
 
 

SAYFA 1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

PLANLAMA VE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ÇAMELİ İLÇESİ, YENİ MAHALLE  

33 ADA 4 İLE 541 ADA 1 NOLU PARSELLER VE ÇEVRESİNE AİT 

1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

 AÇIKLAMA RAPORU 

 

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU 

1.1. ÜLKE İÇİNDEKİ KONUMU 

Denizli ili, coğrafi konum itibariyle; Anadolu yarımadasının güneybatısında, Ege 

Bölgesinin doğusunda yer almakta olup Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir 

geçit teşkil eder. Denizli ilinin, her iki bölge üzerinde de toprakları vardır. Denizli ili 28° 

30' – 29° 30' doğu meridyenleri ile 37° 12' – 38° 12' kuzey paralelleri arasında yer 

almaktadır.  Denizli ili sınır itibariyle doğudan; Burdur, Afyonkarahisar, batıdan Aydın, 

Manisa, kuzeyden; Uşak, güneyden ise Muğla illeri ile komşudur. 

Denizli ilinin yüzölçümü 12.134 km²’dir, il Türkiye’nin yaklaşık %1,5’ini ve Ege Bölgesinin 

%18,5’ini oluşturmaktadır. 

 

1.2. BÖLGE İÇİNDEKİ KONUMU 

Denizli ili Ege Bölgesinin doğusunda yer almaktadır. Denizli ilinin Çameli ilçesi; kuzeyden, 

Acıpayam ilçesi ile güneyden Muğla İli, batıdan ise Burdur ili ile komşudur. Acıpayam 

ilçesinin yüzölçümü yaklaşık olarak 738 km²’dir. 

1.3. PLANLAMA ALANIN TANIMI 

Planlama alanı; Denizli İli, Çameli İlçesi, Yeni Mahalle 33 ada 4 ile 541 ada 1 nolu 

parseller ve çevresini kapsamaktadır Söz konusu alan; 441300 – 441400 yatay, 

4105000 – 4105300 dikey ( ITRF-96 ) koordinatları arasında yer alan yaklaşık 0.20 ha. 

alandan ibarettir.  
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2. MÜLKİYET DURUMU 

Plan değişikliğine konu olan; 33 ada 4 (7640,00 m2) nolu parselin mülkiyeti Çameli 

Belediyesi’ne, 541 ada 1 (421,00 m2) nolu parselin mülkiyeti Seval GÖYMEN’e aittir. 

Planlama alanında yer alan parseller kamu ve özel mülkiyetten oluşmaktadır. 33 Ada 3 

nolu parselin kuzeybatısında kalan alanda ise herhangi bir mülkiyet bulunmamaktadır. 

Bu alan 18. Madde uygulaması sonucu boşaltılmış, kamuya terk edilmiştir.  
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3. KADASTRO DURUMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlama alanında yer alan parseller; Kadastronun 50-50-SB ve 51L-IVB paftalarında yer 

almaktadır. Planlama alanında yer alan parsellerden 541 ada 1 nolu parsel 3194 sayılı 

imar kanununun 18. Madde uygulaması sonucu oluşmuş müstakil imar parselidir. 33 ada 

4 nolu parsel; henüz imar uygulaması görmemiştir. Halen kadastro parseli niteliğindedir. 

33 ada 3 nolu parselin kuzeybatısında kalan yaklaşık 400 m2 alan ise 18. Madde 

uygulaması sonucu boşaltılmış ve kamuya terk edilmiştir. Bahsi geçen alanda herhangi 

bir mülkiyet bulunmamaktadır.  
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4. HALİHAZIR DURUMU 

Planlama alanına ait 1/5000 ölçekli 

hâlihazır haritalar, 19.12.2016 tarihinde, 

Denizli Büyükşehir Belediye 

Başkanlığınca onaylanmıştır. Plan 

değişikliğine konu olan alanlarda henüz 

yapılaşma gerçekleşmemiştir.  

 

 

 

 

 

5. İMAR PLANI DURUMU  

5.1. 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DURUMU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1/5000 ölçekli nazım imar planında; 33 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanın çevresi; 

Orta Yoğun Meskun Konut Alanı, 541 ada 1 nolu parselin bulunduğu alan ise park ve 

yeşil alan olarak planlıdır. 
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5.2. 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DURUMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında; 541 ada 1 no.lu parselin bulunduğu alan Park 

olarak planlıdır. 541 ada 1 no.lu parselin bulunduğu imar adası ise Ayrık Nizam 2 kat (A-

2) olarak planlıdır. 

33 ada 4 nolu parselin, plan değişikliğine konu olan kısmı ile 33 ada 3 nolu parselin 

kuzeybatısında kalan alan (18. Madde uygulaması sonucu kamuya terk edilmiş alan)  

                                                                           5      0.30 

Yerleşik (Meskun) Konut Alanı olarak planlı olup; (A – 2, -------) yapılaşma koşullarına  

                                                                           3      0.60 

sahiptir. 

