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1. GİRİŞ 
Ülkemizde ilk olarak 1982 Anayasasının 127. Maddesindeki "Büyük yerleşim 

yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir" hükmüne dayanılarak 1984 yılında ilk üç 

şehir ile (İstanbul, Ankara ve İzmir) başlayan “büyükşehir belediye” yönetim şekline 

dayanan büyükşehir olma süreci 2000 yılına kadar farklı yıllarda bazı illerinde büyükşehir 

olması ile 20.yüzyılın sonunda toplam 16 ilimiz büyükşehir statüsü kazanmıştır. (Sırası ile 

1986-Adana, 1987-Bursa-Gaziantep-Konya, 1988-Kayseri, 1993-Antalya-Diyarbakır-

Eskişehir-Erzurum-Mersin-Kocaeli-Samsun ve 2000-Sakarya)  

06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

6360 Sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı 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 İl mülki sınırı olacak 

şekilde düzenlenmiştir. Büyükşehir olan illerde 442 sayılı Köy Kanuna tabii olan bütün köyler 

bağlı olduğu İlçesine Mahalle olarak bağlanmıştır. Bu kanun ile 30 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 şeklide 

büyükşehir belediyesi olmuştur. 

Denizli İlimiz de bu kanun ile büyükşehir statüsü kazanmış olup Denizli Büyükşehir 
Belediyesi 30 Mart 2014 tarihi itibari ile yetki ve sorumluluk sınırı il sınırı olacak şekilde 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanarak diğer kanunlarda büyükşehir 

belediyesine verilmiş bütün görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. 

Denizli İlimizde büyükşehir olmadan önce biri Merkez İlçe olmak üzere toplam 19 

ilçe 87 belediye ve köy kanuna tabi olan 359 adet köy bulunmakta iken belde belediyeleri 

kapanmış ve köyler ile birlikte mahalle olmuş ve ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesinin 

görev ve sorumluluk alanlarına bağlanmıştır. Bu durum kırsal alanların daha etkin ve düzenli 

bir belediye hizmeti alması zorunluluğunu doğurmuştur.  

Kapanan 68 tane Belde belediyeleri 1000-1500 ortalama nüfuslu olup sadece nüfus 

açısından köylerden farklılık göstermektedir. Kentleşme değerleri açısından Denizli’de 

beldelerin tamamı kırsal yapı ve yaşam tarzı devam etmektedir. Her ne kadar belediyeler 

kurulmuş olsa da imkanları (bütçe, personel vb.) gerektiği kadar yerine getirmemektedir. Bu 

nedenle köyler ile beldelerin tamamı kırsal alanları oluşturmaktadır ve mahalle statüsünde 

bulunsalar bile kırsal yapılarının devam ettiği söylenebilir. 

Ülkemizin yakın geçmişinde ve günümüzde, kırsal alanlarda başta ekonomik 
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sorunlar olmak üzere birçok nedenden dolayı kırsal alanların kentlere göç verdiği 

bilinmektedir. Ülkemiz son yıllarda kırsal alanların kalkınması için kalkınma programları 

hazırlamakta olup 4/5/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek 

18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5648 sayılı Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile “Tarımsal 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” kurulmuştur. Bu kurumun başlıca hedefi tarım 

sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin 

yükseltilmesi ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanmasıdır.  

Yapılan çalışmalar neticesinde, ülkemizde kırsal alanların ileriye dönük kalkınacağı 

ve gelişip büyüyeceği bir gerçektir. Bu nedenle kırsal kalkınma politikalarına paralel olarak 

kırsal alanların mekansal ve fiziksel boyutta da büyüyeceği düşünülmektedir. Örneğin son 

yıllarda hayvancılık amaçlı tesislerin desteklenmesi neticesinde belediyelere hayvancılık 

amaçlı yapı yapma talepleri artmıştır. Bu talepler neticesinde yapılacak olan her türlü 

tarımsal tesisler ve insan kaynaklı gelişmeler, yeni alanlar ihtiyacı doğurmaktadır. Bu 

alanlarda yaşayacak olan nüfus kırsal yerleşmelerde (eski köy yerleşik alanları içerisinde) 

yeni konut alanlarına ihtiyaç duymaktadır. Bunun sonunda eski köy yerleşik alanları konut 

ve diğer temel hizmet alanlarına cevap veremeyecek duruma gelmekte olduğundan 

tarımsal arazilerde düzensiz, dağınık, kontrolsüz ve sağlıksız yapılaşmalar olmaktadır. 

Ülkemizde kırsal alanlarda temel kamu hizmetlerinin, alt yapı ve ulaşım hizmetlerinin 

kentlere oranla çok düşük olduğu da bir gerçektir. Ülkemizin Ulusal tarım ve kırsal kalkınma 

politikalarına paralel olarak büyüyeceği düşünülen kırsal alanların, kentsel değerlere sahip 

olması gerekliliği doğacaktır. Bu nedenle olası nüfus artışlarına cevap verecek konut 

alanlarının yanında, temel kamu hizmetlerinin sağlanacağı; idari, eğitim, sağlık, sosyal ve 

kültür hizmetlerin niteliği ve niceliği hesaplanarak önceden planlanmalıdır. Ayrıca düzensiz 

ve dağınık kırsal yapılaşmalardan dolayı ilgili idarelerce yapılacak olan alt yapı ve ulaşım 

yatırımlarının maliyetleri ve yükü artmaktadır. 

Kısaca kırsal alanlarda tarımsal arazilerin üzerinde düzensiz ve dağınık 

yapılaşmaların önüne geçmek gerekliliği ve olası nüfus artışlarına cevap verebilecek konut 

alanlarının ve bunun gereksinimi olan diğer temel hizmet, alt yapı ve ulaşım hizmet 

alanlarının hesaplanarak bütünsel bir planlama yaklaşımı gerekliliği doğmuştur.  

Bu nedenle İller Bankası aracılığı ile yürütülen bu işte Baklan İlçesi Merkez 

Mahalleleri ve merkez dışında bulunan 8 mahallenin (Boğaziçi,Çataloba,Şenyayla, 

Konak,İcikli,Hadim,Kavaklar,Beyelli) 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon imar 

planlarının yapılmasına karar verilmiştir. Fakat planlama çalışmalarının devam eden 

sürecinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Denizli İli  1/25.000 Ölçekli 

Nazım İmar Planı çalışmasının Baklan İlçesi için belirlediği nüfus projeksiyonunun 11.000 
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olduğu görülmüştür. Baklan İlçesi’nde halihazırda onaylı planları bulunan Baklan-Merkez, 

Boğaziçi ve Dağal Mahalleleri imar planlarının plan nüfus kapasiteleri 11.000 kişiyi 

aşmaktadır. Bundan dolayı planlama çalışmaları şuan için onaylı planları bulunan Baklan 

merkezini ve Boğaziçi mahallelerini kapsayacak şekilde devam ettirilmiştir. 

Bu planlama çalışması içerisinde bulunan 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, düzensiz ve dağınık yapılaşmanın önüne geçilmesi 

ve planlı bir kırsal gelişmenin sağlanması hedeflenmektedir. 

2. PLANLAMA AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEMİ 

AMAÇ: 
Bu çalışma, Denizli iline bağlı Baklan’ın yürürlükteki imar planının günün değişen 

koşullarına uyum sağlayamaması, uygulamayı yönlendirmede ve sıkıntıları çözmekte 
yetersiz kalması üzerine, planlama alanının günümüz fiziksel, ekonomik, sosyal ve 
demografik yapısının geçmişten bugüne irdelenerek, gelişmeyi yönlendiren, aynı zamanda 
sınırlandıran eşiklerinde değerlendirilmesiyle yerleşmenin gelişme eğilimleri ve 
potansiyellerinin üst sınırlarının belirlendiği, buna bağlı olarak 2040 yılında oluşması 
öngörülen sosyal ve ekonomik yapı ile nüfus kabullerine göre ortaya çıkacak mekânsal 
kararların ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. 

 
KAPSAM: 

Baklan 1867 yılında kaza olup 1885 yılında kaza teşkilatı kaldırılarak nahiye haline 
getirilmiştir. 1930 yılında adliye ve belediye kaldırılmış olsa da 1953 yılında belediye 
yeniden kurulmuştur. 1960 yılında nahiye statüsüne eriştikten sonra merkezin adı Dedeköy 
olarak değiştirilmiştir. 20 Mayıs 1990 yılında ise Nahiye yeniden ilçe statüsüne 
kavuşmuştur. İlçe Merkezinin adı da Baklan olmuştur. 

Baklan İlçe merkezinde 1999 yılında İl Özel İdaresi tarafından imar planı yapılmış 
ve onaylanmıştır. Belediye arşivlerinde kesin onay tarihi ve projeksiyon nüfusları ile ilgili bir 
bilgiye ulaşılamamıştır. Baklan merkezinde 1999 yılında onaylanan plan çalışması 186 ha 
alanı kapsamaktadır. Boğaziçi mahallesini kapsayan plan ise 1998 tarihinde onaylanmış ve 
126 ha alan büyüklüğündedir. 

Bu plan ise, Belediyesi’nin talebi üzerine İller Bankası A.Ş. Mekansal Planlama 
Dairesi Başkanlığınca ihalesi yapılmış olup işin kapsamı Sayısal Fotogrametrik Halihazır 
Harita üretimi, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve İlave-Revizyon İmar 
Planından oluşmaktadır. Söz konusu ihale kapsamı Merkez İlçe ve Boğaziçi, Çataloba, 
Şenyayla, Konak, İcikli, Hadim, Kavaklar, Beyelli Mahallelerini kapsamaktadır. 

İller Bankası A.Ş. aracılığıyla yaptırılan bu ilave + revizyon imar planı çalışması, 
Yüklenici PlanArt Planlama Ltd. Şti tarafından yürütülmektedir. 

Çalışma kapsamında, araştırma raporu ve ekleri 1/2000 ölçekli arazi kullanım 
paftaları, 1/5000 ölçekli sentez ve eşik sentezi paftaları ve fotoğraf albümü ile nazım imar 
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planı, uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve yol profilleri üretilmiştir. 
Bu çalışmanın planlama kapsamı, Baklan İlçe Merkezi ve Baklan İlçesi’ne bağlı 8 

mahalleyi (Boğaziçi, Çataloba, Şenyayla, Konak, İcikli, Hadim, Kavaklar, Beyelli) 
kapsamakta iken Denizli İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda belirlenen 2040 yılı nüfus 
projeksiyonu Baklan İlçesi için 11.000 olduğundan dolayı planlama kapsamı nüfus eşiklerini 
aşmamak amacıyla Baklan İlçe Merkezi ve Boğaziçi Mahallesi ile sınırlı tutulmuştur. 

Baklan İlçesi’nde halihazırda onaylı planları bulunan Baklan-Merkez, Boğaziçi ve 
Dağal Mahalleleri imar planlarının plan nüfus kapasiteleri 11.000 kişiyi aşmaktadır. Bundan 
dolayı planlama çalışmaları şuan için onaylı planları bulunan Baklan merkezini ve Boğaziçi 
Mahallesi’ni kapsayacak şekilde devam ettirilmiştir. 

 
YÖNTEM: 

Planlama çalışmasına başlamadan önce mahallelerin İller Bankası’nca hâlihazır 
haritasının üretilmesinin ardından, yerleşmenin jeolojik ve jeoteknik etüdü yapılmıştır.  İlgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aydın Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, DSİ, DESKİ, ADM Elektrik Dağıtım Şirketi, Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TEİAŞ, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, Karayolları Genel Müdürlüğü,  
AFAD, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü) imar planına esas etüt ve görüşleri alınmasının ardından 
plan çalışmalarına başlanmıştır.  

İmar Planı araştırma sürecinde Baklan’a gidilerek arazi çalışmaları yapılmıştır. Bu 
sürede, tespit çalışmalarının yanı sıra ilgili bilgi ve belgeler toplanmış, gerekli anket 
çalışmaları yapılmış, yetkililerle görüşülmüş ve fotoğraflar çekilmiştir. Yerinde yapılan 
tespitlerin ve toplanan tüm bilgilerin değerlendirilmesi büro ortamında yapılmıştır. Tüm bu 
inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, yerleşmenin yerel potansiyelleri ve ihtiyaçları göz 
önüne alınarak Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporu 
hazırlanmıştır. Bu hazırlıklar, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekânsal Planlama Dairesi 
Başkanlığı’nın imar planlarının hazırlanması ile ilgili teknik şartnamenin  ‘Uygulama İmar 
Planı’ bölümündeki planlama esas ve yöntemleri izlenerek ortaya konmuştur. 
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3. PLANLAMA ALANI 

3.1. MEKANSAL BİLGİLER – COĞRAFİ KONUM 
Baklan İlçesi, Denizli İli merkezinin kuzeydoğusunda yaklaşık 65 km uzaklıkta yer 

almaktadır. 

Baklan, Denizli ilinin 19 ilçesinden biridir. Baklan, Çal İlçesine bağlı bir nahiye iken 

1990 yılında ilçe haline getirilmiştir. İlçe, Denizli ilinin Akdeniz Bölgesi’ne yakın kısmında 

yer almaktadır.  

Beşparmak Dağı’nın batı eteğine kurulmuş olan Baklan’ın, doğusunda Dazkırı ilçesi, 

batısında Çal, kuzeyinde Bekilli ve Çivril, güneyde Bozkurt ilçeleri bulunmaktadır. Denizli 

iline 60 km uzaklıkta yer almaktadır. 950 m rakımı ile bölgenin en yüksek yerleşim birimidir. 

İlçeye bağlı bütün köyler Baklan Ovası’ndadır. Büyük Menderes Nehri ilçeden geçmektedir.  

Planlama çalışması Baklan İlçe merkezi yerleşimi ve çevresi ile beraber Baklan İlçe 

merkezinin güneybatısında bulunan Boğaziçi mahallesini kapsamaktadır.  

