanunu 

ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerin hükümlerine uyulması, çevreye zarar 

verilmemesinin sağlanması, ÇED yönetmeliğine tabi bir faaliyet planlandığında müdürlüğe tekrar 

müracaat yapılarak gerekli izinlerin alınması şartıyla söz konusu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar 

planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 
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9.5. DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nün 

05.09.2014 tarih 557514 sayılı yazısında; 

Revizyonu yapılacak sahanın bir bölümünün Çürüksu Sağ Sahil Sulama kapsamında kaldığı ve bu 

sahalar içerisinden aynı projenin Sulama Ana Kanalının geçtiği, kanala ve kanal servis yoluna herhangi 

bir müdahalede bulunulmaması gerektiği, sulama sahası kapsamındaki sahaların sulama sahası dışına 

çıkarılması ile ilgili kararın Toprak Koruma Kurulu'nda alınması gerektiği, aynı zamanda Çürüksu Sol 

Sahil Sulama Ana Kanalının bu bölgeden geçtiği, imar planı çalışmaları esnasında sulama kanalına ve 

servis yoluna herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiği, Çürüksu Çayı'nın B.Menderes Nehri 

ile birleşim yerinden itibaren Kaklık Karayolu köprüsüne kadar sağlı sollu 100'er metre olmak üzere 

200 metre genişliğe haiz şeritvari bölgenin Çürüksu Çayı'nın taşkınlarına karşın gerekli, önlemlerin 

alınması gerektiği, Çürüksu Çayı'nın bakım-onarım çalışmalarında kullanılmak üzere Çay şev 

üstlerinden itibaren 5.00 genişliğinde şeritvari saha da herhangi bir yapılaşmaya gidilmemesi gerektiği, 

Plan Sahası içerisinden geçen Acıdere yatağının aynen korunması gerektiği şeklinde kurum görüşü 

belirtilmiştir. 

ÇÜRÜKSU SULAMA SAHASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita 12 : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 05.09.2014 tarih 557514 sayılı yazısı eki 

9.6. İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Denizli Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün, 24.09.2014 tarih 8470 sayılı 

yazısında; 

Kurum görüşü talep edilen alanda revizyon yapılması ile ilgili, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu kapsamında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 
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9.7. AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE 

KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

02.10.2014 tarih ve 2979 sayılı yazısında; 

Denizli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün görüşü ve eklerinin değerlendirilmek üzere Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

9.8. TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Müdürlüğü’nün 16.07.2014 tarih ve 

10377 sayılı, 16.09.2014 tarih ve 11347 sayılı, 10.12.2014 tarih ve 17839 sayılı, yazılarında; 

16.07.2014 tarihli yazısı ile ek süre istenmiş, 16.09.2014 tarih ve 11347 sayılı görüşü ile; Mülkiyet 

sınırının mutlak suretle korunması, Mülkiyet sınırları içinde kalan alanların TCDD alanı olarak 

planlanması, Taşıt yolunun demiryolu ile kesiştiği bölümlerde geçişlerin, kuruluşun Ana Statüsü 

uyarınca alt ve üst geçiş olarak planlanması, demiryolu koridor genişliğinin 25 metreden az olduğu 

kısımlarda demiryolu koridor genişliğinin 25 metreye tamamlanması, hattın uygun bir tarafından (sağ 

veya solundan) 10 metrelik servis yolu planlanması, servis yolu planlanmayan demiryolu hattı 

tarafında ise 12,5 metre koridor genişliğinden itibaren 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılması, 

güvenlik açısından; mevcut koridorun 25 metre geniş olduğu yerlerde yanıcı ve patlayıcı maddelerle 

ilgili can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturulacak tüm tesisler için, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının TS 11939/Ocak 2001 sayılı Mecburi Standartlar Tebliğine göre, örtülü tanklar ve yer altı 

tankları için 10 metre ( yer altı tankları ile ilgili emniyet mesafeleri, emniyet valf'inden itibaren 

ölçülür.) yer üstü tankları için ise 15 metre çekme mesafesi bırakılması, mevcut demiryolu 

koridorunun 25 metre dar olduğu yerlerde ise planlama ile saplanacak 25 metre koridor genişliğinden 

itibaren örtülü tanklar ve yer altı tanklar için 10 metre (yeraltı tankları ile ilgili emniyet mesafeleri, 

emniyet valf'inden itibaren ölçülür.) yer üstü tankları için ise 15 metre çekme mesafesi bırakılması 

hususlarının sağlanması hususları ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Dinar-Aydın 

Demiryolu Projesi' ile ilgili olarak ilgili Genel Müdürlüğünde mutlak suretle görüşünün alınması, 

10.12.2014 tarih ve 17839 sayılı görüşü ile; Dinar-Aydın Demiryolu Projesi Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğünce yürütüldüğü, adı geçen projeye ait sayısal verilerin ilgili Genel Müdürlükten temin 

edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

9.9. ULAŞTIRMA DENİZLİCİLİK VE HABERLEŞME 

BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 

29.12.2014 tarih ve 70032 sayılı yazısında; 

Kurum görüşü talep edilen alanda Aydın-Dinar Rehabilitasyon Demiryolu hattının bulunduğu 

belirtilmiş ve ilgili hattın güzergâh planı gönderilmiştir. 

