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1.PLANLAMA ALANININ TANIMI 

 Planlama alanı, Denizli İli, Çivril İlçesi, Kıralan Mahallesi, 395 ada 158 no.lu parsel 

ve çevresinin bulunduğu yaklaşık 0.4 ha alanı kapsamaktadır. 
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2.HALİHAZIR DURUMU 

 Planlama alanına ait halihazır haritalar İller Bankası tarafından onaylanmıştır. 

 

 

1/5.000 ölçekli halihazır harita 
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3.NAZIM İMAR PLANI DURUMU 

3.1. 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Durumu 

 Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/11/2020 tarihli ve 555 sayılı kararıyla 

onaylanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde 395 ada 158 no.lu parsel ve 

çevresi Toplu İşyerleri olarak planlanmıştır. Mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 

395 ada 158 no.lu parselin kuzeyinde bulunan alan düşük yoğunlukta gelişme konut alanı 

olarak planlıdır. 

 

 

Plan değişikliğine konu alanın, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/11/2020 

tarihli ve 555 sayılı kararıyla onaylanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliğindeki  
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3.2. 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Durumu 

 Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/11/2020 tarihli ve 555 sayılı kararıyla 

onaylanan 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planında 395 ada 158 no.lu parsel ve 

çevresi ikinci derece taşıt yolu, park ve yeşil alan ile toplu işyerleri olarak planlıdır. 

 

  
  

Plan değişikliğine konu alanın, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin  

16/11/2020 Tarih ve 555 Sayılı Kararı ile kabul edilen  

1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planındaki durumu 

 

4.GEREKÇELER 

 Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2019 Tarih ve 49 Sayılı Kararı ile 

kabul edilen 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı, Denizli İdare Mahkemesinin 

Esas No:2019/921, Karar No:2020/352 sayılı kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Denizli 

İdare Mahkemesinin Esas No: 2019/921, Karar No: 2020/352 sayılı kararı doğrultusunda, 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.28/1'e göre 30 gün içerisinde işlem yapılması 

gerekmektedir. Ancak Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında Meclis toplantılarına ara 

verilmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapılamamıştır. Bu kapsamda 
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mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten sonraki ilk Büyükşehir Belediyesi Meclisi 

Toplantısında planın iptal edilmesiyle ilgili konu meclis gündemine alınmıştır. Denizli İdare 

Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 

20/07/2020 tarihli ve 314 sayılı kararıyla da söz konusu plan iptal edilmiştir. Söz konusu alan 

şu anda hukuken plansız durumda bulunmasından dolayı yargı kararları doğrultusunda imar 

planı iptal edilen alanlarda imar planlarının yapılması yasal bir zorunluluk teşkil etmektedir. 

 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinde Büyükşehir 

Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları belirlenmiştir. 7. maddenin (b) bendinde; 

"Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 

1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak 

uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları 

uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve 

imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım 

imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve 

parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve 

parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak." denildiğinden söz konusu alanda plan yapma 

yetkisi Belediyemizde bulunduğundan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 

1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı hazırlanmıştır. 

 

 Denizli İdare Mahkemesinin Esas No:2019/921, Karar No:2020/352 sayılı kararında; 

Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi, 395 ada 158 no.lu parsel ve çevresinde yapılan plan 

değişikliğinin Mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle plansız hale geldiği, plansız hale 

gelen alanla ilgili olarak yeni bir planlama yapılmasının planlama ve şehircilik ilkeleri gereği 

zorunlu olduğu, ancak söz konusu plan değişikliği yapılırken bütüncül bir yaklaşım yerine az 

sayıda parselin planlamaya dahil edilerek daha rasyonel ve bölge bütününde mevcut alansal 

verilerin dikkate alınmadığı, parçacıl yaklaşım neticesinde plan bütünlüğünün 

önemsenmediği, bölgede mevcut olan ve kamulaştırma sınırında olan yollar ile Devlet Su 