 

 
Harita 1 : Baklan İlçesinin İldeki Yeri 
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Harita 2 : Baklan İlçesi Mahalle Sınırları ve Araştırma Alanları 

 
Planlama araştırması Baklan-Merkez dışında 8 mahalle içinde yapılmıştır fakat 

planlama alan sınırı Baklan İlçe Merkezi ve Boğaziçi ile sınırlandırılmıştır. 

Planlama alanına ana ulaşım Denizli-Uşak Yolu (D595) üzerinden sağlanmaktadır 

fakat bu yol planlama çalışması sınırı yapılan alan içerisinden geçmemektedir.   
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Harita 3 : Baklan Merkezi-Boğaziçi Mh. ve Planlama Alanları 

 

3.2. İKLİM, BİTKİ ÖRTÜSÜ ve FİZİKSEL YAPI 
Baklan, Denizli ilinin Akdeniz Bölgesi’ne yakın kısmında yer almaktadır. İlçe 

arazisinin büyük bir bölümünü ilin de en geniş düzlüklerinden olan Baklan Ovası 

kaplamaktadır.375 km² yüzölçümü ve 950 m rakımı ile bölgenin en yüksek yerleşim 

birimidir. İlçeye bağlı bütün köyler Baklan ovasındadır. İlçenin tek akarsuyu Ege Bölgesi’nin 

de en önemli nehri olan Büyük Menderes’tir. İlçedeki tek dağ, kuzey-batı eteklerinde 

Baklan’ın kurulu bulunduğu Beşparmak Dağı’dır. Yüksekliği 1307  m, olan dağ ilginç 

görünümü nedeniyle bu ismi almıştır.  

Planlama alanı morfolojik yapısı incelendiğinde; Baklan ilçe merkezinde yerleşim 

alanları, alanın doğusunda yer alan dağların eteklerine kurulmuştur. Yerleşim alanları bu 

nedenle batıya doğru bir gelişim göstermektedir. Doğu bölgede dik yamaçlar, sırt ve derin 

vadiler oldukça fazladır. Alanın batısına doğru ilerledikçe geniş düzlükler oluşmaktadır. 

Eğim aralığı da doğudan batıya gidildikçe %20 ve üzeri eğimli alanlardan düzlüklere 

geçmektedir. 
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Denizli ili Türkiye coğrafi haritasında, Ege Bölgesi’nde olmasına rağmen, iklim olarak 

Ege Bölgesi’nin iklimi tamamen görülmez. Kıyı kesiminden iç bölgelere geçit yerinde 

olduğundan, az da olsa iç bölgelerin karasal iklimi hissedilir. Denizli, Ege Bölgesi’nin en 

serin ilidir. Kışlar ılık ve yazlar serin geçer. Yıllık yağış ortalaması 547 milimetredir. Kar 

yağışı çok azdır. +41,2° ile -11,4° arasında sıcaklık seyreder. İlçede Anadolu yayla iklimi 

(kışın soğuk ve yağışlı, yazın serin ve kurak) hakimdir. Sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir. 

Baklan’a kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Baklan ilçesinin 

yıllık ortalama yağış miktarı: 512 mm’dir. 

Grafik 1. Baklan İklim Grafiği, 2017 

 
1 mm yağışla Ağustos yılın en kurak ayıdır. Ortalama 77 yağış miktarıyla en fazla 

yağış Aralık ayında görülmektedir. 

Denizli ili hava koşulları, yörede Karadeniz Bölgesi’nin bitki örtüsü çeşitleri olan 

kızılağaç, ıhlamur, fındık, kestane, söğüt, eğrelti gibi türlerin yetişmesine ve karışıma 

girmesine olanak sağlar. Bölgenin yerel ağaç ormanları ise, denizden yüksekliğe bağlı 

olarak, dikey tabakalaşma oluşturur. Kızılçamla başlayan dikey yayılış 850 metrelerde yerini 

karaçama bırakarak yükseklerde toros sediri ve daha sonra çeşitli ardıç türleri ile alpin çam 

sınırına ulaşır. Buradan itibaren çayırlaşma başlar ve orman örtüsü son bulur. 

Planlama alanı, bitki örtüsü bakımından ilçe bütünü ile benzerlik göstermektedir. 

Baklan ilçesinde, meşe ve karaçam ağaçlarıyla Akdeniz çalı türleri (maki) doğal bitki 

örtüsünü oluşturur.  

Planlama alanı 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre inceleme alanı “Orta Tehlike Düzeyine” 

sahiptir. Denizli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 04.01.2019 tarih 694 sayılı kurum 

görüşü kapsamında planlama alanı içerisinde Afete Maruz Bölge Kararı bulunmadığı 

belirtilmiştir. 
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Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Çal Orman İşletme Müdürlüğü 02.07.2019 tarih 

1311060 sayılı kurum görüşü kapsamında planlama mahalle sınırları içerisinde Baklan 

Merkez ve Çataloba yerleşimlerinin çevresinde orman alanları görülmektedir. Orman 

alanları planlama çalışmasının dışında bırakılmıştır.  

Planlama alanına esas alınan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ Etüt Planlama ve 

Tahsisler Dairesi Başkanlığı 28.12.2018 tarih ve 901858 sayılı kurum görüşü kapsamında 

planlama sahası içerisinde toplulaştırma çalışmaları olduğu belirtilmiştir.Planlama çalışması 

içerisinde Baklan Merkez planlama alanının yaklaşık yüzde 10 luk kısmı toplulaştırma alanı 

içerisinde kalmaktadır. DSİ görüşüne göre toplulaştırma çalışmaları tamamlanmadan bu 

bölgelerde herhangi bir işlemin yapılmaması gerekmektedir. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 12.10.2018/2983228 sayılı resmi yazısı dikkate 

alınarak planlama çalışması yürütülmüştür. Planlama alan sınırı araştırma sınırlarından  

küçük tutulmuş ve taşkın, mera, tarımsal alanlar dikkate alınarak bu hassan alanlar mümkün 

olduğunca plan kapsamı dışında bırakılmıştır.  

3.3. TARİHİ ve KÜLTÜREL YAPI 
Denizli ilk defa bugünkü şehrin 6 km, kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında 

kurulmuştur. Bugünkü ilçenin kesin kuruluş tarihi bilinmemekle beraber, tahminen 1200 

yıllarında Anadolu Selçuklu Devleti zamanında, Horasan Beyleri’nden Abdi Bey, oymağı ile 

Baklan Ovası’nda ilk yerleşimi kurmuştur. İlçe yakınındaki Baklan höyük yerleşimine göre 

tarihi en az 5500 yıl öncesine dayanmaktadır. 

Baklan 1867 yılında kaza olmuş, adliye teşkilatı kurulmuştur. 1885 yılında kaza 

teşkilatı kaldırılarak nahiye haline getirilmiştir. 1930 yılında adliye ve belediye de 

kaldırılmıştır. 1953 yılında belediye yeniden kurulmuştur. 1955 yılında bir kez daha adliye 

kurulmuş ise de 1960 yılında adliye kaldırılarak, nahiye statüsüne döndürüldükten sonra 

merkezin adı Dedeköy olarak değiştirilmiştir. Baklan ilçesi, Çal ilçesinin nahiyesi iken 1990 

yılında ilçe olmuştur. İlçe merkezi de Baklan adını almıştır. 

Planlama alanında mekansal olarak tarihsel gelişiminin incelenmesi için yapıların 

ruhsat tarihlerinden, ilçe belediyesi ve yerleşik halkın bilgileri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Baklan ilçe merkezinde, Hüsamettin Dede Türbesi ve Çarşı Cami’nin yer aldığı bölgede 

1200 yıllarda ilk yerleşim alanları oluşmaya başlamıştır. Daha sonra kentin doğusunda 

engebeli alanların yer almasından dolayı kent batı yönünde gelişme göstermiştir. 19. yüzyıla 

kadar yerleşim fazla mekansal olarak fazla gelişme göstermemiştir. 1867 yılında Baklan’ın 

kaza olması ve 1953 yılında belediyenin kurulması ile birlikte mekansal gelişimler artmıştır. 

Denizli ili, Baklan ilçesi, merkez ve 8 mahalleyi (İcikli, Kavaklar, Hadım, Konak, 

Beyelli, Çataloba, Şenyayla, Boğaziçi) kapsayan planlama araştırmasına yönelik Kültür ve 
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Turizm Bakanlığı’ndan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları hakkında bilgi ve 

belgeler toplanmıştır.03.01.2018 tarih 9022 sayılı kurum görüşü kapsamında konu 

hakkında 13 adet tescilli yapı kaydı bildirilmiştir. 

Söz konusu planlama çalışması yapılacak mahalleler Koruma Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarınca yerinde yapılan incelenmiş ve sonucunda 1233 parseldeki Beyelli mahalle 

mezarlığı. 1705 parseldeki Hadim mahalle mezarlığı, 1072 parseldeki İcikli mahalle 

mezarlığı, 1045 parseldeki Kavaklar mahalle mezarlığı, 2423 parseldeki Konak mahalle 

mezarlığı, Baklan ilçe merkezindeki 8431 parseldeki Merkez Çarşı Camii, 5133 parseldeki 

Baklan Merkez Gökpınar Camii, 7908 parseldeki baklan merkezdeki Hükümet konağı. 

Baklan merkezdeki 6119 parselde bulunan köprü ile 5934 parselin yakınında bulunan köprü 

yapılarının ve 3331,3332,3333 parsellerdeki Konak Mahalle Camii, Şenyayla Mahallesi 

Camii, Çataloba mahallesi sınırları içerisindeki yol üzerinde bulunan 3332 parsel 

yakınındaki çeşme yapısının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

gereğince Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Baklan ve Mahalle Yerleşimlerinde Bulunan Tescilli Anıtsal Yapılar 

NO ADI MEVKİİ 

PA
FT

A
 

PA
R

SE
L 

1 Mezarlık İcikli Mahallesi L23D17D4B 1072 

2 Mezarlık Kavaklar Mahallesi L23d12a3c-
l23d12d2b 1045 

3 Mezarlık Beyelli Mahallesi L23D12C1B 1233 

4 Mezarlık Hadim Mahallesi L23d17c2d-
L23d17c2c 1705 

5 Konak Cami  Konak Mahallesi  L23d22b1c 3418 
6 Köprü Baklan Merkez M23a03a1c 5934 
7 Gökpınar Cami Baklan Merkez M23a03a4c 8133-8134 
8 Köprü Baklan Merkez  M23a03a3a 6119 
9 Mezarlık Konak Mahallesi L23d22b2d 2423 
10 Şenyayla Cami  Şenyayla Mahallesi L23d23c1c 303 
11 Çeşme Boğaziçi Mahallesi M23a01d3a 3332 
12 Hükümet Konağı Baklan Merkez M23a03a4c 7908 
13 Çarşı Cami Baklan Merkez M23a03a4c 8367 
14 Tescilli Türbe Baklan Merkez M23a03a4c 6673 
15 Tekke Cami Baklan Merkez M23a03a4c 8410 
16 Boğaziçi Cami Boğaziçi Mahallesi M23a06b3b 7114 
17 Konut Boğaziçi Mahallesi M23a07a4a 5953 

Kaynak: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 03.01.2018/9022, 

30.04.2022/2461531, 09.05.2022/2461474-2461521, 10.05.2022/2461506 sayılı resmi yazıları 
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Araştırma alanını kapsayan ve tespit edilen bu tescilli alanların tamamı planlama 

çalışması içerisinde yer almamaktadır. Baklan Merkez planlama alanı içerisinde Gökpınar 

Cami ,Çarşı Cami ve Hükümet Konağı bulunurken 2 tane tescilli köprü planlama alanı 

dışındadır. Boğaziçi Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen tescilli çeşme ise planlama 

sınırları dışarısındadır. 

Ayrıca arazi çalışmalarımızda planlama alanı içerisinde bulunan ve 03.01.2018 tarih 

9022 sayılı kurum görüşünde belirtilmemiş olan 2 adet tarihi yapı tespit edilmiştir. Bu yapılar 

Baklan merkezde Çarşı Cami’nin doğusunda bulunan mezarlık alanın içerisindeki 

Hüsamettin Bey Türbesi ve bu alanın karşısında yer alan Tekke Camisi’dir. Hüsamettin Bey 

Türbesi tam olarak yapım tarihi bilinmeyen fakat 16.yy Osmanlı türbelerine benzeyen bir 

görünümdedir. Kültür Turizm Bakanlığı’nın Türkiye kültür portalına dahil ettiği bir yapıdır. 

Tekke Cami ise yapılan incelemeler sonucunda Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu tarafından 27.02.2015 tarih ve 3646 sayılı kurul kararı ile “Taşınmaz Kültür Varlığı” 

statüsüne dahil edilmiştir. Bundan dolayı iki tarihi yapıda planlama çalışmasında tescilli yapı 

olarak gösterilmiştir. 

Devam eden planlama sürecinde Baklan Merkez Mahallesi için 2461531-

30.04.2022 ve 2461506-10.05.2022 sayılı kurul kararları ile Tekke Cami ve Hüsamettin Bey 

Türbesi tescilli ve korunması gerekli alan olarak tespit edilmiştir. Boğaziçi Mahallesi içim ise 

yürütülen koruma kurulu araştırmaları sonucunda 09.05.2022 tarih 2461474-2461521 sayılı 

kararlar ile 1 adet cami ve 1 adet konut alanının koruma sınırları belirlenmiştir.  
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Gökpınar Cami : Yapı dikdörtgen plan şemasında inşa edilmiştir. Giriş kapısı 

üzerinde 1825 tarihi okunmaktadır. Üst örtüsü kırma çatılı olup üzeri Marsilya tipi kiremit ile 

kaplıdır. Saçak seviyesi geleneksel etki ve mimari gereklilik olarak oldukça dışa taşıntılı 

olarak düzenlenmiştir. 

Görsel 1 - Gökpınar Cami 

 
 

 
Çarşı Cami : Yapı dikdörtgen plan şemasında inşa edilmiştir. Giriş kapısı üzerinde 

1825 tarihi okunmaktadır. Üst örtüsü kırma çatılı olup üzeri Marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. 