9.10. TEİAŞ 21. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ  
TEİAŞ, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 21. Bölge Müdürlüğü, Tesis 

ve Kontrol Müdürlüğü’nün 29.06.2015 tarih ve E.65972, 18.12.2017 tarih ve 494460 sayılı 

yazılarında; 

Sözkonusu planlama çalışmalarında, enerji iletim tesislerinin güzergah konum ve kamulaştırma 

planlarının dikkate alınarak Teşekküllerine ait E.İ.Hattı direk alanları ile irtifak alanlarının korunması 

kaydı ile; söz konusu enerji iletim hatlarının altında kalan alanlardaki yapılaşma ve planlama 
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çalışmalarında;  “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uyulacaktır.” İbaresinin ve 

planlamalarda, E.İ.Hatlarının bulunduğu alanlardaki yapılaşmalarda ruhsat aşamasında TEİAŞ 

görüşünün alınması gerektiği hususunun plan notlarına alınması ve uygulamanın belirtilen hususlar 

çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

9.11. DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ  
Denizli Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 07.04.2015 tarih ve 2916 sayılı 

yazısında; 

Bahse konu alanda imar planı çalışması yapılmasında idarece sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 

9.12. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğü’nün 11.01.2016 tarih ve 73495 

sayılı yazısı ve ekinde; 

Kurum görüşü talep edilen alanın orman sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir. 

9.13. ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 12.11.2018 tarih ve 83746 sayılı yazısında; 

Konu ile ilgili bölgedeki trafo yerleri harita üzerine işlenerek sayısal olarak gönderilmiştir. 

9.14. DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESKİ Genel Müdürlüğü’nün 12.11.2018 tarih ve 

75572557-622.03-E.22987 sayılı yazı ve ekinde;  

Yapılan incelemelerde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılacak alan ve çevresinde yukarıdaki 

DESKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları uydu görüntülerinde gösterildiği şekliyle belediyesi 

zamanında yapılmış kısmi içme suyu ve kanalizasyon hatlarının bulunduğu, ayrıca kısmi kanalizasyon 

hatlarının bir kısmının bağlandığı Organize Sanayi Bölgesine ait atıksu arıtma tesisi deşarj hattının 

bulunmakta olduğu, bahse konu hatların bazı bölümlerinin imar adaları içerisinde kaldığının 

görüldüğü, hâlihazırda Organize Sanayi Bölgesine ait atıksu arıtma tesisi deşarj hattına bağlı bulunan 

bu kısmi kanalizasyon hatlarının, DESKİ Genel Müdürlüğü olarak yatırım planı dâhilinde yeni bir 

bölgesel kanalizasyon projesi ve kollektör hattının yapımı ile ayrılmasının sağlanacağı, dolayısıyla 

Organize Sanayi Bölgesine ait olan ve kısmi kanalizasyon hattının bir kısmının bağlanarak Sarıçay 

deresine deşarj olduğu Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Hattının korunması ve 

sağlı sollu olarak 5'er metre yol veya yeşil alan olarak planlanmasının uygun olacağı, ayrıca DESKİ 

Böceli Kaynağı ve Koruma Sınırlarını Gösterir Uydu Görüntüsünde gösterildiği şekliyle Böceli 

Kaynağı 2. Derece Koruma Alanının bir kısmı yapılacak imar sınırı içerisinde bulunmakta olduğu, 

Böceli Kaynağının DESKİ Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği kapsamında koruma altına 

alındığı, bu kapsamda Böceli Kaynağına özel, yerinde yapılan çalışmalar ile "Böceli Kaynağı (Denizli-

Pınarkent) Kaynak Koruma Sınırlan Belirlenmesi Raporu" adlı bilimsel rapor hazırlanmış olduğu, 

Böceli Kaynağı mutlak, birinci derece ve İkinci derece koruma sınırlarının belirlendiği, yazı ekinde 

tarafımıza sunulan Böceli Kaynağı (Denizli-Pınarkent) Kaynak Koruma Sınırları Belirlenmesi 

Raporuna istinaden Böceli Kaynağı koruma sınırlarının yapılacak olan imar planında dikkate alınması, 

imar planına işlenmesi ve “Böceli Kaynağı 2. derece kaynak koruma sınırları içerisinde kalan 

parsellerde yapılacak olan iş ve işlemlerde Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 

görüşü alınacaktır.” şeklinde plan notu eklenmesinin gerektiği belirtilmiştir. 

9.15. KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ  
Denizli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarih ve 461 sayılı yazısında; 

Söz konusu alanda 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında herhangi 

bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 
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9.16. DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün 07.11.2018 tarih ve 2018/1071 sayılı yazısında; 

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde, bölgede yer alan sanayi 

kuruluşlarından kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların, Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği Tablo 19'da belirtilen standartlarda arıtılarak "Çevre İzin Belgesi”nde belirtilen alıcı 

ortam olan Sarıçay'a deşarj edildiği, merkezi atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 42.000 m3/gün olduğu, 

fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma ile çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluştuğu, atıksu arıtma 

tesisinin Ocak 1998 yılında işletmeye alındığı, arıtma tesisinde arıtılan sular ise tesisin çıkış 

noktasından itibaren Bölge Müdürlüğümüzce 1997 yılında yapılan güzergâhtan Ø 1000 mm donatılı 

kanalizasyon şebekesi ile kapalı ortamda alıcı ortam olan Sarıçay'a verildiği, Pınarkent Sanayi 

Alanında, Belediyemizce yapılacak İmar Planı, çalışmalarında kurum görüşümüzü oluştururken; 

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin deşarj hattı güzergâhının sağında ve solunda 5'er metre yol veya yeşil 

alan olarak bırakılarak korunması hususunun dikkate alınmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün 21.11.2018 tarih ve 2018/1132 sayılı yazısında; 

Onaylı Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Koruma Bandı sayısal veri oluşturularak 

gönderilmiştir. 

10. PINARKENT MAHALLESİNİN KUZEYDOĞU-

SUNDA İMAR UYGULAMASI TAMAMLANMIŞ 

SANAYİ, İMALATHANE VE TİCARET ALAN-

LARININ BULUNDUĞU BÖLGEDE HAZIRLA-

NAN 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA 

İMAR PLANI 

Pınarkent Mahallesinin kuzey doğusunda imar uygulaması tamamlanmış sanayi, imalathane ve ticaret 

alanlarının bulunduğu bölgede yapılaşmaya yönelik taleplerde tereddütleri ortadan kaldırmak, 

yürürlükteki üst ölçekli planlar ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun plan üretmek 

amacıyla 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.  