İşlerine ait sulama kanallarının planlamada dikkate alındığı ve planlama sınırına dahil 

edilmediği, toplu işyerleri ile Devlet Su İşlerine ait sulama kanalı arasındaki mesafelerin yer 

yer 4-5 metreye ulaştığı, bu nedenle planda öngörüldüğü gibi 10 metrelik taşıt yolu için 

yeterli kesitin olmadığı, ulaşımla ilgili alınan plan kararlarında bu durumun gözetilmediği ve 

bu haliyle plan değişikliğinin teknik ve sosyal alt yapı sorunlarını çözmeye yönelik ihtiva 

içermeyecek şekilde yeterli teknik analiz ve inceleme yapılmadan plan değişikliğinin 

yapıldığı, davacıya ait 395 ada 158 no.lu parselin az bir kısmı ile birlikte 395 ada 161 no.lu 

parselin çok az bir kısmını içine alacak şekilde dava konusu "toplu işyerleri alanı" arasında 

park alanının planlandığı, planlanan park alanının her iki tarafında da 10'ar metrelik iki taşıt 

yolu planlandığı, seyrek yoğunluklu konut alanı ile toplu işyerleri arasında park alanı 

oluşturulmasının uygun bir planlama yaklaşımı olduğu kabul edilmekle beraber dava konusu 

parsel ile toplu işyerleri arasında planlanan park alanının her iki tarafında da 10 metrelik iki 

taşıt yolu yapılmasının ve bu kapsamda davacıya ait parselin planlamada taşıt yoluna dahil 

edilmesinin gerekli olmadığı, yapılan plan değişikliğinin imar mevzuatına, kamu yararına ve 

şehircilik ilkelerine uygun olmadığından plan değişikliği iptal edilmiştir. 
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 Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda planlama alanında imar planı yapılması 

zorunluluk oluşturmuştur. Ülkemizde meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı 

olarak, motorlu araç sayılarında büyük artış olmuştur. Bunun sonucunda büyük illerimiz başta 

olmak üzere; bütün kentlerimizde, ikinci el otomobil alım satımı yaygınlaşmıştır. İnsanların 

ikametine ayrılan binaların giriş katlarında, karayolu kenarlarında vb. yerlerde ikinci el oto 

alım satımı yapan işyeri sahipleri tarafından kullanılmaktadır. Satışa sunulan araçlar, 

apartman girişlerinde, yol kenarlarında, kaldırımlarda, ruhsatsız veya kontrolsüz şekilde 

uygun olmayan boş arsalarda ve zaman zamanda yol ve caddelerde sergilenmektedir. 

Özellikle Çivril İlçesi, Kıralan Mahallesinde karayolu kenarında ikinci el oto alımı satımı işi 

yapanların karayolu kenarlarına araçlarını sergilemek için işgal etmektedirler. Bu durumunda 

taşıt ve yaya güvenliği bakımında büyük risk oluşmasına sebep olunmakta, çevrede bulunan 

halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, insanların kaldırımlarda rahatça yürümelerini ve 

trafiğin sağlıklı akışını etkilemektedir. Ayrıca Denizli Emniyet Müdürlüğünün 28/11/2018 

tarih ve 143 sayılı yazısında, Kıralan Mahallesinin Denizli-Çivril-Uşak karayolu üzerinde her 

iki yönde yol boyunca traktör galerilerinin bulunduğu, traktörlerin yaya kaldırımı üzerinde 

sergilendiği, traktör galerilerinin önlerindeki alanlarda araç bulundurmaya uygun olmamasına 

rağmen araçların trafik ve yaya can güvenliği açısından sakıncalı olduğu belirtilmektedir. 
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Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün 28/11/2018 tarih ve 143 sayılı yazısı 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun büyükşehir belediyelerinin yetki, görev 

ve sorumluluklarını düzenleyen 7. Maddesinin 1. Fıkrasının 'i' bendine göre; "......gayrisıhhi 

işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin 

belirli yerlerinde toplamak..."; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediyelerin yetki ve 

imtiyazlarını düzenleyen 15. Maddesinin 1. Fıkrasının 'o' bendine göre; "Gayrisıhhi 

işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin 

belirli yerlerinde toplamak..."denildiğinden; halkın can ve mal emniyetini temin etmek, bu 

kapsamda muhtemel tehlikelere karşı önlem almak, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede 

güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasını sağlamak, ulaşımı olumsuz etkileyen etkenleri 

ortan kaldırmak İdaremizin yetki, görev ve sorumluluklarındandır. 