Görsel 2 - Çarşı Cami 
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Hükümet Konağı : Yapı dikdörtgen plan şemasında zemin+1 katlı olarak inşa 

edilmiştir. Üst örtüsü kırma çatılı olup üzeri Marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür. Saçak 

seviyesi geleneksel etki ve mimari gereklilik olarak oldukça dışa taşıntılı olarak 

düzenlenmiştir.1. kata ulaşım yol cephesinden merdiven ile sağlanmaktadır. 

Görsel 3 - Hükümet Konağı 

 
 
Hüsamettin Bey Türbesi : Türbe, Selçuklu mimari tarzında mermer kaplamalı, 

duvarları kesme taştan yapılmıştır. Kubbeli üzeri kemerli, 4 pencereli sanat değeri yüksek 

bir türbedir. İçinde 4 adet mezar vardır. Bu mezarların birinin Hüsamettin Beye, birinin 

Hüsamettin Beyin eşine, diğer iki mezarın da akrabalarına ait olduğu sanılmaktadır. Mermer 

giriş kapısının üzerinde bir kitabe bulunmaktadır.  

Görsel 4 – Hüsamettin Bey Türbesi 
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Tekke Cami : Köyiçi Mevkii Mevkiinde, tapunun 36 pafta, 8410 parselinde kayıtlı 

cami Baklan Belediyesi Tüzel Kişiliğine aittir. Avlu içinde olan dikdörtgen planlı, ahşap 

destekli camilerdendir. Kapısı üzerinde 1826 tarihi bulunan caminin ahşap kapısı, pvc 

pencereleri ve ahşap minberi sonradan yapılmıştır. 

Görsel 5 – Tekke Cami 

 

3.4. SOSYO – EKONOMİK BİLGİLER 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ilk defa 2003 yılından yayınlanmış olan ve 

“İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”nda 872 ilçenin 

gelişmişlik endeksi belirlenmiştir. Bu çalışmaya göre, Baklan ilçesi 1996 yılında 453. sırada 

iken, 2004 yılında 490. sıraya gerilemiştir. İlçe sekiz sene içerisinde çok gelişme 

göstermiştir. Denizli il merkezi ise ilçe sıralamasında 2004 yılında 9. sırada yer almıştır.  

Baklan ilçesi 3. kademe (yerel) merkezler Çal ilçesinin etkisindedir.  Baklan ilçesi 4. 

kademeden Denizli ili, 5. Ve 6. kademeden İzmir, 7. Kademede İstanbul’un etkisi altındadır. 

Denizli ilinin ekonomisi tarıma dayanır. Son 15 yıldır da sanayi sektöründe gelişme 

olmuştur. Faal nüfusun % 70’i tarım, balıkçılık ve ormancılıkla uğraşmaktadır. Gayri safi 

hâsılanın (brüt gelirin) % 40’ı tarım, % 15’i sanayiden sağlanmaktadır. 
Planlama alanı içerisinde ekonomik faaliyet olarak yerli halk geçimini tarım ve 

hayvancılık ile sağlanmakta, bunun yanı sıra azda olsa hizmet sektöründe çalışan kesim 

bulunmaktadır. Tarımda eski kara tarımın yerini Baklan Ovası’nın sulama projesinin 

tamamlanması ile beraber bölgede ay çekirdeği, mısır gibi birçok ürün üretilmeye 

başlanmıştır. Hayvancılık alanında halk, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yanında 

kümes hayvancılığı da yapmaktadır. Hizmet sektöründe ise tarım ve hayvancılık tesisi, 

bölgeye yakın mermer ocakları ve kamu kurumları çalışanları bulunmaktadır. 
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3.5. NÜFUS VERİLERİ 
Baklan ilçesi 2018 yılı nüfusu 5654 kişidir. Baklan belediyesi ile yapılan görüşmeler 

ile numarataj verilerine göre planlama alanı içerisinde (Baklan Merkez Mahalleleri ve 

Boğaziçi Mahallesi) yaşayan nüfus 2973 kişi olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Baklan İlçesi Mahalle Nüfusları, 2018 
 
İlçe  

 
Mahalle Adı  

 
Mahalle 
Nüfusu 

Baklan  Balca 465 
Baklan  Beyelli 456 
Baklan  Boğaziçi 573 
Baklan  Çataloba 284 
Baklan  Dağal 413 
Baklan  Gökpınar 371 
Baklan  Gürlük 607 
Baklan  Hadim 484 
Baklan  Hüsamettindede 398 
Baklan  İcikli 254 
Baklan  Kavaklar 389 
Baklan  Kirazlı 559 
Baklan  Konak 350 
Baklan  Şenyayla 51 
 Planlama Alanı 2973 
Toplam  5654 

Kaynak: Baklan Kaymakamlığı, WEB Sayfası, 2018 

3.5.1. HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ 
Baklan ilçesi ortalama hanehalkı büyüklüğü 2018 TÜİK verilerine göre 2,71 olup, 

hanedeki aile sayısı 1 olarak kabul edilmiştir. Planlamaya dair yapılan saha çalışmaları ve 

gözlemler bu veriyi desteklemektedir. Yerleşmede çekirdek aile yapısı yaygındır. Hanelerin 

tamamına yakınında bir aile ikamet etmektedir. Aile büyükleri genelde ayrı konutlarda 

yaşamaktadır. Mahalleler arasında aile büyüklükleri aynı olup hane sayılarında farklılıklar 

bulunmaktadır. Yapılan anket çalışmaları sonuçlarına göre %31.8’i ilköğretim mezunu, 

25,9’sı lise mezunu, 4,4’ü meslek okulu, %3’ü üniversite mezunu, %17,8’i öğrenci olup, 

%16,7’si ise herhangi bir eğitim kurumdan mezun olmamış ancak okuma yazma 

bilmektedir. 
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3.5.2. KENTSEL NÜFUS PROJEKSİYONLARI - 2040 YILI 

İmar planına esas olacak nüfus tahminleri için, En Küçük Kareler (Doğrusal ve 

Logaritmik), Bileşik Faiz ve 4 ayrı Üssel Metot yöntemleri uygulanmıştır. Bu yöntemler 

şehrin gelecekteki nüfusunu kestirmek için kullanılan matematiksel yöntemlerdir. Bu 

değerlerle gerçeğe en yakın nüfus bulunmaya çalışılır. Üssel Metotlardan 1 ve 2 Baklan’ın 

kendi yıllık nüfus artışına göre yapılmaktadır. Üssel 1 de son 30 yılın artışına göre, üssel 2 

de son 15 yılın artışına göre, hesaplama yapılmıştır. Üssel 3 metot da son beş yılın Denizli 

kentsel nüfus artışına göre, Üsse 4 ise Türkiye kentsel artış ortalamasına göre yapılmıştır. 

Yapılan 25 yıllık nüfus tahmininde 2040 yılı için en düşük değeri En Küçük Kareler 

(logaritmik) metoda göre yapılan hesaplama vermektedir (3439 kişi). En yüksek değeri ise 

Denizli kentsel nüfusun son 5 yılın artışına göre yapılan Üssel 3 metodu vermektedir (24970 

kişi).  Türkiye kentsel artışa göre yapılan tahminler de ise 2040 nüfusu 10068 kişi 

çıkmaktadır. 

Kentin 2040 nüfusuna en yakın tahmini yapabilmek için, bu matematiksel metotların 

aritmetik ortalamasını aldığımızda daha doğru tahmin olacağı olasıdır. Bu sebeple, 2040 

yılı için yapılan 7 nüfus tahmininin toplamını yediye böldüğümüzde 11691 kişi olarak 

bulunmaktadır. (81838 /7=11691). Çıkan sonuç 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 

kapsamında belirlenen nüfus projeksiyonu olan 11.000 kişi ile örtüşmektedir.  

Denizli Büyükşehir Belediyesince onaylanan ve il bütününe ait 2040 Yılı 1/25.000 

Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında projeksiyon nüfus hesaplanırken üst ölçek plan 

kararları ile birlikte nazım ve uygulama imar planları nüfus kapasiteleri de değerlendirilmiştir.  

Yapılan hesaplamalara göre Baklan ilçesi için 2040 yılı 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 

nüfusu 11.000 kişi olarak öngörülmektedir. 

Baklan ilçesi 2040 yılı için nüfus tahminlerinde hem nüfus tahminlerinin ortalaması 

olduğu hem de 1/25.000 ölçekli üst plan kararlarında hedeflenen nüfus olması gerekçesiyle 

2040 yılı için yaklaşık 11.000 kişi olacağı kabul edilmektedir. 

Tablo 3. Nüfus Projeksiyon Hesapları 1 

YILLAR x Nüfus(P) x2 P*x Log P Log P*x r (Log) 
1985 -3 2649 9 -7947   3,4231   -10,2692     

1990 -2 3931 4 -7862   3,5945   -7,1890   0,0821   

1995 -1 3280 1 -3280   3,5159   -3,5159   -0,0356   
2000 0 2737 0 0   3,4373   0,0000   -0,0356   
2005 1 2288 1 2288   3,3595   3,3595   -0,0352   
2010 2 2012 4 4024   3,3036   6,6073   -0,0254   
2015 3 5416 9 16248   3,7337   11,2010   0,2190   
 Σ 0 22313 28 3471   24,3675   0,1936   0,0282   
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Tablo 4. Nüfus Projeksiyon Hesapları 2 

  (1) Baklan - Denizli         (1985-15)  Yıllık Nüfus Artışı r = 0,02824 

  (2) Baklan - Denizli         (2000-15)  Yıllık Nüfus Artışı r = 0,04655 

  (3) İL MERKEZİ (Kentsel)       (2005-10)  Yıllık Nüfus Artışı r = 0,06113 

  (4) TÜRKİYE (Kentsel)       (2005-10)  Yıllık Nüfus Artışı r = 0,02480 

   a = 3188 
 

       Log(a) = 3,4811    Korelasyon Katsayısı 

   b = 124          Log(b) = 0,0069 

     r 
= 0,228903   

Kaynak: TÜİK Veri Tabanı 

 
Tablo 5. Nüfus Projeksiyon Hesapları 3 

     En Küçük Kareler   Bileşik                Üssel Artış    
Yıllar x Doğrusal Logaritmik Faiz      (1)      (2)      (3)      (4) 

2020 4 3683   3226   6225   6237   6835   7352   6131   

2025 5 3807   3278   7156   7184   8627   9981   6940   

2030 6 3931   3331   8225   8273   10888   13550   7857   

2035 7 4055   3384   9454   9528   13741   18394   8894   

2040 8 4179   3439   10866   10973   17342   24970   10068   

Kaynak:TÜİK Veri Tabanı 

 

 

Tablo 6. Nüfus Projeksiyon Hesapları 4 
      GRAFİK BİLGİLERİ     

  
   En Küçük 
Kareler   Bileşik   Üssel Artış     

Yıllar Doğrusal Logaritmik Faiz Üssel (1) Üssel (2) Üssel (3) Üssel (4) 
1985 2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    
1990 3931    3931    3931    3931    3931    3931    3931    
1995 3280    3280    3280    3280    3280    3280    3280    
2000 2737    2737    2737    2737    2737    2737    2737    
2005 2288    2288    2288    2288    2288    2288    2288    
2010 2012    2012    2012    2012    2012    2012    2012    
2015 5416    5416    5416    5416    5416    5416    5416    
2020 3683    3226    6225    6237    6835    7352    6131    
2025 3807    3278    7156    7184    8627    9981    6940    
2030 3931    3331    8225    8273    10888    13550    7857    
2035 4055    3384    9454    9528    13741    18394    8894    
2040 4179    3439    10866    10973    17342    24970    10068    
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Grafik 2. Nüfus Projeksiyon Hesapları Grafiği 

 
 

3.5.3. SEKTÖREL PROJEKSIYONLAR – 2040 YILI 

Planlama alanı içerisinde çalışanların sektörel dağılımını kentsel alandan bağımsız 

olarak değerlendirmek mümkün değildir.2040 yılı için belirlenen nüfusa yerel ihtiyacı 

karşılayacak kadar sosyal donatılara ihtiyaç duyulacaktır. Planlama çalışmaları için alan 

sınırları içerisinde sanayi alanları önerilmeyecek olup, tarım ve hayvancılıkta gelişim devam 

edecektir.2040 yılı için planlama bölgesinde yer alacak çalışan işgücü yalnızca yerel 

ölçekteki kentsel hizmetlerde bulunacaktır. Yapılan anket çalışmaları ve belediyesinden 

alınan veriler doğrultusunda 2018 yılı için toplam çalışan sayısı 1406 hesaplanmıştır. 2040 

yılı için sektörlere göre çalışan sayılarının belirlenmesinde 1/25.000 Ölçekli Denizli İli Nazım 

İmar Planı kapsamında her ilçe için ayrı belirlenen projeksiyon oranları baz alınmıştır. 

Nazım İmar Planı’na göre Baklan ilçesi için çalışan sayısının 5262 kişi olacağı hesaplanmış, 

sektörel dağılımda ise tarımda %51,4, hizmetlerde %34,2 olacağı belirlenmiştir. 
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Tablo 7. Sektörlere Göre Çalışanların Mevcut Dağılımı ve Projeksiyonu 

Sektörler Faaliyet Kolu 

2018 2040 

Toplam 

Çalışan 

Sayısı 

Toplam 

Çalışan 

Sayısına 

Oranı 

 (%) 

Toplam 

Nüfusa 

Oranı 

(%) 

Toplam 

Çalışan 

Sayısı 

Toplam 

Çalışan 

Sayısına 

Oranı  

(%) 

Toplam 

Nüfusa 

Oranı 

(%) 

Tarım Tarım ve Hayvancılık 753 51,85 14,36 2704 51,4 24,5 

Toplam 753 51,85 14,36 2704 51,4 24,5 

Hizmetler 

İdari ve Sosyal 

Hizmetler 309 21,28 5,9 1578 30,0 14,3 

Ticaret 139 9,57 2,65 221 4,2 2 

Toplam 448 30,85 8,55 1799 34,2 16,3 

İnşaat Toplam 100 6,88 1,9 263 5 2,4 
İyi 

Tanımlanmamış 

Sektörler 

Emekli-Rantiyer 151 10,42 2,88 496 9,4 4,5 

Toplam 151 10,42 2,88 496 9,4 4,5 

Genel Toplam 1452 100 100 5262 100 47,7 
Kaynak: Ofis Çalışması 

 
Grafik 3. Sektörlere Göre Çalışanların Projeksiyonu Grafiği 
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3.5.4. MEKANSAL PROJEKSIYONLAR 
Baklan ilçesinin mekansal projeksiyonlarında kullanılan kentsel donatı alanları 

oluşturulurken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde 

belirlenmiş olan standartlar esas alınarak planlama yapılmıştır. Planlama alanı için mevcut 

nüfus 2973 kişi olup, 2040 yılı için yapılan projeksiyon hesaplamaları sonucunda Baklan 

İlçe Nüfusu yaklaşık 11.000 kişi olarak nüfus belirlenmiştir. Planlanan ilçe merkezi nüfusu 

ise planlama ve ayrılan alanlar sonucunda 6390 kişi çıkmaktadır. Boğaziçi mahallesi için 

ise mevcut onaylı plan üzerinden yapılan çalışma ve düzenlemeler ile ayrılan alanlar 

sonucunda 2577 kişi nüfus kapasitesi ortaya çıkmıştır. Nüfus hesabı ve donatı hesabı 

1/1000 ölçekli çalışmalar kapsamında oluşturulmuştur.1/5000 ölçekli nazım imar planı 

çalışmasında bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır. 