10.1.  UYGULAMA İMAR PLANI YAPIM SÜRECİ 
 İlimiz 31 Mart 2014 tarihi itibari Büyükşehir statüsü kazanmış ve iki merkez ilçeden biri olan 

"Pamukkale" isminde bir ilçe kurulmuştur. Pamukkale İlçesi sınırlarında kalan Pınarkent Mahallesi, 

yine Pamukkale Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanına 

girmiştir.  

Pamukkale Belediyesi olarak kuruluşumuzun ardından görev ve sorumluluk alanımıza giren eski 

belde, eski köy, mahalle vb. yerleşim birimlerinin tüm imar planlarını bir araya getirilmesi ile ilgili 

çalışmalar yürütülmüştür. Bunun sonucunda tüm planlı alanlar gözden geçirilerek eksik, yanlış, 

düzeltilmesi gereken, mahkeme kararı ile plansız bulunan alan vb. gibi her türlü plan; 14/06/2014 tarih 

ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 

hükümlerine uyarak yeniden ele alınmış, bazı planların değiştirilmesi veya revizyon edilmesi ile 

plansız kalan alanların yeniden planlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.  
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Bu süreçte bu alana ilişkin daha önce 07.10.2010 tarihinde İller Bankasınca onaylanmış olan halihazır 

haritaları incelenmiş ve halihazır haritaların güncelliğini kaybetmediği görülmüştür. Bu nedenle bu 

alanda yeniden hâlihazır harita yapımına gidilmemiş ve mevcut halihazır haritalar plana altlık olarak 

kullanılmıştır.  

Bu süreçte planlama alanının jeolojik-jeoteknik etüt raporları ile yerleşime uygunluk haritaları yine 

Pamukkale Belediyemizce yaptırılmıştır. Pınarkent Mahallesi’ne ait 34 adet 1/1000 ölçekli halihazır 

haritada sınırları belirtilen alana ait İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu 644 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendi ile Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı genelgesi çerçevesinde, Mekânsal Planlama Genel 

Müdürlüğü’nce 06.08.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı 

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2018 tarih ve 745 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Sözkonusu 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ait Açıklama Raporunda: “Karayolunun 

kuzeyi mer’i imar planlarında sanayi bölgesi olarak planıdır. Yapılan nazım imar planı çalışmasında 

bu bölgede bir değişiklik yapılmamıştır. Bu alanda yer alan kullanımların gösterim teknikleri 

“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” gösterim tekniklerine uygun hale getirilmiştir. Bu bölgede 

mesleki ve teknik lise yapılabilmesi için 1 adet “Eğitim Alanı” planlanmıştır. Sanayi bölgesi içinde 

yer alan KDKÇA kullanımlarında da değişiklik öngörülmemiştir. Karayolu kenarında yer alan 

KDKÇA alanları nazım imar planında KDKÇA alanı olarak, Tercihli alanlar, Ticaret alanı olarak 

planlanmıştır. Karayolu kenarında yer alan “Akaryakıt İstasyonu” nazım imar planında korunmuştur.” 

denilmektedir. 

14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Bu yayımlanan yönetmelik ile yürürlükte bulunan 02.11.1985 tarihli ve 18916 

Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ile 

11.11.2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair 

Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yayımlanan yönetmelik ile imar planlarında bulunan 

gösterim teknikleri büyük ölçüde değişmiş, yeni gösterim teknikleri belirlenmiştir. 

14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği yayımlanarak 

yürürlüğe giren, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin geçici 4. maddesinde “İdareler; 

yürürlükteki mekânsal planlarını bir yıl içinde Bakanlıkça belirlenen veri yapısına uygun olarak 

coğrafi bilgi sistemi ortamında sayısallaştırılıp Plan İşlem Numarası almak suretiyle Bakanlığa iletir. 

İdareler tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde sayısallaştırma hizmeti 

Bakanlık tarafından yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, mevcut uygulama imar planı 

gösterim tekniklerinin 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi ve bu yönetmelikte yer alan veri 

tabanına uygun olarak sayısallaştırılması gerekmektedir. 

3194 sayılı İmar Kanununun 5. Maddesinde, Uygulama İmar Planı “tasdikli halihazır haritalar üzerine 

varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin 

yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama 

programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.”, 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde ise “Nazım imar planı ilke ve esaslarına 

uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve 

ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı 

adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, 

yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve 

bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, 

gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun 

altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama 



23 

 

için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları 

ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır haritalar 

üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plan” olarak tanımlanmaktadır.  

Ayrıca, Mekânsal Planlar Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde: “Mekânsal planlar, plan kademelenmesine 

uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst 

kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı 

yönlendirmek zorundadır.” denilmektedir. 

 Mekânsal Planlar Yönetmeliği’nin 25. Maddesinde: 

“(1) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile 

üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana 

kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve 

standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır. 

 (2) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın 

genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde, bu Yönetmelikte 

belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak ilave imar planı yapılabilir.” denilmektedir. 

Ayrıca, gerek mülga Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 2. Maddesinin 4. Fıkrasında ve gerekse 

01/10/2017 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin              

2. Fıkrasında: “Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl 

içinde ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe 

planları onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde üst kademe planlara 

uygun hale getirir ve resen onaylar. Alt kademe planlarla üst kademe planlar arasındaki uyumsuzluğun 

giderilmesine ilişkin on sekiz aylık süre içindeki yeni yapı ruhsatı başvuruları, yürürlükte olan 

uygulama imar planına göre sonuçlandırılır. Bu sürenin dolduğu tarihe kadar alt kademe planlar ile üst 

kademe planlar birbirleriyle uyumlu hale getirilmemişse, planlar birbiriyle uyumlu hale getirilinceye 

kadar bu alanlarda yeni yapı ruhsatı düzenlenmez. Mahkemelerce yürürlüğü durdurulan planlarda 

yürürlüğün durdurulduğu süre bu sürelere ilave edilir.” hükümlerine yer verilmiştir. 