  

 İçişleri Bakanlığı'nın 19/11/2008 tarih ve 2008/71 sayılı Genelgesi'nde, halkın can ve 

mal emniyetini temin etmek idarenin başlıca görevlerinden olduğu belirtilmektedir. Bu 

Genelge'ye göre; halkın can ve mal emniyetini temin etme görevi kapsamında muhtemel 
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tehlikelere karşı önlem alınması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede güvenli yaşam 

alanlarının oluşturulması yerel yönetimlerin temel görevi arasındadır. Yine İçişleri 

Bakanlığının 19/11/2008 tarih ve 2008/71 sayılı Genelgesi'ne göre "Kentlerin sağlıklı ve daha 

kolay yaşanılabilir hale getirilmesi, hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması ve kalitesinin 

artırılması bakımından, ortak özellikler taşıyan işyerlerinin ihtisas dallarına göre kentlerin 

belli yerlerinde toplanması büyük önem taşımaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu işyerlerinin belli alanlarda toplanması bakımından, 

bu tür düzenlemelerin yapılmasını belediyelere zorunlu görev olarak vermektedir." 

denildiğinden İkinci el oto galerilerinin yerleşim alanı dışına taşınması halkın can ve mal 

emniyetini korumak amacıyla yerleşim yerleri dışına taşınması gerekmektedir. Halkın can ve 

mal emniyetini korumak, muhtemel tehlikelere karşı önlem almak, sağlıklı ve sürdürülebilir 

bir çevrede güvenli yaşam alanları oluşturulmasını sağlamak amacıyla; 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu m.7/1-i, 5393 sayılı Belediye Kanunu m.15/1-o ve İçişleri 

Bakanlığı'nın 19.11.2008 tarih ve 2008/71 sayılı Genelgesine istinaden Kıralan Mahallesinde 

Galericiler Sitesi kurulması düşünülmüştür. 

 

 Galericiler sitesi kurulması amacıyla gerekli araştırmalara başlanılmış ve ilçede 

mevcutta bulunan galerici sayısının tespiti yapılmıştır. Bu amaçla Çivril Belediyesi tarafından 

Çivril Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına ilçede bulunan galericilerin sayısının 

bildirilmesi için yazı yazılmıştır. 20/11/2018 tarih ve 2018/101 sayılı yazı ile ilçede bulunan 

galericilerin sayısı bildirilmiştir. Bu veriler ışığında plana altlık oluşturacak veriler toplanarak 

Galericiler Sitesinin alan büyüklüğü hesaplanmıştır.  
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Çivril Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı 20/11/2018 tarih ve 2018/101 sayılı yazısı 

 

 Plan iptali olan 395 ada 158 no.lu parsel ve çevresinde, plan gerekçelerinin 

gerçekleştirilmesi için daha rasyonel, bölge bütününde alansal verilerin daha iyi analiz 

edilerek, mevcut imar haklarının korunarak, bütüncül bir planlama yaklaşımı sağlamak 

amacıyla ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda iptal edilen plandaki Toplu İşyerleri olarak 

planlı alan bir miktar daha büyütülerek planlama alanının güneyinden karayollarına bağlantı 

sağlanan 10 metrelik taşıt yolu eşik kabul edilerek Toplu İşyerleri planlanması 

düşünülmüştür.  

 

 Söz konusu alan şu anda hukuken plansız durumda bulunmasından dolayı yargı 

kararları doğrultusunda imar planı iptal edilen alanlarda imar planlarının yapılması yasal bir 

zorunluluk teşkil etmektedir. 