Tablo 8. Planlama Alanı Sosyal Donatı Alanları-Merkez 
NÜFUS PLAN NÜFUS KAPASİTESİ =6390 KİŞİ 
  Kullanım Standart Gerekli alan(m²) Revizyon Plan-UİP Fark 

EĞ
İT

İM
 T

ES
İS

LE
R

İ 

Anaokulu 0.5 3195 4191 996 

İlkokul * 2 11914 11644 -270 

Ortaokul 2 11914 15321 3407 

Lise 2 11914 20596 8682 

 İB
AD

ET
 

   
AL

AN
I 

Küçük İbadet Yeri 0.5 3195 13739 10544 

AÇ
IK

-Y
EŞ

İL
 A

LA
N

LA
R

 

Park 

10 63900 

92682 

72917 

Çocuk Bahçesi 11717 

Pasif yeşil 11350 

Meydan   

Semt Spor Alanı 17296 
Rekreasyon 3772 

SA
Ğ

LI
K 

TE
Sİ

SL
ER

İ 
AL

AN
I 

Aile Sağlık Merkezi 1.5 9585 12521 2936 

SOSYAL ve KÜLTÜREL TESİSLER ALANI* 0.75 4792.5 4380 -412.5 

TEKNİK ALTYAPI 
(Yol ve Otopark Hariç) 1 6390 5587 -803 

  Toplam=   126800 224796 97996 
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(*) Mevcutta bulunan 2 adet ilkokul alanı kullanım ve kapasite olarak nüfus için yeterli 

olmakla birlikte alansal büyüklük olarak 270 m2 eksik kalmaktadır. Okulların mevcut olması 

ve çeperlerinde parsel genişleme imkanı olmaması nedeniyle de büyütme yapılamamıştır. 

Zaten planlı olan Baklan merkez alanında mevcut kullanımların bozularak ilave standartlara 

uygun (en az 8000m2) bir yeni okul alanı ayrılması ise teknik ve hukuki yönlerden sorunlu 

görülmüştür. Aynı durum sosyal tesis alanı açısından da geçerlidir. 

 

Tablo 9. Planlama Alanı Sosyal Donatı Alanları-Boğaziçi 
NÜFUS PLAN NÜFUS KAPASİTESİ =2577 KİŞİ 

  Kullanım Standart Gerekli 
alan(m²) 

Revizyon 
Plan-UİP Fark 

EĞ
İT

İM
 

TE
Sİ

SL
ER

İ Anaokulu 0.5 1288.5 2535 1246.5 
İlkokul 2 5154 3880 -1274 
Ortaokul 2 5154 7544 2390 
Lise 2 5154 0 -5154 

İB
AD

ET
 

AL
AN

I 

Küçük İbadet Yeri 0.5 1288.5 3181 1892.5 

   
AÇ

IK
-Y

EŞ
İL

 
AL

AN
LA

R
 Park 

10 25770 

46477 

39172 
Çocuk Bahçesi 9642 
Pasif yeşil 8298 
Meydan 525    

SA
Ğ

LI
K 

TE
Sİ

SL
ER

İ 
AL

AN
I 

Aile Sağlık Merkezi 1.5 3865.5 2242 -1623.5  

SOSYAL ve KÜLTÜREL TESİSLER ALANI 0.75 1932.75 1606 -326.75.  

TEKNİK ALTYAPI 1 2577 2227 -350 
 

(Yol ve Otopark Hariç)  

  Toplam=   52184 88157 35972  

*Baklan ve Boğaziçi planlama çalışmasında bazı sosyal donatı alanlarının eksik 

kalmasının temel sebebi mevcut onaylı planlara çok fazla müdahale edilmeden  

planı koruma stratejisi izlenmesi ve alan kullanımlarını çok fazla bozmadan 

düzeltmeler yapılmasından kaynaklanmaktadır. Mevcut onaylı plana göre bir donatı 

azalması söz konusu değildir. Mevcut durumlar korunmuş ve mümkün olduğunca 

iyileştirilmiştir. 
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4. MEVCUT ARAZİ KULLANIMI

Baklan merkezi ve Boğaziçi Mahallesi planlama alanı nüfusu planlamaya dahil 

olmayan mahalleler ilçe nüfusunda çıkarıldığında 2973 kişi olarak tespit edilmiştir. 

Araştırma çalışması Baklan merkezi için yaklaşık 859 ha alanda yapılmıştır. Fakat planlama 

çalışmasına tarım, mera gibi korunması gerekli alanlar dahil edilmediğinden dolayı ve 

mevcut planlama sınırları göz önünde bulundurularak merkez 199 hektar , Boğaziçi 125 ha 

alanda planlama çalışması yapılmıştır. Planlama alanı içerisinde yaklaşık 61 hektarlık alan 

mevcut konut alanı yer almaktadır. Konut alanları dışında ilçe merkezinde ticari kullanımlar 

ve donatı alanları yer alırken merkez çeperine doğru gidildikçe yeşil alanlar, spor alanları, 

meyve bahçeleri ve tarım arazileri artmaktadır. Baklan merkezin güney ve batı bölümünde 

yapılaşmamış  boş alanlar bulunmaktadır .Baklan ilçe merkezinde konut ve donatı alanları 

dışında çeşitli alan kullanımları birlikte yer almaktadır. Çevre mahallerin sosyal donatı 

ihtiyacı çoğunlukla Baklan ilçe merkezi üzerinden sağlanmaktadır. Planlama alanı içerisinde 

kalan konutlar çoğunlukla 1-2 katlı yapılardan oluşmaktadır. Alanda konut kalitelerine genel 

olarak bakıldığında kötü ve orta kaliteli yapılar göze çarpmaktadır. İlçede yaşayan kesim 

genel olarak tarım ve hayvancılık gibi işlerle uğraştığından dolayı konut yapılarının yanında 

ahır alanı, depo veya meyve bahçeleri görülmektedir. 

Tablo 10. Bugünkü Alan Kullanım Tablosu 
BAKLAN MERKEZ 

Alan Adı Adet Oran Durum (m²) Alan Adı Adet Oran Durum (m²) 
ALAN YAPI 

KONUT ALANI 245 20.17% 397719.07 KONUT 2187 11% 216859.41 
TİCARET ALANI 92 0.59% 14965 MÜŞTEMILAT 3795 5.02% 98930.93 
PARK 16 1.26% 24811.42 AHIR 252 1.56% 30820 
CAMİ ALAN 13 0.75% 14840.7 DEPO 26 0.05% 1047 
RESMI ALAN 14 1.37% 26942.73 CAMİ 30 0.18% 3570.4 
EĞİTİM ALAN 4 1.19% 23493.1 RESMİ 52 0.40% 7878.07 
SAĞLIK ALAN 2 0.62% 12132.75 TRAFO 4 0.01% 167.83 
AKARYAKIT ALAN 3 0.22% 4415.07 SPOR 12 0.95% 18662.59 
KÜLTÜR ALAN 4 0.12% 2298.07 SERA 6 0.01% 263.13 
SPOR ALAN 2 1.97% 38780.13 AKARYAKIT 8 0.04% 814.68 
DERE 16 0.31% 6138 SAĞLIK 12 0.07% 1404.3 
DİKİLİ TARIM 45 3.02% 59545.5 KÜLTÜREL 4 0.22% 4311.31 
MARJİNAL TARIM 65 11.89% 234403.65 İLK-ORTAOKUL 16 0.12% 2272.88 
AĞAÇLIK 2 0.30% 5940.39 LİSE 4 0.10% 2007.83 
ÖZEL ÜRÜN ARAZİ 34 3.15% 62095.17 
MEYVELİK 127 11.20% 220943.88 
BAĞLIK 6 0.37% 7377.67 
BOŞ 284 44.05% 868729.48 
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Harita 4 : Baklan Merkez Mevcut Arazi Kullanım 
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4.1. MÜLKİYET YAPISI-MÜLK SAHİPLİLİĞİ 

Planlama alanına ait mülkiyet bilgilerinin incelenmesi için, Denizli Valiliği Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü 16.10.2018 tarih 7745 sayılı kurum görüşü kapsamında hazine 

arazileri iletilmiş olup, belediyesince güncel tapu verileri ilgili Kadastro Müdürlüğü’nden 

alınmıştır. Denizli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı 25.09.2018 tarih 3737411 sayılı kurum 

görüşü kapsamında Baklan merkez sınırları içerisinde yer alan taşınmaz bilgileri ilgili 

haritasına işlenmiştir. Planlama alanı içerisindeki parsel mülkiyetleri incelendiğinde mevcut 

parsellerin %82,03’ü şahıs mülkiyetindedir. % 7 maliye mülkiyetinde iken % 4.07 lik kısım 

belediye mülkiyetinde bulunmaktadır. 

 

Tablo 11. Bugünkü Alan Kullanım Tablosu 
BAKLAN - MERKEZ MÜLKİYET DURUMU 

Alan Adı Durum (m²) Oran 
ŞAHIS 857310.67 70.27 
KAMUORTAMALI 298.02 0.02 
ŞAHIS HİSSELİ 143529.92 11.76 
MALİYE 85375.38 7.00 
ŞİRKET 8259.1 0.68 
VAKIF DERNEK 8095.38 0.66 
KAMUKURUMU 29198.38 2.39 
BELEDIYE 49673.75 4.07 
ŞAHIS+KURUM 11542.9 0.95 
ŞAHIS+MALİYE 4380.3 0.36 
BELEDİYE+MALİYE 11207.82 0.92 
ŞAHIS+MALİYE+BELEDİYE 3870.41 0.32 
JANDARMA 7253.94 0.59 
TOPLAM 1219995.97 100.00 
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Harita 5 : Baklan Merkez Mülkiyet Durumu 

 

 

4.2. MEVCUT SOSYAL-ALTYAPI ALANLARI 
İlçe merkezi, kasaba ve köylerde iş ve çalışma hayatı genel olarak tarıma ve 

hayvancılığa dayalıdır. Baklan merkezde kamu kuruluşlarında çalışan kişi sayısı çevre 

mahallelere göre daha fazladır.  

Baklan İlçesi içerisinde eğitim tesis alanları Baklan merkez mahallesinde 

yoğunlaşmaktadır.Planlama alanı içerisinde 3 anaokul, 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 2 lise 

bulunmaktadır. 
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Planlama alanı içerisinde yapılan arazi çalışmalarında genel olarak sosyal birlikteliği 

sağlayan sosyo-kültürel aktiviteler için yapılmış bir alan tespit edilmemiştir. Yalnızca ilçe 

merkezinde faaliyette olan 1 adet Gençlik ve Kültür Merkezi ile 1 adet Kütüphane yer 

almaktadır. Ayrıca ilçe merkezinin kuzeyinde 1 adet stadyum inşaatı da devam etmektedir. 

Planlama alanında dini tesis alanı olarak 7 tane cami mevcuttur. Baklan merkezde 

bulunan 2 Cami Tescilli Anıt Eser statüsünde bulunan tarihi koruma altındaki camilerdir. 

Planlama alanı sınırları içerisinde 1 adet sağlık tesisi bulunmaktadır.  

 

 
Harita 6 : Baklan Merkez Mevcut Sosyal Donatılar 
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5. MEVCUT İMAR PLANI DURUMU 

5.1. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 

Planlama alanını kapsayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel 

Müdürlüğü’nce 09.03.2011 yılında onaylanan ‘Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’ ile Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 

‘Denizli İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı’ olarak 2 adet üst ölçekli imar planı 

bulunmaktadır.  

 

Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı  
Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2025 

yılını hedef alarak, Aydın, Muğla ve Denizli İlleri bütününde planlı gelişmeyi hedef alarak 

hazırlanmıştır. Denizli ili tekstil sanayinde öne çıkmış olsa da sektörün olumlu 

ilerlememesinden dolayı il genelinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için 

alternatif sektör yatırımları plan kapsamında önerilmektedir. İlde tarım potansiyelinin fazla 

olması nedeniyle yeni sanayi yatırımları tarımsal sanayi odaklı yatırımlar önerilmiştir. İl 

bütününde, Çevre Düzeni Planı hedef yılı olan 2025’te oluşması öngörülen kentsel nüfus 

1.851.682 kişi; kırsal nüfus 173.435 kişi olup, toplam nüfus 2.025.117 kişidir. 

Baklan, Çevre Düzeni Planı kararları çerçevesinde tarım ve tarımsal sanayinin 

destekleneceği bir yerleşim olarak belirlenmiştir. Bu kararı desteklemek üzere, ilçede sanayi 

ve depolama alanları önerilmiştir. İlçede şarapçılığın desteklenmesi ve bu faaliyet alanının 

sadece tarımsal üretim amacıyla değil turizm sektörü açısından da katma değer yaratacak 

şekilde desteklenmesi önerilmektedir. Bu amaçla ilçe merkezinde küçük ölçekli şarapçılık 

tesislerinin yer alabileceği bir organize tarım alanı önerilmiştir. Ayrıca, plan döneminde, 

ilçede yapılan halı-kilim dokumacılığı da desteklenmelidir. Planlama alanı 1/100.000 Ölçekli 

planda belirtilen meskun ve gelişme konut alanlarının içerisinde kalmaktadır. 