Sözkonusu kanun ve yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı gibi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

ve değişikliklerinin üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak 

hazırlanması ve Belediye Meclislerince kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, revizyonu 

ve değişikliklerinin üst ölçekli planlara uygunluğunun sağlanması yasal bir zorunluluktur. Bu 

nedenlerle mevcut nazım imar planına ve yukarıda konu edilen yönetmeliklere uygun revizyon 

yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2018 tarih ve 745 sayılı kararı ile onaylanan Denizli 

İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı 365 ha 

alanı kapsayan 3 bölgeden ibarettir. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24. Maddesinde: “Uygulama imar planlarının tamamı bir 

aşamada yapılabileceği gibi sosyal ve teknik altyapı alanı dengeleri gözetilerek etaplar halinde de 

yapılabilir.” denilmektedir. 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı alanı seçilirken sözkonusu 

bölgelerin özellikleri gözönüne alınarak etaplara ayrılmıştır.  

Plan revizyonuna konu olan planlama bölgesi büyük kısmında mevcut ruhsatlı yapıların bulunduğu ve 

imar uygulaması tamamlanmamış mevcut imar planında “Sanayi Alanı”, “Konut Dışı Kentsel Çalışma 

Alanı”, “Ticaret Alanları”nın bulunduğu imar adaları içerisindeki parselleri kapsamaktadır. Bahsi 

geçen parsellerde imar durumu ve yapılaşma taleplerinin yoğunlaşması nedeniyle Planlı Alanlar 

Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 2. Fıkrası da gözönüne alınarak planlama etaplarının seçiminde bu 

bölgeye öncelik verilmiştir. Planlama alanının yüzölçümü yaklaşık 120,46 ha olarak hesaplanmıştır. 
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Planlama çalışmasında öncelikle plan yapılacak olan alanın sınırı çeşitli eşiklerden oluşmaktadır.  

 Kuzeyde Çürüksu Çayı’nın kollarından biri olan “Sarıçay”  

 Güneyinde TCDD Demiryolu 

 Doğusunda Denizli Organize Sanayi Bölgesi sınırı 

 Kuzey batısında tarım arazileri  

 Ayrıca, Denizli-Ankara Devlet Karayolu doğal, yapay ve idari eşik niteliği taşıyan önemli 

sınırlayıcılardır. 

10.2.  PLAN KARARLARI 

Yukarıda belirtilen kurum görüşleri, kentsel yapı, fiziki yapı, sosyo-ekonomik yapı, demografik yapı, 

jeolojik-jeoteknik etüd  vb. planlamaya altlık olacak veriler göz önünde bulundurularak yeni imar planı 

kararları oluşturulmuştur. 

Pınarkent Mahallesi gündelik alışveriş ve işlemlerle ilgili Denizli merkeze yakın konumda olduğundan 

Denizli şehir merkezi ile ilişkilidir.  Mevcut altyapı ve üstyapı hizmetleri 2014 yılına kadar mülga 

Pınarkent Belediyesi tarafından yapılmıştır. Ancak, Denizli İli’nin Büyükşehir statüsüne 

kavuşmasından itibaren bu mahalle hizmetleri Pamukkale Belediyesi ve Denizli Büyükşehir 

Belediyesi tarafından yapılmaktadır.  

Pınarkent Mahallesinin karayolu üzerinde olması ve Denizli merkeze yakın olması, özellikle Denizli 

Organize Sanayi Bölgesine çok yakın olması bu mahallenin cazibesini artırmıştır. Bu nedenle bu 

mahallede sürekli nüfus artışı olmaktadır. Planlama yapılan alanda Denizli-Ankara karayolu yolu 

üzerinde olması nedeniyle yoğun yapılaşma talebi ve baskısı ile karşılaşmaktadır. Yapılan planlama 

ile bu alanda olan yapılaşma taleplerine yön verilecektir. 

Planlama alanında öncelikle ulaşım aksları belirlenirken; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün kurum 

görüşü yazısı ekinde yer alan karayolu projeleri plana işlenmiş olup Denizli–Ankara Karayoluna 

paralel olacak şekilde yolun her iki tarafına da servis yolları tasarlanmıştır. Planlama alanı içinde ana 

ulaşım aksını sağlayacak olan 2. derece taşıt yolları ise 20 metre, 15 metre, 12 metre ve 10 metre olacak 

şekilde planlanmıştır. Planlama çalışması aşamasında, plan taslağının bir örneği servis yollarının ve 

diğer bağlantı yollarının uygun olup olmadığı hususunda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden tekrar 

görüş alınmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04.10.2013 tarih ve 2013/165 sayılı kararıyla onaylanan 520 ada,       

14 nolu parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı revizyon planın dışında 

bırakılmıştır. 

Ayrıca, yapılan incelemede mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planınca “Tercihli Alan” olarak 

planlanmış olan 512 ada, 3 nolu parselin Denizli Organize Sanayi Bölgesi sınırı içerisinde kaldığı 

tespit edilmiştir. Bu nedenle, hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında,            

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarih ve 47 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar Planının ilgili kısmının iptal edildiği bu alanda; yetki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait 

olduğundan, sözkonusu alan kaldırılarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışına 

çıkarılmıştır. 

Planlama alanı içerisindeki mevcut yapılaşmalar da dikkate alınarak üst ölçekli plan kararlarına uygun 

olacak şekilde "Sanayi Tesis Alanı", "İmalathane Tesis Alanı", "Ticaret Alanı", "Akaryakıt ve Servis 

İstasyonu Alanı", "Belediye Hizmet Alanı", “İdari Hizmet Alanı”, “Lise Alanı”, “Rekreasyon Alanı”, 

“Mezarlık Alanı”, “Park Alanı” fonksiyonları planlanmıştır. 



