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1.PANLAMA ALANI VE KAPSAMI

Denizli ili kent bütününde, Büyükşehir 

bulunduğu alanı kapsayan aland

numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı

uygulama hükümleri Büyükşehir Belediye Meclis

kararıyla onaylanmıştır. 1/25.000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan 

uygulama hükümleri bir bütündür. 

ilinde “İdarenin Plan Onaylama Yetkisindeki Alanları” kapsa

korunan alanlar (Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Sit Alanları, Milli Parklar, Koruma Amaçlı

İmar Planları vb.) ve Turizm Merkezleri 

planının bütününü kapsamaktadır.

2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ YÖNLENDİREN GEREKÇELER

Kırsal yerleşme alanında yapılacak kooperatiflerin yeterli büyüklükte parsel bulamaması 

nedeniyle yapacakları tarımsal amaçlı yapıların yeterli büyüklüğü sağlayamaması hususunda yaşanan 

sorunları gidermek için kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan ve işletilen kooperatiflerin 

yapacağı tarımsal amaçlı yapılara ilişkin Denizli ili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan 

hükümlerinin “Uygulama Hükümleri

Yerleşmelerde Uygulama” alt başlıklı

hükmü değişikliği hazırlanmıştır. 

3. 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM

Denizli ili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin 

başlıklı, “3.1.1.12. Planı Bulunmayan Kırsal Yerleşmelerde Uygulama

maddesinin yeniden düzenlenerek mevcut plan hükmünde bulunan “...

kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme bina

kısmının kaldırılarak, mevcut plan hükmünün sonuna “

kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme 

vb. tarımsal amaçlı yapılar için yapılaşma koşulları “E:0.50 ve Ençok: 2 kat” ı aşmayacak şekilde 

imar planı şartı aranmaksızın yapılabilir. Büyükşehir Belediyesinin uygun görüşü doğrultusunda 

ilgili ilçe belediyesince yapı izni verilebilir

hazırlanmıştır.  
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ANLAMA ALANI VE KAPSAMI: 

Denizli ili kent bütününde, Büyükşehir Belediyesinin plan onaylama yetkisinin 

alanı kapsayan alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP

numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan 
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1/25.000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan 

uygulama hükümleri bir bütündür. Denizli ili, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı

ilinde “İdarenin Plan Onaylama Yetkisindeki Alanları” kapsamaktadır. Bu doğrultuda, ildeki 

korunan alanlar (Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Sit Alanları, Milli Parklar, Koruma Amaçlı

İmar Planları vb.) ve Turizm Merkezleri haricinde onaylı 1/25.000 ölçekli nazım imar 

kapsamaktadır.  

İĞİNİ YÖNLENDİREN GEREKÇELER: 

Kırsal yerleşme alanında yapılacak kooperatiflerin yeterli büyüklükte parsel bulamaması 

nedeniyle yapacakları tarımsal amaçlı yapıların yeterli büyüklüğü sağlayamaması hususunda yaşanan 

ırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan ve işletilen kooperatiflerin 

yapacağı tarımsal amaçlı yapılara ilişkin Denizli ili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan 

Uygulama Hükümleri” ana başlıklı, “3.1.1.12. Planı Bulunmayan Kırsal 

alt başlıklı 3.1.1.12.4. maddesinin yeniden düzenlen

hazırlanmıştır.  

NAZIM İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Denizli ili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin “Uygulama Hükümleri

3.1.1.12. Planı Bulunmayan Kırsal Yerleşmelerde Uygulama” alt başlıklı

maddesinin yeniden düzenlenerek mevcut plan hükmünde bulunan “...mahalle halkı tarafından 

kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası, süt soğutma depoları, meyve depoları ile…

kısmının kaldırılarak, mevcut plan hükmünün sonuna “Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 

kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme ve idari binası ile süt soğutma depoları, meyve depoları 

çlı yapılar için yapılaşma koşulları “E:0.50 ve Ençok: 2 kat” ı aşmayacak şekilde 

imar planı şartı aranmaksızın yapılabilir. Büyükşehir Belediyesinin uygun görüşü doğrultusunda 

ilgili ilçe belediyesince yapı izni verilebilir.” şeklinde plan hükmü eklenmesi ile ilgili 
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