 

 

Tablo 12. 1/100.000 ÇDP 2025 Yılı Nüfus Tahminleri 
 

 

 

 

İLÇE ADI  KENTSEL 
NÜFUS 

KIRSAL NÜFUS TOPLAM NÜFUS 

BAKLAN-2025 10,424 250 10,674 
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Harita 7 : 1/100.000 Ölçekli ÇDP ve Planlama Alanı 

 

 

5.2. Denizli İli, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 
Denizli ili içerisinde yer alan belde belediyeleri ile köylerin tamamı mahalleye 

dönüştürülmüş, bu durum il bütününde 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılmasını 

gerektirmiştir. Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 19 ilçeden oluşan yaklaşık 

1.155.647 hektar (11.556,47 km²) büyüklüğündeki alanı kapsayacak şekilde, 2040 yılı hedef 

alınarak nazım imar planı oluşturulmuştur. 

1/25.000 ölçekli nazım imar planı nüfus kabulleri çalışması sırasında 2040 yılı nüfus 

projeksiyon hesapları ile 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 2025 yılı nüfus kabullerinin 

yanı sıra alt ölçekli nazım imar planları ile uygulama imar planları nüfus kapasiteleri de 

hesaplanarak değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler 

sonucunda Denizli İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 2040 yılı nüfusu 2.124.500 kişi 

olarak kabul edilmiştir. Baklan İlçesi için ise nüfus kabulü 2040 yılı için 11.000 dir. 
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Harita 8 : 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Planlama Alanı 

6. HALİHAZIR HARİTA DURUMU 
İller Bankası aracılığıyla yürütülen söz konusu işin kapsamı Sayısal Fotogrametrik 

Halihazır Harita üretimi, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve İlave-

Revizyon Planı’ndan oluşmaktadır. İller Bankası aracılığıyla yaptırılan bu ilave revizyon imar 

planı çalışması, ortak Yüklenici, PlanArt Planlama Ltd. Şti tarafından yürütülmektedir. 

Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi iş kapsamında tamamlanmış olup harita 

üretimi Baklan İlçe merkezini ve 8 mahallenin (Kavaklar,Beyelli, 

Hadim,Konak,İcikli,Şenyayla,Boğaziçi,Çataloba) yerleşim yerleri ve potansiyel gelişim 

alanlarını kapsayacak şekilde üretilmiştir. 

Üretilen 100 adet halihazır harita İller Bankası-Mekansal Planlama Daire Başkanlığı 

tarafından 16.10.2018 tarihinde onanmıştır. 
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7. İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bu çalışma ile, Denizli ili, Baklan ilçesine (1. Bölgede Kavaklar, Beyelli Mah., 2. 

Bölgede Hadim Mah., 3. Bölgede İcikli Mah., 4. Bölgede Konak Mah., 5. Bölgede Şenyayla 

Mah., 6. Bölgede  Baklan Merkez, 7. Bölgede Boğaziçi, Çataloba Mah.) ait 1/5000 ölçekli 

L23-D-22-B, L23-D-22-A, L23-D-17-C, L23-D-18-D, L23-D-17-D, L23-D-12-C, L23-D-12-D, 

L23-D-12-B, L23-D-12-A, L23-D-23-C, M23-A-02-B, M23-A-03-A, M23-A-03-B, M23-A-02-

C, M23-A-03-D, M23-A-07-A, M23-A-06-B no lu 17 adet halihazır harita paftaları ve 1/1000 

ölçekli 100 adet halihazır harita paftası sınırları içerisinde yaklaşık 1827.59 hektar alan için 

hazırlanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporuyla inceleme alanının yerleşime 

uygunluk durumunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

 
Harita 9 : Jeolojik Etüt Çalışma Sınırları 

 
İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması amacıyla yapılan 
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çalışmalar sonucunda ulaşılan sonuçlar ve öneriler aşağıda özetlenmiştir.  

1.  İnceleme alanında yaşlıdan gence doğru aşağıdaki birimler yüzeylenmektedir.  

İnceleme alanında Karaova Formasyonu (Trko), Kayaköy Dolomiti (Trjk), Başçeşme 

Formasyonu Beşparmak resif üyesi (Tebb), Çameli Formasyona ait Kızılören Üyesi 

(plçkı), Alüvyon Yelpazesi (Qay) ve Alüvyon (Qal) birimleri görülmüştür. 

Alüvyon (Qal) inceleme alanının 1. Bölge (SK-1/SK-19 ve SK-137), 2. Bölge (SK-

20/SK-32) ve 3. Bölge (SK-33/SK-43), 4. Bölge (SK-44/SK-62) ve 6. Bölgede (SK-94, 

SK-114, SK-115, SK-116, SK-117) yaygın olarak yüzeylenmektedir. Alüvyon biriminin 

genel jeolojisi, akarsu yataklarında veya çöküntü alanlarında gelişen düzlükleri 

doldurmuş kum, çakıl, çamur ve blok birikintileridir. Yapılan sondaj çalışmalarında birim 

kahverenkli, yer yer irili ufaklı çakıllı, çakıllar kiltaşı ve kumtaşı kökenli,kil ile zayıf  

tutturulmuş çakıllı kumlu kil birimleri gözlenmiştir. Daha derin seviyelerde Çameli 

formasyonuna ve kayaköy formasyonlarına ait kumtaşı-kiltaşı ardalanması, kireçtaşı ve 

konglomera birimleri gözlenmektedir.  

İnceleme alanında 6. Bölge(Baklan Merkez) (SK-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-91-

92-93-94-95-96-97-98-99-100-104-105-106-107) bölgede Alüvyon Yelpazesi (Qay) 
birimi gözlenmiştir. Alüvyon yelpazesinin genel jeolojis, akarsu ve ova kenarlarında 

yaygın olarak bulunur. Blok, çakıl ve çamur birikintilerinden oluşur. Yapılan sondaj 

çalışmalarında üst seviyelerde gri renkli, irili ufaklı blok çakıllı,kısmen çimentolaşmış, 

çakıllar kireçtaşı kökenli, killi çakıl birimler olarak gözlenmiştir. Bu birimler, Baklan 

merkezi kuzeyinde yaygın olarak gözlenmiştir. 

Çameli Formasyonu (plç)inceleme alanının 1. Bölge (SK-2-5-13-15-17-18-137), 2. 
Bölge (SK-20-21-23-25-29-31-32), 3. Bölge(İcikli) ,(SK-36-37), 4. Bölge (SK-49-53-

56-58-60-62), 5. Bölge (SK-63), 6. Bölgede (91-104-105-106-107-108-114-116-117), 

Kızılören üyesi (plçkı) ise 7. Bölgede (SK-118/SK-140) gözlenmiştir. Çameli 

Formasyonu alüvyon yelpaze çökellerini temsil eden konglomera, kumtaşı ve 

çamurtaşları ile gölsel karakterde kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, marn, killi kireçtaşı ve 

konglomeraları kapsar.  Kızılören üyesinin genel jeolojisi ise, orta-kalın, yersel ince 

bazen çapraz tabakalı kızıl, mor, sarımsı kahve, gri vb. renklerde konglomera ve 

kumtaşlarından oluşur.  Yapılan sondaj çalışmalarında üst seviyelerde gri renkli, irili 

ufaklı blok çakıllı, çakıllar kireçtaşı ve şişt kökenli, killi çakıl birimleri gözlenmiştir. Alt 

seviyelerde doğru inildikçe gri renkli, orta dayanımlı, orta derece ayrışmış, kırıklı, yer 

yer bloklu, kireçtaşı ve kil dolgulu konglomera ile bej renkli, kırık çatlak yüzeyleri kil 

dolgulu, yer yer çört bandlı, yer yer erime boşluklu, zayıf dayanımlı, killi, kireçtaşı 

birimleri görülmüştür. Bu birimler, baklan merkezi güneybatısında gözlenmiştir. 

İnceleme alanında 6. Bölgede (SK-70-71-72-73-74-75-76-79-80-81-82-83-84-85-86-
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87-88-89-90-93-95-97-98-99) Karaova Formasyonu (Trk) gözlenmiştir. Karaova 

formasyonunun genel jeolojisi, ince-orta-kalın ve belirsiz tabakalı, kahverengimsi sarı, 

kirli sarı, bej, siyahımsı gri, bordo, yeşil, yeşilimsi gri vb. renklerde metakonglomera, 

metakumtaşı, metasilttaşı, kuvarsit, rekristalize kireçtaşı, dolomit, kalkşist, kuvarsşist ve 

şistlerden oluşur. Yapılan sondaj çalışmalarında üst seviyelerde gri renkli, irili ufaklı blok 

çakıllı, çakıllar kireçtaşı kökenli, killi çakıl, altere olmuş rezidüel birimler gözlenmiştir. Alt 

seviyelerde doğru inildikçe, bej renkli, orta dayanımlı, orta derece ayrışmış, çok kırıklı, 

kırık çatlak yüzeyleri kil dolgulu, irili ufaklı blok çakıllı kireçtaşı, gri renkli, orta dayanımlı, 

orta derece ayrışmış, kırıklı, yer yer bloklu, kireçtaşı ve kil dolgulu konglomera, 

kahverenkli, yer yer ufak çakıllı, orta derece ayrışmış, zayıf dayanımlı, killi çakıllı 

kumtaşı ve siyahımsı gri renkli, orta derece ayrışmış, kaygan dokulu, yapraklanma 

biçiminde kırıklı, zayıf dayanımlı şişt birimleri görülmüştür. İnceleme alanın Kuzeydoğu 

bölgesindeki birimlerde gözlenmiştir. 

İnceleme alanında 5. Bölge (SK-64-65-66-67-68-69) ve 6. Bölgede (SK-100-102-103-

109-110-112-113)  Kayaköy Dolomiti (Trjk) gözlenmiştir. Kayaköy dolomitinin genel 

jeolojisi, masif ve/veya orta-kalın tabakalı, koyu gri, siyahımsı gri, yersel açık gri renkli 

dolomit ve dolomitik kireçtaşları ile temsil edilir. Yapılan sondaj çalışmalarında üst 

seviyelerde gri renkli, irili ufaklı blok çakıllı, çakıllar kireçtaşı kökenli, killi çakıl, altere 

olmuş rezidüel birimler gözlenmiştir. Alt seviyelerde doğru inildikçe, bej renkli, orta 

dayanımlı, orta derece ayrışmış, çok kırıklı, kırık çatlak yüzeyleri kil dolgulu, irili ufaklı 

blok çakıllı kireçtaşı birimleri görülmüştür. Bu birimler, Baklan merkezi güneyinde ve 

şenyayla mahallesinde gözlenmiştir. 

Başçeşme Formasyonu Beşparmak Resif Üyesi (Tebb) birimi 6. Bölgede (SK-111) 

gözlenmiştir. Başçeşme formasyonunun genel jeolojisi, kalın ve çok kalın tabakalı, bazen 

masif, gri, pembemsi gri, bej renkli resifal kalkarenitlerden oluşur. Seyrek olarak yanal 

yönde süreksiz konglomera ve çakıllı kumtaşı ara düzeyleri kapsar. Değişik kökenli 

kireçtaşı, kuvars, kuvarsit, kuvars-şist vb. taneleri de kapsar. Yapılan sondaj 

çalışmalarında, siyahımsı gri renkli, çok derece ayrışmış, kaygan dokulu, yapraklanma 

biçiminde kırıklı, kireçtaşı dokulu zayıf dayanımlı şişt birimleri görülmüştür. Bu birim 

Baklan merkezi güneyinde Sk-111 nolu sondaj kuyusunda gözlenmiştir. 

2. İnceleme alanında bölgesel olarak %0-10, %10-20, %20-30 arasında değişen eğimler 

gözlenmektedir. Tepe düzlüğü ve yakın bölümlerde eğim %0-10 ve %10-20 dolaylarında 

iken yamaçlarında eğimin %20-30 ve %30-40 arasında değiştiği görülmektedir. 

3. Proje alanında, arazi ve sondaj çalışmaları kapsamında derinlikleri 12.00 ve 25.00 m. 

olan 140 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Bu kapsamda toplam 2064 m. temel sondajı 

yapılmıştır. Açılan sondaj kuyularında arazide SPT ve RQD deneyleri yapılmıştır.Ayrıca 
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çalışma alanına ait zeminlerin elastik-dinamik parametrelerinin belirlenmesi ve tabaka 

kalınlıkları ile deprem yönetmeliklerine göre zemin sınıflarını belirleyebilmek için, 35 adet 

aktif kaynaklı yüzey dalgası (Masw), 35 adet karşılıklı atışlı sismik kırılma, 10 profil ERT, 

7 profik GPR ve 70 adet Mikrotremor ölçümleri yapılmıştır. 

4. Sondajlarda derlenen numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılarak zemini 

oluşturan birimlerin indeks ve jeoteknik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

kapsamda laboratuvarda elek analizi, su içeriği, atterberg limitleri, birim hacim ağırlık 

tayini, tek eksenli basınç ve nokta yükleme deneyleri yaptırılmıştır. 

5. İnceleme alanı, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planında “kentsel yerleşik alanlar, kentsel gelişme alanları, tarımsal alan, çayır-mera 

alanları, ormanlık alanı, sanayi alanı ve depolama alanı”na girmektedir. 

6. İnceleme alanında afete maruz bölge kararı yoktur. Denizli Valiliği İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğünden alınan kurum görüşü EK-4 te verilmiştir.  

7. İnceleme alanında yapılan SPT deneylerinde SPT-N değeri 4-Refü arasında 

değişmektedir. 

8. İnceleme alanında yapılan karotlu sondajlarda karot yüzdesi % 8–100 arasında, RQD 

değerleri ise % 0–92 arasında değişmektedir.  