25 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita 13: 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 

10.2.1 KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 

10.2.1.1 Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez): 

1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda, planlama alanının güneyinde TCDD 

Demiryoluna yakın bölgede 1 adet E=1.00 yapılaşma şartında Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal 

ve Kültürel Merkez) planlanmıştır. 

10.2.1.2 İdari Hizmet Alanı: 

1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda, planlama alanının güneyinde TCDD 

Demiryolu kenarında 1 adet E=1.00 yapılaşma şartında İdari Hizmet Alanı planlanmıştır. 

10.2.1.3 Ticaret Alanları: 

Denizli-Ankara karayolunun kuzeyinde yer alan Sanayi bölgesinde 1 adet ve karayolunun güney 

kenarına cepheli 4 adet olmak üzere 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında “Ticaret Alanı” 

06olarak planlanan alanlar ile “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanan alanların bir kısmı 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine de uygun olacak şekilde, planlama alanı içerisindeki 

konumları ve ulaşım bağlantıları da göz önüne alınarak "Ticaret Alanı" planlanmıştır. 

Sözkonusu planlama bölgesi, Belediye Meclisimizin 06.01.2017 tarih, 2017/41, Denizli Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 16.03.2017 tarih, 332 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 

Pınarkent Mahallesi, Denizli-Ankara Karayolu Kenarı 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar 

Planının devamı niteliğinde olduğundan karayolu kenarındaki ticaret alanlarının uyumlu yapılaşması 
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için mevcut imar planındaki şartlara uygun olarak bu alanlarda da yapılaşma şartı E=1.00, 

TAKS=0.50, Ençok: 5 kat olarak belirlenmiştir. 

10.2.1.4 Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı: 

Planlama alanında mevcutta çalışır vaziyette bulunan ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planında da “Akaryakıt Satış İstasyonu” olarak planlanmış olan 155 ada, 11 nolu parselin bulunduğu 

alan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak 

planlanmıştır. Bu alanda yapılaşma şartı Pınarkent Mahallesinin yürürlükte bulunan diğer 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planlarıyla uyumlu olarak E:0,30, Yençok=7.50 m. şeklinde belirlenmiştir. 

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin Yapı Yaklaşma 

Mesafelerine ilişkin 41. maddesi gereği yapı yaklaşma mesafeleri plan üzerine işlenmiştir. 

10.2.1.5 Sanayi Tesis Alanı: 

Planlama alanının ve karayolunun kuzeyinde kalan sanayi bölgesinde çoğunluğu mevcutta çalışır 

vaziyette bulunan sanayi yapılarının bulunduğu alanlardan oluşan 19 adet imar adası 1/5000 ölçekli 

Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarındaki 

fonksiyonları ile yapılaşma şartları korunarak Sanayi Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Sanayi Tesis 

Alanı olarak planlanan alanlarda E=0.60 ve Yençok=9.50 metre olacak şekilde yapılaşma şartları 

korunmuştur. 

10.2.1.6 İmalathane Tesis Alanı: 

Denizli-Ankara karayolunun kuzeyinde 1 adet ve güneyinde 1 adet olmak üzere 1/5000 ölçekli 

Revizyon Nazım İmar Planında ve mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Konut Dışı 

Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanan alanlar (616 ada, 1, 511 ada, 10, 13, 14 nolu parseller) 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine de uygun olacak şekilde, mevcut kullanımları gözönüne 

alınarak fonksiyon ayrımı yapılmış ve “İmalathane Tesis Alanı” olarak planlanmıştır. 

Bu alanda yapılan incelemede, “KDKÇA” (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) olarak planlanan imar 

adalarına ilişkin 2014 yılında Belediyemize teslim edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

paftalarında yapılaşma şartlarının belirlenmemiş olduğu tespit edilmiştir. Yapılan imar durumu 

araştırmalarında ise farklı imar adalarında ya da aynı imar adası içerisindeki komşu parsellerde, bazı 

parsellerde aynı şahsa, aynı parsel için, farklı tarihlerde “E=2.40, H=15.50”,  “E=1.20, H=12.50”, 

“E=1.20, H=15.00”, “E=0.60, H=9.50”, “E=0.60, H=9.00, “E=0.60, H=7.00” şeklinde resmi imar 

durumlarının verildiği ortaya çıkmıştır. Tereddütlerin ve farklı uygulamaların ortadan kaldırılabilmesi 

için bu alanlarda yapılaşma şartı E=0.60, Yençok=9.50 m. şeklinde belirlenmiştir. 

10.2.2 SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 

10.2.2.1 Lise Alanı: 

Planlama alanının kuzeyindeki sanayi bölgesi içerisinde mesleki ve teknik lise yapılabilmesi için                

1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında “Eğitim Alanı” olarak ayrılan alanda 1 adet “Lise 

Alanı” planlanmıştır. “Lise Alanı”nda yapılaşma şartı E=1.00, TAKS=0.40’ı geçemez., Ençok=4 kat 

olarak belirlenmiştir. 

10.2.3 AÇIK VE YEŞİL ALANLAR 

10.2.3.1 Park Alanı: 

Planlama alanında bir kısmı imar adaları arasında bu alanlara hizmet eden, bir kısmı ise kanal 

kenarlarında olmak üzere toplam 36 adet "Park Alanı" önerilmiştir. Bu alanlar kamusal alanlar olup 
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kamunun kullanımına açık yeşil alanlar yer alacaktır. Sözkonusu alanların büyük çoğunluğunu imar 

uygulaması ile kamuya kazandırılmış alanlardan oluşturmaktadır. 