 

5. GEREKÇELER 

Denizli İli, Çameli İlçesi, Yeni Mahalle 541 ada 1 nolu parselin mülkiyeti Seval Göymen’e 

aittir. Bahsi geçen alan meri imar planlarında park olarak planlıdır. 541 ada 1 nolu 

parsel; 18.madde uygulaması sonucu oluşmuş müstakil imar parselidir. 421 nolu imar 

adasında 7 adet parsel bulunmakta olup bu parsellerden sadece 2 ve 5 nolu parseller 

yapılaşmıştır. Diğer parsellerde ise henüz yapılaşma gerçekleşmemiştir. 541 ada 1 nolu 

parselin maliki de parselinde yapı yapmak amacıyla hafriyat çalışmaları yaptırmış, 



 
 

SAYFA 6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

PLANLAMA VE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

parselin imar planlarında park görünmesi nedeniyle yapılaşma gerçekleşmemiştir. Çameli 

İmar planları geçmiş yıllarda çok sayıda imar tadilatlarına konu olmuştur. Bu tadilatların 

bir bölümü ise imar uygulamaları aşamasında gerçekleşmiş ve imar paftalarına 

işlenmiştir. 541 ada 1 nolu parsel imar uygulaması sonucu oluşmuş imar parseli olmasına 

ve arsa vasfını kazanmasına rağmen parselin bulunduğu alanda park taramasına 

rastlanmaktadır. 541 ada 1 nolu parselde bulunan parkın, imar uygulaması aşamasında 

başka bir alana taşınıp taşınmadığı konusunda arşivlerde bir bilgiye ulaşılamamıştır. 541 

ada 1 nolu parselde oluşan mağduriyeti gidermek amacıyla Çameli Belediye 

Başkanlığınca girişimlere başlanmış parkın aynı bölgede eşdeğer bir alana taşınmasına 

karar verilmiştir. 541 ada 1 nolu parselin yaklaşık 75m. güneyinde bulunan alan (33 ada 

3 nolu parselin kuzeybatısında bulunan yaklaşık 400 m2 alan) 18.madde uygulaması 

sonucu boşaltılmış kamuya terk edilmiştir. Bu alanda herhangi bir mülkiyet 

bulunmamakta olup mülkiyetsiz olarak kullanılmaktadır. Onaylı imar planında konut alanı 

olarak planlıdır. 541 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda yer alan parkın bu alana (33 

ada 3 nolu parselin kuzeybatısında bulunan ve 18.madde uygulaması sonucu kamuya 

terk edilen alana) taşınmasına karar verilmiştir. 541 ada 1 nolu parselde oluşan 

mağduriyetin giderilmesine yönelik çözüm bulunmuştur. 33 ada 4 nolu parselin mülkiyeti 

Çameli Belediye Başkanlığına aittir. İmar planındaki park ve komut dengesinin 

sağlanabilmesi için 33 ada 4 nolu parselin bir bölümünün (yaklaşık 20 m2) plan 

değişikliğine dahil edilmesi gerekmektedir. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanılması için 541 ada 1 nolu parselde bulunan park alanının kamulaştırılması yerine 

18.madde uygulaması sonucu kamuya terk edilmiş alana taşınması kamusal bir 

zorunluluktur. Bahsi geçen parkın sözü geçen alana taşınması Çameli Belediye 

Başkanlığını kamulaştırma yükünden kurtaracak, 541 ada 1 parselde oluşan 

mağduriyetin giderilmesini sağlayacak, geçmiş yıllarda oluşan hatanın da giderilmesini 

sağlayacaktır. Bu nedenle yukarıda bahsi geçen alanda öncelikle 1/5000 ölçekli nazım 

imar planı değişikliği yapılması gerekmektedir.  

 

6. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN KARARLARI  

 Denizli İli, Çameli İlçesi, Yeni Mahalle, 1/5000 ölçekli uygulama imar planının, 

N22C-17B paftası, 441300 – 441400 yatay, 4105000 – 4105300 dikey ( ITRF-96 ) 

koordinatları arasında yer alan yaklaşık 0.20 ha. alanı kapsayan alanda 541 ada 1 

nolu parselin bulunduğu alanda oluşan mağduriyetin giderilmesine ve kamu 
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kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına imkân sağlamaya yönelik 1/5000 

ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 

 541 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda yer alan park alanı, yaklaşık 75 metre 

güney yönünde, 18.madde uygulaması sonucu kamuya terk edilen alana 

taşınmıştır.  

 541 ada 1 nolu parselin bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında, Park 

ve Yeşil alandan, Orta Yoğun Mevcut Konut alanına dönüştürülmüştür. 

 Yaklaşık 0.10 ha. alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında, Park ve Yeşil alandan, 

Orta Yoğun Mevcut Konut alanına dönüştürülmüştür. 

 33 ada 4 nolu parselin kuzeybatısında bulunan, 18.madde uygulaması sonucu 

kamuya terk edilmiş alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında; Orta Yoğun Mevcut 

Konut alanından, Park ve Yeşil Alana dönüştürülmüştür. 

 Yaklaşık 0.10 ha. alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında; Orta Yoğun Mevcut 

Konut alanından, Park ve Yeşil Alana dönüştürülmüştür. 

 Mevcut yeşil alan miktarının aynen korunduğu nazım imar planı değişikliği 

hazırlanmıştır. 

 Genel ulaşım sistemi aynen korunmuş, ulaşım sisteminde herhangi bir değişiklik 

öngörülmemiştir. 

 

ÖNERİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ARAZİ 

KULLANIM TABLOSU 

Kullanım Türü 
Değişiklik Öncesi 

(Ha.) 

Değişiklik Sonrası 

(Ha.) 

Orta Yoğun Mevcut Konut 

Alanı 
0.10 0.10 

Park ve Yeşil Alan 0.10 0.10 

Toplam 0.20 

 

7. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 

1. Denizli İli, Çameli İlçesi, Mevcut 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan 

Hükümleri Geçerlidir. 

 