9. İnceleme alanında yer hakim titreşim periyotları (Ansal vd, 2004)’e göre incelendiğinde; 

zemin hakim titreşim periyodu açısından “A ve B” sınıfınagirmektedir.  

10. İnceleme alanında zemin büyütmesi değerleri (Ansal vd, 2004)’e göre incelendiğinde 

dağılım haritasının neredeyse tüm kesimlerinde bulunan birimler Zemin Büyütmesi 

açısından “A; Düşük Tehlike Düzeyi” sınıfına girmektedir.  

11. Deprem esnasında oluşacak yatay ivmenin, büyütme oranında artarak mühendislik 

yapılarına etki edeceği unutulmamalıdır. Önerilen büyütme değeri dikkate alınarak 

yapının temel ve boyut analizi yapılmalı ve depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkelerine 

bağlı kalınmalıdır. Bu değerleri inceleyen proje mühendislerine, statik hesaplamaya 

ilaveten uyguladıkları dinamik hesaplamalarda bu değerleri göz önüne almaları, özellikle 

ağırlık merkezleri ile (eğer varsa) simetri eksenleri çakışmayan yapılarda, büyütmesi 

dolayısı ile artacak olan ikinci mertebe burulma modülüne donatı boyutlandırma 

sırasında itibar etmeleri ve özen göstermeleri önerilir. 

12. İnceleme alanı ve yakın çevresinden mevsimsel akış gösteren dereler görülmektedir. 

İnceleme alanında bulunan ve alan dışında olmasına rağmen inceleme alanını 

etkilemesi mümkün olan tüm dereler için taşkın ve su baskını oluşturma riskine karşın 

DSİ kurum görüşü alınmalıdır. 

13. İnceleme alanında, eğimin %0–10 arasında değiştiği alüvyon biriminin gözlendiği 

Kavaklar mahallesi ve Beyelli mahallesi (1. Bölge), Ataköy mahallesi (2. Bölge), İcikli 
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mahallesi (3. Bölge), Konaklı mahallesinde (4. Bölge), Şenyayla mallesinde (5. Bölge) 

Baklan ilçe merkezinde (6. Bölge) ve Boğaziçi-Çataloba mahallelerinde (7. Bölge) 

stabilite yönünden bir problem beklenmemektedir.  

Topoğrafik eğimin %10-20 ve %20-30 arasında değiştiği, Kavaklar mahallesi ve Beyelli 

mahallesi  (1. Bölge), Şenyayla mahallesi (5. Bölge) ve Baklan ilçe merkezinin 

doğusunda (6. Bölge), Boğaziçi-Çataloba mahalleleri (7. Bölge), Çameli formasyonu 

(plç), Karaova Formasyonu (Trko), Kayaköy Dolomiti (Trjk), Başçeşme Formasyonu 

Beşparmak resif üyesi (Tebb) birimlerinin gözlendiği bu alanlarda yapılan gözlemlerde, 

ayrışma zonu kalınlığına bağlı olarak eğimin fazla olduğu bu bölgelerde kayaların 

kırıklı,çatlaklı ve ayrışmış olmasına bağlı olarak, kontrolsüz kazılarda olası stabilite 

sorunları beklenebilir.  

Şenyayla mahallesi batı kısmında ve Baklan ilçe merkezinin doğusunda eğimin %20-30 

ve %30-40 arasında değiştiği alanda yamaç zonu dik eğimli ve engebeli bir topoğrafya 

sunmaktadır. Eğimin yüksek olduğu bu alanda eğime bağlı olarak kaya düşmesi ve 

kaymalar beklenebilir. 

14. Proje alanında gözlenen birimlerde sıvılaşma potansiyeli incelendiğinde, çakıllı kumlu 

killi birimler içerisinde alanı temsil eden SK-2 (1. Bölge), SK-22 (2. Bölge), SK-35 (3. 

Bölge) veSK-45 (4. Bölge) nolu kuyularda sıvılaşma analizi yapılmıştır. Sıvılaşma şiddeti 

indeksinin “Ls:0 NL, “Ls:1-14” değerini aldığı gözlenmektedir. Bu değerlere göre de 

inceleme alanında “NL (sıvılaşma beklenmez)” ve “Çok düşük” sıvılaşma potansiyeli 

olabileceği gözlenmiştir. İnceleme alanında, tüm zemin profili içerisinde sıvılaşmaya 

yatkın ara seviyelerin varlığı nedeniyle, özellikle zemin etütlerinde sıvılaşma analizleri 

yapılarak gerekli önlemler alınmalıdır. 

15. Paleosismoloji raporu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi, Prof. Dr. Erhan ALTUNEL tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan paleosismoloji 

raporu, Denizli ili, Baklan İlçesinin İmara Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd raporu 

kapsamında gerçekleştirilen paleosismoloji çalışmalarını içermektedir. Bu kapsamda 

inceleme alanında ayrıntılı jeolojik, jeomorfolojik ve paleosismolojik amaçlı çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.  

Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında Şenyayla ve Baklan’da yapılan çalışmalar (arazi 

gözlemleri, GPR çalışmaları, hendek çalışmaları), Çivril Grabeni’nin doğu kenarında 

kuzeyde Işıklı Göl ile güneyde Şenyayla kuzeyi arasında haritalanan aktif fayın Şenyayla 

ve Baklan’a uzanmadığını göstermektedir. Bölgede aletsel dönemde ve tarihsel 

devirlerde hasar verici depremler meydana gelmiştir. Bu depremlerin hangi faylar 

üzerinde meydana geldikleri ve yüzey kırığı oluşturup oluşturmadıkları bilinmemektedir. 

Ancak, Şenyayla ve Baklan’da yapılan çalışmalar, Çivril Grabeni’nin bu kesiminde 
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yüzeyde kırık oluşturma potansiyeline sahip herhangi bir fayın olmadığını 

göstermektedir. Bu nedenle, Şenyayla ve Baklan’da yüzey faylanmasına bağlı olarak 

herhangi bir hasar beklenmemektedir. İnceleme alanında yerleşime uygunluk 

değerlendirmesi yapılırken yüzeylenen birimlerin jeolojik, jeoteknik ve jeomorfolojik 

özellikleri ile proje kapsamında yapılan sondaj çalışmaları, arazi deneyleri ve laboratuvar 

sonuçlarına göre değerlendirilerek yapılan yerleşime uygunluk kriterleri belirlenmiştir.  

16. İnceleme alanı Bakanlar Kurulu’nun 18.03.2018 gün ve 30364 sayılı kararına göre; “Orta 

Tehlike Düzeyi” içinde yer almaktadır. Her türlü yapılaşmada “Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği” (2018)  esaslarına uyulması zorunludur. 

17. “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılarda Yönetmelik” hükümlerine uyulması 

gerekmektedir. 

18. Bu rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 

28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı genelgesi doğrultusunda Mülga Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı 19.08.2008 gün ve 10337 sayılı genelgesi eki Format-3’e göre hazırlanmıştır.  

19. 1/1000 ve 1/5000 ölçekli paftalarda sınırları belirtilen alan için imar planına esas jeolojik-

jeoteknik etüt raporu olup, hazırlanan bu rapor; parsel bazında bina ve bina türü yapılar için 

zemin etüt raporu yerine hiçbir şekilde kullanılamaz. 

Jeolojik etüt raporundan çıkan sonuçlara göre eğim durumu, kaya kalitesi sınıflandırması 

ve yerleşime uygunluk durumlarına planlama kapsamında bakıldığında ;  

 
6. BÖLGE (BAKLAN MERKEZ) 

İnceleme alanında 6. bölgede %0-10, %10-20, %20-30 arasında değişen eğimler 

gözlenmektedir. Tepe düzlüğü ve yakın bölümlerde eğim %0-10 ve %10-20 dolaylarında 

iken yamaçlarında eğimin %20-30 ve %30-40 arasında değiştiği görülmektedir. 

Kaya birimlerde karotlu ilerlemeler yapılarak karot yüzdesi ve RQD değerleri 

belirlenmiştir. İnceleme alanında 6. Bölgede Çameli formasyonu, Karaova formasyonu, 

Kayaköy dolomiti, Başçeşme formasyonu Beşparmak resif üyesi,  Kayaköy dolomitinde 

yapılan karotlu sondajlarda karot yüzdesi % 8-100 arasında, RQD değerleri ise % 0-81 

arasında değişmektedir. RQD değerlerine göre kaya kalitesi “Çok zayıf-zayıf-orta-iyi” olarak 

sınıflandırılmıştır.  

Yerleşime Uygunluk açısından ise planlama alanı Ö.A.5.1 – Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Şişme,Oturma Açısından Sorunlu Alanlar  ve Ö.A.2.1 -  Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar kapsamındadır. 

İnceleme alanında, eğimin %0–10 arasında değiştiği alüvyon biriminin gözlendiği 

Baklan ilçe merkezinde (6. Bölge) stabilite yönünden bir problem beklenmemektedir.  

Topoğrafik eğimin %10-20 ve %20-30 arasında değiştiği Baklan ilçe merkezinin doğusunda 
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(6. Bölge)   Çameli formasyonu (plç), Karaova Formasyonu (Trko), Kayaköy Dolomiti (Trjk), 

Başçeşme Formasyonu Beşparmak resif üyesi (Tebb) birimlerinin gözlendiği bu alanlarda 

yapılan gözlemlerde, ayrışma zonu kalınlığına bağlı olarak eğimin fazla olduğu bu 

bölgelerde kayaların kırıklı,çatlaklı ve ayrışmış olmasına bağlı olarak , kontrolsüz kazılarda 

olası stabilite sorunları beklenebilir.  

 

 
Harita 10 – Baklan Merkez Yerleşime Uygunluk Sınırları 

 
7. BÖLGE (BOĞAZİÇİ) 

İnceleme alanında 7. bölgede hakim eğim değeri %0-10 arasında değişmekte olup, 

tepe düzlüğüne yakın yerlerde eğim değeri %10-20 arasındadır. 

Kaya birimlerde karotlu ilerlemeler yapılarak karot yüzdesi ve RQD değerleri 

belirlenmiştir.  İnceleme alanında 7. bölgede Çameli formasyonu Kızılören üyesinde yapılan 

karotlu sondajlarda karot yüzdesi % 13-100 arasında, RQD değerleri ise % 0-67 arasında 

değişmektedir. RQD değerlerine göre kaya kalitesi “Çok zayıf-zayıf-orta” olarak 

sınıflandırılmıştır.  

Yerleşime Uygunluk açısından ise planlama alanı Ö.A.5.1 – Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Şişme,Oturma Açısından Sorunlu Alanlar  ve Ö.A.2.1 -  Önlem Alınabilecek 
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Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar kapsamındadır. 

 
Harita 11 – Boğaziçi Yerleşime Uygunluk Sınırları 

 

İnceleme alanında yapılan gözlemsel, sondaj, jeofizik, laboratuvar verileri 

değerlendirilerek inceleme alanını etkileyecek jeolojik tehlike ve yerel zemin mühendislik 

özellikleri açısından incelenmiş ve yerleşime uygunluk açısından 2 kategoride 

değerlendirilmiştir.  

Bölge No Yerleşime Uygunluk  

6. Bölge (Baklan Merkez) Ö.A.5.1./Ö.A.2.1. 

7. Bölge (Boğaziçi) Ö.A.5.1./Ö.A.2.1. 

 

Önlemli Alan 5.1 (ÖA–5.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından 
Sorunlu Alanlar 
İnceleme alanında, kahverenkli, yer yer irili ufaklı çakıllı, çakıllar kiltaşı ve kumtaşı kökenli, 

kil ile zayıf  tutturulmuş çakıllı kumlu killi alüvyon birimleri; gri renkli, irili ufaklı blok çakıllı, 

çakıllar kireçtaşı kökenli, killi çakıllı alüvyon yelpazesi birimi ve gri renkli, irili ufaklı blok 

çakıllı, çakıllar kireçtaşı ve şişt kökenli, killi çakıllı Çameli formasyonu rezidüeli-Çameli 

formasyonu Kızılören üyesi rezidüel ve Karaova formasyonu rezidüel birimlerinin yayılım 

gösterdiği ve eğim değerlerinin yaklaşık olarak %0-10 olarak belirlenen alanlar içerisinde 

şişme, oturma ve taşıma gücü riskleri nedeniyle “Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, 

Oturma Açısından Sorunlu Alanlar” kategorisinde değerlendirilerek ekli haritalarda “ÖA-5.1” 

simgesiyle gösterilmiştir.  
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“Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar” inceleme alanında 

1. bölge, 2. bölge, 3. bölge, 4. bölge, 6. bölge ve 7. bölgede değerlendirilmiştir. 

Bu alanlar; 

• Yapılaşma öncesi yol, alt yapı sistemleri, kendi ve komşu parsellerin güvenliğini 

sağlayacak  tedbirler alınmalıdır.  

• Kazı çalışmaları öncesinde ve kazı sırasında yalıtım ve drenaj tedbirleri alınmalıdır 

(drenaj kanalları, kum drenleri v.b). Derin kazılarda şevler açıkta bırakılmamalı, uygun 

istinad yapılarıyla desteklenmelidir.  

• Çevre ve yüzey suları için drenaj tedbirleri alınarak yüzey sularının zemini olumsuz 

etkisinin önüne geçilmelidir.  

• Parsel bazı zemin etütlerinde temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taşıttırılacağı 

seviyelerin mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü) ve sıvılaşma 

analizleri belirlenmeli ve yapılacak değerlendirmelere göre alınacak mühendislik 

önlemleri belirlenmelidir. 

• Yapı yükleri aynı litolojik, jeolojik-jeoteknik özellikteki birimlere oturtulmasına özen 

gösterilmelidir. Farklı birimlere oturması gereken temeller için uygun projelendirilmeye 

gidilmelidir.  

• Yapı temelleri jeolojik birimlerin mühendislik problemleri olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. 

• “Afet bölgelerinde yapılacak olan yapılar hakkındaki yönetmelik” hükümlerine 

uyulmalıdır. 

