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DENİZLİ-2021 



1.PLANLAMA ALANININ TANIMI 

 Plan değişikliği, Denizli İli,  Çivril İlçesi, Gümüşsu Mahallesi, 389 ada 40 nolu parsel 

ve çevresini kapsamaktadır. Söz konusu alan 498600 - 498800 yatay, 4234400 – 

4234600dikey   (ITRF-96) koordinatları arasında yer alan yaklaşık 40 m² alandan ibarettir. 

 

 

 



2.MÜLKİYET DURUMU 

 Yukarıda bahsi geçen 389 ada 40 nolu (15715.62 m²) parselin 351.52 m²'si Denizli 

Büyükşehir Belediyesi'ne, 15364.1 m²'si Maliye Hazinesi'ne aittir. 389 ada 37 nolu  (2257.19) 

parsel Maliye Hazinesi'ne aittir. 

3.KADASTRO DURUMU 

 389 ada 37 ve 40 nolu parseller; L23C05B nolu paftada yer almaktadır. 389 ada 37 ve 

40 nolu parseller imar uygulaması sonucu oluşmuş imar parselidir. 

4.HALİHAZIR DURUMU 

 Planlama alanına ait 1/1.000 ölçekli hâlihazır haritalar, 22.02.2016 tarihinde Denizli 

Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmıştır. 

 

1/1.000 Ölçekli Halihazır Harita 

 



5.İMAR PLANI DURUMU 

5.1. 1/1.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DURUMU 

 Plan değişikliğine konu 389 ada 40 no.lu parsel mevcut 1/1.000 ölçekli uygulama imar 

planında E=0.10 Ençok=2 Kat yapılaşma şartında rekreasyon alanı, 389 ada 37 no.lu parsel 

E=0.10 Yençok=7.50 m. yapılaşma şartında teknik altyapı alanı(su deposu) olarak planlıdır. 

 

 

Mevcut 1/1.000 ölçekli uygulama imar durumu 

 

6.GEREKÇELER  

 Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın 23/11/2020 tarihli ve 49472 sayılı yazısıyla 

389 ada 40 no.lu parselde trafo alanı ile ilgili plan değişikliğinin yapılması talep edilmiştir. 

 Plan açıklama raporunda özetle; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27. 

maddesi uyarınca Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri arasındaki parklarla ilgili görev ve yetki 

paylaşımı ile 389 ada 40 no.lu parsel ve çevresindeki Gümüşsu Şelale Alanı Büyükşehir 

Belediyemizin görev ve yetki kapsamına alınmıştır. Ayrıca; 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu'nun 7/c maddesinde "Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev 

ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar 

planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak…" denilmektedir. 



İlgili kanunlara istinaden, söz konusu alan Büyükşehir Belediyemizin görev ve yetkisinde 

bulunduğundan plan değişikliği Büyükşehir Belediyemizce hazırlanmıştır. 

 Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 24/3 maddesinde; “ Uygulama imar 

planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol 

boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve 

teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu 

fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez." ifadesine yer verilmiştir. 

Bu yönüyle trafo alanı ve rekreasyon alanı ile ilgili plan değişikliği, ilgili yönetmeliğe göre 

1/5.000 ölçekli nazım imar planına aykırılık teşkil etmeyeceğinden 1/1.000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 

 

7.PLAN KARARLARI 

 Hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile bölgenin enerji 

ihtiyacını karşılamak amacıyla 389 ada 40 no.lu parselin bir bölümünde trafo alanı 

planlanmıştır. Trafo alanı planlanan bölgeden kaldırılan rekreasyon alanı ise, Mekansal 

Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak eş değer büyüklükte 389 ada 37 no.lu parselin 

doğusuna taşınmış ve imar hatlarında düzenlemeler yapılmıştır.  

 

8.PLAN NOTU 

 Plan değişikliği yapılan alanda mevcut 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri 

geçerlidir. 

 

9.ARAZİ KULLANIM TABLOSU 

 MEVCUT (m²) ÖNERİ (m²) 

REKREASYON ALANI 19290 19290 

TRAFO ALANI - 20 

TEKNİK ALTYAPI ALANI 2255 2235 

 