10.2.3.2 Rekreasyon Alanı: 

Planlama alanında karayolunun kuzey kenarında 1 adet E:0,05 yapılaşma şartında "Rekreasyon Alanı" 

önerilmiştir. Bu alanda; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 4. maddesinde: "Kentin açık ve yeşil alan 

ihtiyacı başta olmak üzere, eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabildiği, kent içinde ve 

çevresinde günübirlik kullanıma yönelik olarak imar planı ile belirlenmiş yerler"  şeklinde tanımlanan 

tesisler yapılabilecektir. 

10.2.3.3 Mezarlık Alanı: 

Planlama alanında karayolunun kuzeyinde yer alan 511 ada, 9 nolu parselde kayıtlı mevcut “Mezarlık 

Alanı” korunmuştur. Bu alan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına da uyularak yine “Mezarlık 

Alanı” olarak planlanmıştır. 

10.2.4 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI 

10.2.4.1 Ulaşım: 

Planlama alanının içinden geçen Denizli-Ankara Karayolu, Karayollarının sorumluluğunda olan bir 

yol olduğundan mevcutta bulunan kavşaklar dışında yeni bir kavşak planlanmamıştır. Ana yolu her iki 

tarafına da servis yolları planlanmış olup, mahallenin içerisinde de taşıt trafiğinin aksamaması ve daha 

düzenli olması için planlama alanı içinde ana ulaşım aksını sağlayacak olan 2. derece taşıt yolları ise 

20 metre, 15 metre, 12 metre ve 10 metre olacak şekilde planlanmış olup 1/5000 ölçekli Revizyon 

Nazım İmar Planında öngörülen ulaşım kademelenmesi ve kavşak düzenlemeleri ile genel otopark 

alanları plan üzerine işlenmiştir. 

Üst ölçekli planlarda belirlenmemiş olan yaya yolları, ulaşımın daha sağlıklı ve teknik özelliklere sahip 

olması için yeniden düzenlenmiştir. Planlama alanın içerisinden geçen dere ve kanal kenarlarında 

mümkün olduğu kadar imar adalarının ayrılması ve ulaşımın iyileştirilmesi amacıyla taşıt ve yaya 

yolları ayrılmıştır. Planlama alanına hizmet verecek çeşitli bölgelerde 10 adet "Genel Otopark Alanı" 

belirlenmiştir. 

Ulaşım düzenlemeleri sonucunda 155 ada, 7, 8, 11, 520 ada, 11, 12, 616 ada, 1 nolu parsellerde yola 

terkler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ulaşım bağlantılarının çözümü amacıyla, 510 ada, 3, 519 ada, 7, 8, 

9, 10, 11, 13, 14, 587 ada, 1, 564 ada, 2, 565 ada, 4, 5, 6 nolu parsellerde İmar Kanununun                        

18. Maddesine uygun olarak sıfır dopla imar uygulaması yapılacak şekilde düzenleme yapılmıştır. 

10.2.4.2 Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama (Trafo Alanı): 

Planlama alanının enerji ihtiyacını karşılamak üzere BOTAŞ, TEİAŞ ve ADM Elektrik Dağıtım 

A.Ş.’nin görüşleri doğrultusunda mevcut enerji nakil hatları, doğalgaz boru hatları ile mevcut trafo 

alanları korunmuştur. Enerji nakil hatları, doğalgaz boru hatları ve 11 adet trafo alanı plan üzerine 

işlenmiştir. 

10.2.4.3 Su, Atıksu ve Atık Sistemleri: 

Planlama alanının içerisindeki içme suyu ve kanalizasyon hatları DESKİ Genel Müdürlüğü’nün 

görüşleri doğrultusunda korunarak imar planı üzerine işlenmiştir. Ayrıca Denizli Organize Sanayi 

Bölgesine ait arıtma tesisi atık su deşarj hattı da plan üzerine işlenmiş ve korunmuştur. 
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10.2.5 ALAN DAĞILIMI 

KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI Yüzölçümü (ha) Oran (%) 

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI 0.48 0.40 

BELEDİYE HİZMET ALANI 0.22 0.19 

İDARİ HİZMET ALANI 0.44 0.36 

SANAYİ TESİS ALANI 52.24 43.37 

İMALATHANE TESİS ALANI 8.56 7.10 

TİCARET ALANI 10.59 8.79 
      

EĞİTİM TESİSLERİ ALANI Yüzölçümü (ha) Oran (%) 

LİSE ALANI 1.41 1.17 
      

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR Yüzölçümü (ha) Oran (%) 

MEZARLIK ALANI 0.75 0.62 

PARK 12.77 10.60 

REKREASYON ALANI 0.30 0.25 
     

SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ Yüzölçümü (ha) Oran (%) 

SU YÜZEYİ 7.46 6.19 
      

ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA Yüzölçümü (ha) Oran (%) 

TRAFO ALANI 0.16 0.13 
    

KARAYOLLARI Yüzölçümü (ha) Oran (%) 

GENEL OTOPARK ALANI 1.20 1.00 

TAŞIT VE YAYA YOLLARI 23.88 19.82 
    

TOPLAM 120.46 100.00 
 

Tablo 4 : Alan Dağılımı Tablosu 

11. SONUÇ 

Pınarkent Mahallesinin kuzeydoğu kesimine ait hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar 

Planı; ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan alınan imar planına esas görüşleri ile mevcut yapılaşmalar, 

mevcut üst ölçekli planlar ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 

hükümleri doğrultusunda düzenlenmiştir. 

Bu alanlar kamu kurumlarından alınan görüşler ile arazi çalışmaları neticesinde kısmen şekillenmiş 

olup bütüncül planlama yaklaşımı, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına göre oluşturulmuştur.  

Planlama ilke ve esasları; 

- Kamu yararı; planlama çalışmasının temel esasını oluşturmakta olup, planlama çalışması, 

vatandaşın mağduriyeti olmayacak şekilde, planlama alanında yaşayan ve yaşayacak olan toplumun 

bütünün yararları dikkate alınarak yapılmıştır. 