Önlemli Alan–2.1. (ÖA–2.1.): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar 
İnceleme alanında Kayaköy dolomiti ve rezidüeli, Karaova formasyonu ve rezidüeli, Çameli 

formasyonu ve rezidüeli, Başçeşme formasyonu Beşparmak resif üyesi ve alüvyon 

yelpazesinin gözlemlendiği ve kireçtaşı, konglomera, kumtaşı ve şist birimlerin yer aldığı 

bölgelerdir. Birimlerin litolojisi, bej renkli, orta dayanımlı, orta derece ayrışmış, çok kırıklı, 

kırık çatlak yüzeyleri kil dolgulu, irili ufaklı blok çakıllı kireçtaşı, gri renkli, orta dayanımlı, orta 

derece ayrışmış, kırıklı, yer yer bloklu, kireçtaşı ve kil dolgulu konglomera, kahverenkli, yer 

yer ufak çakıllı, orta derece ayrışmış, zayıf dayanımlı, killi çakıllı kumtaşı ve siyahımsı gri 

renkli, orta derece ayrışmış, kaygan dokulu, yapraklanma biçiminde kırıklı, zayıf dayanımlı 

şişt birimleri görüldüklerinden dolayı bu kategoride değerlendirilmiştir. Bu birimlerde eğimler 

genel olarak %10-20 ve %20-30 arasında değiştiği gözlenmektedir.  

 “Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar” inceleme alanında 1. Bölge, 6. 

Bölge ve 7. Bölgede değerlendirilmiştir. 

Mevcut durumda formasyon içerisinde herhangi bir stabilite sorunu gözlenmemekle birlikte, 
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özellikle kazı çalışmaları durumunda kireçtaşı, konglomera, kumtaşı ve şist gibi birimlerle 

temsil edilen inceleme alanı içerisinde özellikle kontrolsüz kazı şevlerinde kama tipi ve 

rotasyonel kaymalar gelişebileceğinden dolayı “Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 

Sorunlu Alanlar” kategorisinde değerlendirilmiş olup, yerleşime uygunluk haritalarında 

“Ö.A.2.1.” simgesiyle gösterilmişir. 

Bu alanlar; 

• Bu alanlarda olası stabilite problemlerinin önüne geçilebilmesi için teraslama, eğim 

düşürülmesi gibi uygun projelendirilme yöntemlerinin uygulanması önerilir. 

• İnceleme alanında kireçtaşı birimlerinde yer yer erime boşluklarına rastlanmakla birlikte, 

kireçtaşı birimleri karstik boşluk oluşturmaya yatkın olmasından dolayı zemin temel 

etütlerinde detaylı olarak araştırılmalıdır. 

• Kazı şevleri iksa (istinat, perde duvar, püskürtme beton v.b) tedbirler ile desteklenmelidir. 

• Parsel bazlı zemin etütlerinde temel tipi, temel derinliği ve temelin oturacağı seviyelerin 

mühendislik parametreleri (şişme, oturma ve taşıma gücü vb.) ayrıntılı olarak irdelenmeli ve 

çıkacak problemlere göre önlem alınmalıdır. 

• Mevcut ve derin kazı çalışmalarında ortaya çıkabilecek kaya düşmesi risklerine karşı 

gerekli tedbirler alınmalıdır. 6. Bölgede inceleme alanının üst kotlarından düşebilecek 

kayaların inceleme alanını etkilememesi için önlem alınması gerekmektedir. 

• Çevre ve yüzey suyu drenaj tedbirleri alınarak, yüzey sularının yamaç stabilitesinin 

bozulmasına neden olan olumsuz etkilerinin önüne geçilmelidir. 

• Yapılaşma öncesi yol, alt yapı sistemleri ve komşu parsellerin güvenliğini sağlayacak 

tedbirler alınmalıdır.  

• Yapı yükleri aynı litolojik, jeolojik-jeoteknik özellikteki birimlere oturtulmasına özen 

gösterilmelidir. Farklı birimlere oturması gereken temeller için uygun projelendirilmeye 

gidilmelidir.  

• Parsel bazlı zemin etütlerinde tüm yamaçlar boyunca stabilite analizleri ayrınıtılı olarak 

yapılmalıdır. 

• Eğimin yüksek olduğu yerlerde eğimin düşürülmesine yönelik gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

• Yapı yükleri jeolojik birimlerin stabilite sorunu olmayan kesimlerine oturtulmalı veya 

taşıttırılmalıdır. 

• “Afet bölgelerinde yapılacak olan yapılar hakkındaki yönetmelik” hükümlerine 

uyulmalıdır. 
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8. PLAN KARARLARI 

Baklan İmar Planı çalışması hazırlanırken, öncelikle yürürlükte imar planı ve imar 

uygulaması bulunan alanlar dikkate alınarak arazinin topografyası(%30+ eğimli alanlar, 

sırtlar, tepeler, v.b.), bitki örtüsü, toprak kabiliyeti, dere yatağı gibi fiziki belirleyicilerin yanı 

sıra mekansal eksiklikler, kentin gelişme yönleri, yaşayanların ve belediyenin istekleri, yasa 

ve yönetmelikler ile şehircilik ilkeleri ve planlama kriterleri dikkate alınmıştır. 

Bu kriterlerle beraber planlama çalışmalarında, kentin, makroform, ulaşım, kullanım 

ve yoğunluk kararları, onaylı üst ve alt ölçekli plan kararları, mevcut yapılaşma durumu ve 

yasal kısıtlayıcılar ile devamlılık ve bütünlük sağlanması öncelik oluşturmaktadır. 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda mekansal kullanım kararları verilirken; kentin 

gelişme yönleri, yerel istek ve ihtiyaçlar, ilgili kurum görüşlerinin yanı sıra mekansal, sektörel 

ve nüfus projeksiyon verileri de temel veri olarak kabul edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler 

ve Baklan Belediyesi’nin görüşleri doğrultusunda, gelişme deseninin jeolojik yapı, tarım 

alanları, dereler ve mülkiyet deseni göz önüne alınarak; mevcut yerleşik dokunun 

çevresinde bir gelişme olacağı öngörülmüştür.  

Revizyon plan kararlarında kentsel/kırsal yayılma sınırlarının belirleyen ana eşikler 

tarım alanları ve taşkın alanları olmuştur. Belediyesince ilave alanlar için (yasal süreç 

içerisinde) kamu yararı kararı alınması durumun da bu eşikler diğer faktörlerle birlikte 

yeniden değerlendirilecektir.  

Bugünkü arazi kullanım değerlerine bakıldığında 61 hektar mevcut konut alanı 

bulunmakta ve planlama alanı içerisinde toplam 2973 kişi yaşamaktadır. Bağ-bahçe 

nizamındaki yerleşim alanlarından dolayı yoğunluk değeri kırsal bir yerleşme karakteri 

yansıtmaktadır. 

Ülkemizde kırsal alanlarda temel kamu hizmetlerinin, alt yapı ve ulaşım hizmetlerinin 

kentlere oranla çok düşük olduğu da bir gerçektir. Ülkemizin Ulusal tarım ve kırsal kalkınma 

politikalarına paralel olarak büyüyeceği düşünülen kırsal alanların, kentsel değerlere sahip 

olması gerekliliği doğacaktır. Bu nedenle olası nüfus artışlarına cevap verecek konut 

alanlarının yanında, temel kamu hizmetlerinin sağlanacağı; idari, eğitim, sağlık, sosyal ve 

kültür hizmetlerin niteliği ve niceliği hesaplanarak önceden planlanmalıdır. Ayrıca düzensiz 

ve dağınık kırsal yapılaşmalardan dolayı ilgili idarelerce yapılacak olan alt yapı ve ulaşım 

yatırımlarının maliyetleri ve yükü artmaktadır. 

Kısaca kırsal alanlarda tarımsal arazilerin üzerinde düzensiz ve dağınık 

yapılaşmaların önüne geçmek gerekliliği ve olası nüfus artışlarına cevap verebilecek konut 

alanlarının ve bunun gereksinimi olan diğer temel hizmet, alt yapı ve ulaşım hizmet 

alanlarının hesaplanarak bütünsel bir planlama yaklaşımı gerekliliği doğmuştur.  
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Bu nedenle İller Bankası aracılığı ile yürütülen bu işte Baklan İlçesi Merkez 

Mahalleleri ve merkez dışında bulunan 8 mahallenin (Boğaziçi,Çataloba,Şenyayla, 

Konak,İcikli,Hadim,Kavaklar,Beyelli) 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon imar 

planlarının yapılmasına karar verilmiştir. Planlama çalışmalarının devam eden sürecinde 

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Denizli İli  1/25.000 Ölçekli Nazım İmar 

Planı çalışmasının Baklan İlçesi için belirlediği nüfus projeksiyonunun 11.000 olduğu 

görülmüştür. Bu durum planı olmayan kırsal yerleşimlerin 

(Çataloba,Şenyayla,Konak,İcikli,Hadim,Kavaklar,Beyelli) imara açılmasını 

engellemektedir. Çünkü Baklan İlçesi’nde halihazırda onaylı planları bulunan Baklan-

Merkez, Boğaziçi ve Dağal Mahalleleri imar planlarının plan nüfus kapasiteleri 11.000 kişiyi 

aşmaktadır.  

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Denizli İli  1/25.000 Ölçekli Nazım 

İmar Planı ve raporu incelendiğinde Baklan İlçesine bağlı imar planı olan mahallelere ( 

Merkez-Boğaziçi-Dağal) gelişme konut alanlarının tanımlandığı ve gelişme potansiyeline 

göre alan bırakıldığı anlaşılmaktadır. Aynı şekilde imar planı bulunmayan mahallere ise 

seyrek nüfuslu meskun konut alanı tanımlanmıştır ve bu tanımlanan konut lekeleri mevcut 

kırsal alanların gelişmesine engel olmayacak şekilde planlanmıştır. 
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Fakat 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Plan Raporu’nun nüfus ve plan kapasiteleri ile 

ilgili bölümleri incelediğimizde ; 

• Plan raporunda, 2011 yılında yapılmış olan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 
doğrultusunda bir plan hazırlandığı belirtilmiştir ve 2 planın nüfus kabulleri ile ilgili olarak 
2025 ve 2040 yılı karşılaştırılması verilmiştir. İlk tabloda 25.000 plan için yapılan 2025 
yılı nüfusu toplam 4265 iken 1/100.000 plan için yapılan 2025 kabulü 10.674 tür. 100.000 
ölçekli ÇDP nüfus artışı yönünde bir eğilim belirlemişken, 25.000 ölçekli nazım imar planı 
Baklan nüfusunun azalacağı yönünde bir tablo çizmiştir. Bu açıdan 2 plan arasında bir 
farklılık söz konusudur. 

 

 
• Plan raporunda nüfus projeksiyonları sonrasında mevcut nazım veya uygulama imar 

planı olan alanların nüfus kapasiteleri ortaya koyulmuştur. Baklan içerisinde Nazım İmar 
planı Merkez ve Dağal Mahallesi’nde olduğu belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere 
Baklan ve Dağal için onaylı planların kapasitesi minimum 14392 iken maksimum 
30940’dır. 
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Aynı durum onaylı Uygulama İmar Planları için incelendiğinde planların daha çok nüfus 

getirdiği görülmektedir. Onaylı uygulama imar planlarına göre Baklan-Merkez, Boğaziçi, 

Dağal ve Mevzi Mahalleleri kapasiteleri 41650 gibi yüksek bir rakam çıkmaktadır. 

 
• Plan raporunda planlama kararları bölümünde Nüfus projeksiyon kabullerinden 
kesin olarak bahsedilmiştir. Burada kabulün 1/25.000 çalışması dışında 1/100.000 planın 
ve mevcut bulunan Nazım ve Uygulama Planlarının değerlendirilerek bulunduğu 
belirtilmiştir. Nüfusu projeksiyonuna göre Baklan İlçe Nüfusu 2040 için 11.000 olarak 
belirlenmiştir. 

• Plan raporunun son bölümünde ilçe bazında plan kararlarından ve alan dağılımdan 
bahsedilmiştir. Baklan İlçe’sinde 11.000 nüfus kabulü olduğu burada da belirtilmiş ve alan 
kullanım tablosu verilmiştir. Aşağıda paylaşılan tabloda sadece plan raporunda belirtilen 
meskun ve gelişme konut alanları görülmektedir. Bu tabloya göre bir plan kapasitesi 
çıkartırsak seyrek alanları 15 kişi/ha ve diğer konut alanlarını minimum değerlerinden kabul 
ettiğimizde 33096 kişilik bir plan kapasitesinin ortaya çıktığı görülmektedir. 

 
 

Tüm bu etkenleri göz önüne aldığımızda 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda 

belirlenen gelişme koridorları ve konut lekeleri açısından kırsal gelişimi ve büyümeyi 

desteklediği fakat belirlediği nüfus projeksiyonu ve kapasitesinin 11.000 ile sınırlı olması 

dolayısıyla plansız alanların planlamaya açılmasının bu aşamada mümkün olmadığı 

görülmektedir. Çünkü raporda da belirtildiği üzere halihazırda Baklan İlçe’sinde imar planı 

bulunan mahallelerin plan nüfus kapasiteleri 11.000 kişinin üzerindedir. Bundan dolayı ilk 

aşamada planlama yapılması kararlaştırılan Kavaklar, Beyelli, Hadim, Konak, İcikli, 

Şenyayla, Çataloba mahalleleri bu plan kapsamının dışında bırakılmış ve mevcut imar planı 

bulunan Baklan merkezine ve Boğaziçi mahallesine yönelik bir revizyon imar planı 

çalışması yürütülmüştür. 
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8.1. EŞİK SENTEZİ 
Plan yapımı sürecine tesir eden unsurların tespiti için gerek yerinde yapılan 

çalışmalar gerekse imar planına esas alınan kurum görüşleri eşik sentezi oluşturmaya 

yardımcı olmuştur. 