 

 Toplu İşyerleri alanının büyüklüğü Çivril Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığından 

alınan veriye istinaden belirlenmiştir. Çivril İlçesinde 99 adet galericinin bulunduğu ancak 

bunların 31 tanesinin aktif olarak çalıştığı, ilerleyen zamanlarda diğer galericilerin çalışması 
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durumunda ihtiyacın bir bölümünü karşılamak amacıyla galericiler sitesi yapılması 

düşünülmüştür. 

Mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 395 ada 158 no.lu parsel ve çevresi düşük 

yoğunlukta gelişme konut alanı olarak planlıdır. Planların kademeli birlikteliği ilkesine göre 

1/5.000 ölçekli nazım imar planının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygunluk göstermesi 

gerektiğinden 395 ada 158 no.lu parselin öncelikle 1/25.000 ölçekli nazım imar planın 

değişmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliği ile 395 ada 158 no.lu parsel ve çevresi düşük yoğunlukta gelişme konut alanından 

toplu işyerlerine dönüştürülmüştür. 

 

 Hazırlanan 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ile bütüncül planlama 

yaklaşımı sağlamak amacıyla ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda iptal edilen plandaki toplu 

işyerleri olarak planlı alan bir miktar daha büyütülerek 395 ada 158 no.lu parselin çevresinde 

galericiler sitesi kurulması amacıyla toplu işyerleri planlanmıştır. Planlama alanı içerisinde 

bulunan park alanlarının mevcut alansal büyüklükleri korunarak yeniden düzenleme 

yapılmıştır. İptal edilen planda 395 ada 99 no.lu parsel ve çevresinde mahkeme kararına 

aykırı bir husus bulunmadığından alanlar aynen korunmuştur. 395 ada 99 no.lu parsel ve 

çevresi ibadet alanı, belediye hizmet alanı ve genel otopark planlanmıştır. Söz konusu 

düzenlemeler yapılırken sosyal donatı alanlarında herhangi bir azalma meydana gelmemiştir. 

Alanın ulaşım sisteminin çözümlenmesi için 10 metrelik ikinci derece yollar planlanmıştır. 

Mahkeme kararında, iptal edilen planda toplu işyerleri ile Devlet Su İşlerine ait sulama kanalı 

arasındaki mesafelerin yer yer 4-5 metreye ulaştığı, bu nedenle planda öngörüldüğü gibi 10 

metrelik taşıt yolu için yeterli kesitin olmadığı gerekçesiyle yolun açılamayacağından eski 

plandaki toplu işyerlerinin doğusunda bulunan 10 metrelik ikinci derece yol kaldırılarak tarım 

alanı içerisine dahil edilmiştir. Ayrıca planlama alanı içerisinde imar hatlarında düzenleme 

yapılmıştır. 

 

 Hazırlanan planlar Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/11/2020 tarihli ve 555 sayılı 

kararıyla onaylanmış olup 04/12/2020 - 04/01/2021 tarihleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. 

Maddesine göre 1  süreyle askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan plan değişikliklerine askı 

süreci içerisinde itirazda bulunulmuştur. Yapılan itirazlar sonucunda plan değişikliği 

hazırlanmıştır. 

 

5.PLAN KARARLARI 

 

 İtirazların kısmen uygun görülmesiyle 395 ada 158 no.lu parsel ve çevresinde bulunan 

Toplu İşyerleri Alanı ile bu alanın güneyinde bulunan Toplu İşyerleri arasındaki taşıt yolu, 

Toplu İşyerleri arasındaki plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

 

 Hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 395 ada 158 no.lu parselin 

güneyinde bulunan 10 metrelik ikinci derece taşıt yolu kaldırılarak Toplu İşyerleri olarak 

planlanmıştır. 395 ada 158 no.lu parselin doğusunda bulunan 10 metrelik ikinci derece yolun 

bir bölümü ise Genel Otopark olarak düzenlenmiştir. Ayrıca imar hatlarında düzenlemeler 

yapılmıştır. 
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6.PLAN NOTLARI 

 

6.1 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Notu 

 Kıralan Mahallesi 395 ada 158 no.lu parsel ve çevresinde 1/5.000 ölçekli nazım imar 

planı hükümleri geçerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