- Ulaşılabilirlilik, erişilebilirlik;  yürüme mesafesi temel alınarak, planlama alanı nüfusunun donatı 

alanlarına kolay erişebileceği şekilde planlanmıştır. 

- Eşitlik; plan nüfusunun planlama çalışması ile oluşan bütün donatı alanlarında eşit şekilde 

faydalanması sağlanmıştır. 

- Sürdürülebilirlilik; planlama alanında insan faktörü temel alınarak bu alanda yaşayacak olan 

toplumun yaşam standartlarının sürekliliği başta olmak üzere kırsal alanların başlıca gelir 

kaynaklarının tarım alanları olduğu düşünülerek tarımsal arazilerin sürekliliğinin sağlanması açısından 

imarlı alanlar sınırlandırılmıştır. 

- Mevzuata uygunluk; esasen planlama ilkesi ve esası olmaktan çok, aynı zamanda yasal zorunluluk 

olup, planlama çalışmasında özellikle 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve diğer 

mevzuat hükümlerine uyularak hazırlanmıştır. 
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12. PLAN HÜKÜMLERİ 

12.1. GENEL HÜKÜMLER 

1. PLAN, PLAN AÇIKLAMA RAPORU, PLAN HÜKÜMLERİ İLE BERABER AYRILMAZ BİR 

BÜTÜNDÜR. 

2. HER BİR PARSEL İÇİN JEOLOJİK-JEOTEKNİK VE DEPREM YÖNETMELİĞİNE 

UYGUN ZEMİN ETÜDÜ YAPILMADAN VE İLGİLİ KURULUŞ TARAFINDAN TASDİK 

EDİLMEDEN, PROJE TASDİKİ VE İNŞAAT UYGULAMASI YAPILAMAZ. 

3. TEKNİK SOSYAL ALT YAPI ALANLARI VE DİĞER KULLANIM ALANLARI 

(OTOPARKLAR, YEŞİL ALANLAR, YOLLAR, PARKLAR, CAMİ ALANLARI, VB. KAMU 

ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ. 

4. İMAR PLANI VE BU PLAN HÜKÜMLERİNDE BELİRTİLEN KULLANIM AMACI DIŞINDA 

HİÇBİR TESİS YAPILAMAZ. YAPILACAK TESİSLE SONRADAN HİÇBİR BİÇİMDE 

PLANDA GÖSTERİLEN AMAÇ DIŞINDA KULLANILAMAZ.  

5. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDEN GEÇEN ENERJİ NAKİL HATLARI ALTINDAKİ 

YAPILARDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM 

YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR. ENERJİ NAKİL HATLARININ BULUNDUĞU 

ALANLARDAKİ YAPILAŞMALARDA RUHSAT AŞAMASINDA TEİAŞ GÖRÜŞÜNÜN 

ALINMASI GEREKMEKTEDİR. 

6. KENT SİLUETİNİ BOZUCU YAPILAŞMANIN ENGELLENMESİ İÇİN PREFABRİK 

ÇELİK SİSTEM VEYA SÖKÜLÜP TAKILABİLİR MALZEMEDEN YAPILARIN YAPILIP 

YAPILMAMASI HUSUSUNDA; KONUT ALANLARI HARİÇ, İMAR DURUMUNDA 

VERİLEN KAT ADETLERİNDEN DÜŞÜK KATTA YAPI YAPILMAK İSTENDİĞİNDE VE 

EMSALE TABİİ ALANLARDA EMSAL HAKKININ TAMAMI KULLANILMADIĞI 

TAKDİRDE BELEDİYENİN BELİRLEDİĞİ KOMİSYON TARAFINDAN PROJELER 

İNCELENEREK KARARA BAĞLANACAKTIR. 

7. PLAN ÜZERİNDE BELİRLENMEMİŞ İSE KOMŞU VE ARKA BAHÇE MESAFELERİ 

İÇİN PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAHÇE MESAFELERİ İLE İLGİLİ 

MADDESİ GEÇERLİDİR. 

8. KATI ATIKLAR, KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ’NE UYGUN OLARAK 

EN YAKIN KATI ATIK ENTEGRE TESİS ALANINDA BERTARAF EDİLMELİDİR.  

9. İMAR UYGULAMASI İLE OLUŞACAK PARSELLERDE OTOPARK İHTİYACI 

OTOPARK YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK ÇÖZÜLECEKTİR. OTOPARK 

İHTİYACI ÇÖZÜLMEYEN YAPILARA YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMEZ.  

10. İMAR UYGULAMASI TAMAMLANMIŞ PARSELLERDE; YENİ PLANDAN ÖNCE 

YAPILMIŞ MEVCUT RUHSATLI BİNA VARSA BİNAYA AİT KAZANILMIŞ HAKLAR 

BİNA YIKILINCAYA KADAR SAKLI KALIR. YIKILIP YENİDEN YAPILMASI HALİNDE 

İMAR PLANI ŞARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLECEKTİR. 

11. MEVCUT YAPILARDA ÇEKME MESAFELERİNE BAKILMAKSIZIN BİR DEFAYA 

MAHSUS RUHSAT VERİLEBİLIR. YAPILACAK HER TÜRLÜ İLAVE YAPILARDA 

ÇEKME MESAFELERİNE UYULACAKTIR. AYRICA SÖZ KONUSU MEVCUT YAPILAR 

KOMŞU PARSELLE BİTİŞİK İSE BU KOMŞU PARSELDE KOMŞU MÜLKİYETLE 

SADECE YAPININ OLDUĞU HATTA ÇEKME MESAFESİ İSTENMEZ. 
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12. YAPI RUHSATI KESİLMEDEN ÖNCE ÇED YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR. ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİN 

HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. FAALİYET TAMAMLANDIĞINDA ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE TEKRAR MÜRACAAT YAPILARAK GEREKLİ 

İZİNLER ALINACAKTIR. 

13. SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

14. KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK, AÇILACAK TESİSLER HAKKINDAKİ 

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 

15. DOĞALGAZ BORU HATTININ GEÇTİĞİ GÜZERGÂH ÜZERİNDE KESİNLİKLE KÖKLÜ 

AĞAÇ DİKİLEMEZ, KAMULAŞTIRMA ALANI HİÇBİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLEMEZ. 

BORU HATTI KAMULAŞTIRMA GÜZERGÂHI ORTA REFÜJ İÇİNE ALINABİLİR, 

ÇİMLENDİRME YAPILABİLİR. BUNUN İÇİN HAZIRLANACAK PROJE VEYA 

PROJELER ONAY İÇİN BOTAŞ'A SUNULACAK OLUP UYGUN GÖRÜLMESİ 

HALİNDE PROTOKOL DÜZENLENECEKTİR.  

16. AKARYAKIT İLE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL 

GAZ (LNG) İSTASYONLARININ KURULACAĞI ALANLARIN, 1/5000 ÖLÇEKLI NAZIM 

İMAR PLANINA UYGUN OLARAK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARINA 

"AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU” ALANI OLARAK İŞLENMESİ ŞARTTIR. 

17. BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 

HÜKÜMLERİ, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİ VE 3194 SAYILI 

İMAR KANUNUNUN İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İLE MEKÂNSAL PLANLAR 

YAPIM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 

18. PLAN HÜKÜMLERİNDE ATIFTA BULUNULAN KANUN VE YÖNETMELİKLERDE 

DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN KANUN VE 

YÖNETMELİKLERİN KONUYLA İLGİLİ MADDELERİNE UYULACAKTIR. 

12.2. ÖZEL HÜKÜMLER 

1. SANAYİ TESİS ALANLARI: 

1-A. GÜRÜLTÜLÜ, KOKULU, PATLAYICI VE YANICI MADDE KULLANAN VE 

DEPOLAYAN, ARTIK MADDE ÇIKARAN, ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDEN SAKINCALI 

YENİ SANAYİ TESİS EDİLEMEZ, MEVCUT TESİSLER DONDURULUR, EK TESİS 

RUHSATI VERİLMEZ. TAŞ, KİL VE CAM MAMULLERİ SANAYİİ, ANA METAL, SAF 

METALDEN MAMUL MAKİNE VE TEÇHİZAT SANAYİİNDEN YUKARIDA YAZILI 

SAKINCALARI TAŞIYANLAR VE PRİNA, YAĞ VE SABUN SANAYİ, DERİ, PETROL 

VE KÖMÜR BİLEŞİKLERİ İLE KİMYA SANAYİİ (TIBBİ İLAÇLAR HARİÇ) BU 

ALANLARDA (SÖZ KONUSU TESİSLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE 

YER ALACAĞINDAN) YER ALAMAZ.  

1-B. ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDIYLA TAKS SERBESTTİR. 

1-C. 18. MADDE UYGULAMASI VEYA İFRAZLA OLUŞACAK YENİ PARSELLERDE 

MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 5000 M²’DİR.  

1-D. BU ALANLARDA KOMŞU PARSELLERDEN ÇEKME MESAFESİ 10 METREDİR. 
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2. İMALATHANE TESİS ALANLARI: 

2.A.  ŞEHRİN GÜNLÜK İMALAT İHTİYAÇLARININ KARŞILANABİLECEĞİ, PATLAYICI, 

PARLAYICI VE YANICI MADDELER İÇERMEYEN VE ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDEN 

TEHLİKE OLUŞTURMAYAN TESİSLER YAPILABİLİR. 

2.B.  ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDIYLA TAKS SERBESTTİR. 

2.C. 18. MADDE UYGULAMASI VEYA İFRAZLA OLUŞACAK YENİ PARSELLERDE 

MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 5000 M²’DİR.  

2.D.  BU ALANLARDA KOMŞU PARSELLERDEN ÇEKME MESAFESİ 10 METREDİR. 

3. TİCARET ALANLARI: 

3.A.  BU ALANLARDA KONUT YAPILAMAZ. 

3.B. 18. MADDE UYGULAMASI VEYA İFRAZLA OLUŞACAK YENİ PARSELLERDE 

MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 1000 M²’DİR. 

3.C.  BU ALANLARDA YÜKSEKLİK EN ÇOK 5 KATTIR. 

3.D.  BU ALANLARDA TAKS=0.50'DİR. 

3.E.  BLOK BOYU 50 METREYİ GEÇEMEZ. 

3.F.  BU ALANLARDA KOMŞU PARSELLERDEN ÇEKME MESAFESİ 5 METREDİR. 

4. REKREASYON ALANLARI  

4.A. KENTİN AÇIK VE YEŞİL ALAN İHTİYACI BAŞTA OLMAK ÜZERE, EĞLENCE, 

DİNLENME, PİKNİK İHTİYAÇLARININ KARŞILANABİLDİĞİ, KENT İÇİNDE VE 

ÇEVRESİNDE GÜNÜBİRLİK KULLANIMA YÖNELİK OLARAK BELİRLENMİŞ 

YERLERDİR.  

4.B.   BU ALANDA YAPILACAK YAPILARIN EMSALİ 0.05’İ, KAT ADEDİ 2’Yİ, ASMA KATLI 

YAPILARDA 9.30 METREYİ, ASMA KATSIZ YAPILARDA 8.30 METREYİ GEÇEMEZ.  

5. AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI: 

5.A.    BU ALANLARDA PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNİN AKARYAKIT SERVİS 

İSTASYONLARI İLE İLGİLİ MADDELERİNDE BELİRTİLEN YAPILAR YAPILABİLİR. 

 

H. Alper ÇETİNKAYA 
Şehir Plancısı (A Grubu) 