• Planlama alanı genellikle düz alanlardan oluşmaktadır. Baklan ilçe merkezinin 

doğusunda yer alan dağlık alanlarda %20 ve üzeri eğimli alanlar bulunmaktadır. Boğaziçi 

ve Baklan merkez yerleşimlerinin doğusunda, dik yamaçlı alanlar kentsel gelişmeyi 

sınırlandırmaktadır. 

• Planlama alanında Karaova Formasyonu (Trko), Kayaköy Dolomiti (Trjk), Başçeşme 

Formasyonu Beşparmak resif üyesi (Tebb), Çameli Formasyona ait Kızılören Üyesi 

(plçkı), Alüvyon Yelpazesi (Qay) ve Alüvyon (Qal) birimleri görülmüştür. 

• Baklan merkez yerleşim alanı ve Boğaziçi ÖA–5.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, 

Oturma Açısından Sorunlu Alanlar, (ÖA–2.1.) Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 

Sorunlu Alanlardan oluşmaktadır.  

• Baklan ilçe merkezinden geçen Mançe Deresi, Tilki Deresi, Örme Deresi  ile ilgili taşkın 

etki sahaları ve dere güzergahları bulunmaktadır. Aynı şekilde Boğaziçi Mahallesi’nde 

Kurtgöl dere güzergahı ve taşkın etki sahası bulunmaktadır. 

• Planlama alanları içerisinde mutlak tarım arazileri bulunmazken ilçedeki dikili tarım ve 

özel ürün arazilerinin büyük çoğunluğu Baklan merkezde yer almaktadır. Bu yüzden 

planlama çalışmasında mevcut onaylı planın sınırları içerisinde planlama sınırlı tutulmuş 

ve onaylı planda ki yerleşim yerleri korunmuştur. Korunması gerekli tarım alanları 

planlamaya dahil edilmemiştir. 

8.1.1. DOĞAL EŞİKLER 

• Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı 
28.12.2018 tarih ve 901858 sayılı yazısında;  

-İmar sahası içinde bulunan Baklan Sol Sahil Sulama Sahaları yer almakta olup söz konusu 

sulama sahaları ve sulama kanallarının korunması, (Beyelli,Hadim,İcikli ve Konak 

Mahalleleri için) 

-31.03.2018 tarihli 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/11414 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı ile Denizli Çivril Ovası Büyük Ova Koruma Alanı olarak belirlendiği, 

-Kavaklar,Beyelli ve Baklan İlçe Merkezi’nde 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında  toplulaştırma çalışmaları 

kapsamındaki arazilerde çalışmalar sonuçlanıncaya kadar herhangi bir işlem yapılmaması, 

-Planlama sahasından geçen derelerin taşkın etki sahaları ve dere güzergahlarının ıslah 
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kesitlerin paylaşıldığı ve söz konusu sahaların plan çalışmalarında taşkın sahası olarak 

işlenmesi ve iskana izin verilmemesi, 

-Planlama alanında bulunan derelerde temizlik ve bakım-onarım gibi çalışmalarda 

kullanılmak üzere derelerin her iki sahilinde asgari 6 m genişliğinde devamlılığı olan yollar 

olması, 

-2006/27 sayılı “Derelerin Yatakları ve Taşkınlar” konulu Başbakanlık Genelgesinde 

belirtilen hususlara riayet edilmesi 

hususları belirtilmiştir. 

 
Harita 12 – DSİ Görüşü ve Planlama Sınırları 

*DSİ görüşünde belirtilen birçok konu planlama sınırının dışında kalmaktadır. 



49 

 

• Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 12.10.2018 tarih 

ve 2983228 sayılı kurum görüşü kapsamında;  

-Bakanlık mevzuatına göre korunması gereken tarım arazileri; sulu tarım arazileri, mutlak 

tarım arazileri, dikili tarım arazileri ile özel ürün arazileri olup bu arazilerin tarımsal niteliği 

korunarak planlama dışı tutulması gerekliliği, 

-Tarım arazilerinde, tarım dışı planlama çalışmalarında ise tarımsal potansiyeli göz önünde 

bulundurularak öncelikle marjinal tarım arazilerinin kullanılmasının uygun olacağı, 

-Tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanılabilmesi için ilgili Valiliğe müracaat edilerek 

tarım dışı kullanım izni alınması, 

hususları belirtilmiştir. 

 
Harita 13 – Tarım Görüşü ve Planlama Sınırları 
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Tarım Görüşü Alan Kullanımı Baklan Merkez(m2) Boğaziçi(m2) 
DİKİLİ TARIM 196957.3  - 

MARJİNAL TARIM 838367.78 65099.51 

ORMAN ALANLARI 7035.64 8849.1 

ÖZEL ÜRÜN ARAZİSİ 116324.75 859972.92 

YERLEŞİM ALANLARI 753768.77 284702.78 

*Planlama alanı içerisinde bulunan Dikili Tarım ve Özel Ürün Arazileri görüş kapsamında 

korunması gerekli alanlar olarak belirtilmiştir. Bu alanlar için mevcut onaylı planda ki 

durumlar devam ettirilmiştir. 

• Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
13.09.2018 tarih ve 38995 sayılı kurum görüşü kapsamında;  

- Söz konusu planlama sahasında kurumumuz görev,yetki ve sorumlulukları kapsamında 

tescilli bir korunan alanın yer almadığı hususlarını bildirmiştir. 

• Orman Genel Müdürlüğü Çal Orman İşletme Müdürlüğü 02.07.2019 tarih ve 

13111060 sayılı kurum görüşü kapsamında;  

- Kadastro paftalarına işlenmiş olan alanın orman sınırları dışında kaldığı,2/B kapsamında 

kalmadığı ve imar planlarının yapılmasında idaremiz mevzuatı açısından bir sakın 

olmadığını belirtmiştir. 

8.1.2. YASAL EŞİKLER 

• TEİAŞ Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü 27.09.2018 tarih ve 392027 sayılı 

kurum görüşü kapsamında;  

-Teşekkülümüze ait 154 kV Bozkurt-Çivril Enerji Nakil hattının planlama bölgesinde geçtiğini 

ve düşey emniyet mesafesi en az 5 m; yatay emniyet mesafesinin en az 4 m olması 

gerektiğini 

- Güzergah üzerinde bulunan direk alanlarının ve teşekkülümüze ait irtifak alanlarının 

korunması huşularını bildirmiştir. 

* Görüş kapsamında paylaşılan Enerji nakil hattı ve koruma bandı planlama sınırları 

dışarısında Baklan Merkez bölgesinin batısında kalmaktadır. 

• ADM Elektrik Dağıtım A.Ş 13.09.2018 tarih ve 38988 sayılı kurum görüşü 

kapsamında; enerji nakil hatlarının görüş kapsamında bildirildiğini belirtmiştir. 

* Görüş kapsamında paylaşılan hatlar plan üzerinde belirtilmiştir. 

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
12.12.2018 tarih ve 1012018 ve 03.01.2019 tarih 9022 sayılı kurum görüşü kapsamında;  

- 5 tanesi mezarlık, 4 tanesi Cami, 2 tanesi köprü,1 tanesi çeşme ve 1 tanesi Hükümet 

Konağı olmak üzere 13 adet tescilli yapı kaydı olduğu bildirilmiştir. 
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* İlk görüşe göre tespit edilen 13 adet yapının sadece 3 tanesi planlama sınırları içerisinde 

kalmaktadır. İlerleyen süreçte 30.04.2022-2461531,09.05.2022-2461521,09.05.2022-

2461474 ve 10.05.2022 tarih-2461506 sayılı görüşler kapsamında;   

Baklan Merkez için;  

-6673 Parsel Tescilli Türbe,  

-8410 Parsel Tescilli Tekke Cami  

Boğaziçi Mahallesi için; 

-7114 Parsel Boğaziçi Cami 

-5953 Parsel Konut Alanı , korunması gerekli alan olarak bildirilmiştir. 

• T.C. Denizli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 16.10.2018 tarih ve 7745 sayılı 

kurum görüşü kapsamında;  

- Planlama sahası içinde kalan hazine taşınmazların paylaşıldığı ve alanlar tahsisli ise 

amacı doğrultusunda, tahsisli değil ise ileride doğabilecek kamu ihtiyacı doğrultusunda, her 

iki durumunda olamaması halinde hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasına 

olanak verecek şekilde planlanması hususlarını bildirmiştir. 

• T.C. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı 10.10.2018 tarih ve 

3529 sayılı kurum görüşü kapsamında;  

- Söz konusu planlama sahasında Askeri Alan veya Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelerinin 

bulunmadığını bildirmiştir. 

• T.C. Denizli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı 25.09.2018 tarih ve 3737411 sayılı 

kurum görüşü kapsamında; planlama çalışması içerisinde bulunan tahsisli 

alanlarına ait bilgilerin paylaşıldığını belirtmiştir. 

*Planlama alanı içerisinde Baklan merkez yerleşimde yer alan 185 ada 1 nolu parsel 

Jandarma Genel Komutanlığı adına tahsis edilmiştir.  

• BOTAŞ 25.09.2018 tarih ve 1946251 sayılı kurum görüşü kapsamında;  

- Söz konusu planlama sahasında mevcut ve planlanan boru hatlarının veya tesislerinin 

bulunmadığı hususlarını bildirmiştir. 

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14.11.2018 tarih ve 

400032 sayılı kurum görüşü kapsamında;  

-Belediye ve diğer kuruluşlara ait altyapı tesislerinin karayolu sınır çizgisi dışında planlaması 

-Karayolu sınırına müdahalede bulunacak herhangi bir plan kararının alınmaması ve 

içerisinde yapılaşma yapılmaması 

-İmar yollarından karayolumuza bağlantı yapılması durumunda kurumumuzdan ayrıca izin 

alınması 

-Yol ağımıza cepheli parseller için kurum görüşümüz alınmadan uygulamaya geçilmemesi 
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hususlarını belirtmiştir. 

*Kurum görüşünde belirtilen Denizli-Uşak Karayolu kamulaştırma sınırı planlama sınırları 

dışarısında kalmaktadır. 

• AFAD 09.01.2019 tarih ve 694 sayılı kurum görüşü kapsamında;  

- Söz konusu planlama sahasında “Afete Maruz Bölge Kararı” bulunmadığı 

-Baklan İlçe sınırları içerisinde hazırlanmış olan İmar Planına Esas Jeolojik Etüt 

raporlarında “Yerleşime Uygun Olmayan Alan” kullanımına rastlanılmadığı 

hususlarını bildirmiştir.  

 

8.2. KONUT ALANLARI 

Planlama alanlarında mevcut doku göz önüne alındığında düşük veya seyrek 

yoğunluklu genellikle 2 katlı yapılaşmaların olduğu görülmektedir. Yalnızca ilçe merkezinde 

bazı alanlarda 3 katlı yapılar bulunmaktadır. Onaylı planlar da göz önünde bulundurularak  

meskun konut alanları düşük yoğunluklu olarak planlara işlenmiş ve gelişme alanları içinde 

düşük yoğunluklu konut alanları önerilmiştir. Yalnızca Baklan merkezde bulunan toplu konut 

alanları için planlara orta yoğunluk işlenmiştir. Baklan merkez için toplam 107 ha meskun 

ve gelişme konut alanı, Boğaziçi Mahallesi için 68.4 ha meskun ve gelişme konut alanı 

önerilmiştir. 

 

Harita 14 – Baklan Merkez-Boğaziçi Planlama Sınırları ve Konut Alanları 
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Baklan Merkez için; 

Planın projeksiyon dönemi 2040 yılı nüfus büyüklüğü 6390 kişi olacağı öngörülmektedir. Bu 

nüfus, konut alanlarına meskun yerleşimlerde ortalama net 77 kişi/ha yoğunlukla, gelişme 

konut alanlarında ortalama net 42 kişi/ha yoğunlukla yerleşecektir. Konut alanları, toplam 

planlama alanının %53.65 ’ini oluşturmaktadır. 

Boğaziçi Mahallesi için; 

Planın projeksiyon dönemi 2040 yılı nüfus büyüklüğü 2577 kişi olacağı öngörülmektedir. Bu 

nüfus, konut alanlarına meskun yerleşimlerde ortalama net 41 kişi/ha yoğunlukla, gelişme 

konut alanlarında ortalama net 35 kişi/ha yoğunlukla yerleşecektir. Konut alanları, toplam 

planlama alanının %54.51 ’sini oluşturmaktadır.  

8.3. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI  

 

Harita 15 – Baklan Merkez-Boğaziçi Planlama Sınırları ve Kentsel Çalışma 
Alanları 

8.3.1. TİCARET ALANLARI 
Baklan Merkez için 1.5 ha , Boğaziçi Mahallesi için 0.19 ha ticaret alanı 

planlanmıştır. İki planlama alanı içinde ticari aktiviteler merkez akslarda ve donatılar ile bir 

bütünlük sağlayacak şekilde planda yer almıştır. 
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8.3.2. TİCARET-KONUT ALANLARI 
Baklan Merkez için 5.6 ha , Boğaziçi Mahallesi için 1.7 ha konut+ticaret alanı 

planlanmıştır. Bu kullanımlar merkezdeki ticari faaliyetler ve yerleşim dokusu arasında 

geçişi sağlayacak şekilde planda yer almıştır. 

8.3.3. BELEDİYE HİZMET ALANLARI 
Baklan Merkez için 1.9 ha , Boğaziçi Mahallesi için 0.25 ha belediye hizmet alanı  

planlanmıştır. Belediyelerin hizmet ve sorumlulukları kapsamında görevlerini yerine 

getirebilmek için kullanılacak bu alanlar aynı zamanda sosyal donatıya katkı yapacak 

sosyal-kültürel merkez kullanımına da ayrılabilecektir. 

8.3.4. KAMU HİZMET ALANLARI 
Baklan Merkez için 1.8 ha , Boğaziçi Mahallesi için 497 m2 kamu hizmet alanı  

planlanmıştır. Yapılan planlama çalışması içerisinde mevcutta bulunan resmi ve belediye 

hizmet alanları korunurken yaklaşık 1.5 ha kadar bu alanlara ilave yapılmıştır. 

8.3.5. KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA(KDKÇA) ALANLARI 
Boğaziçi Mahallesi içinde 3.8 ha konut dışı kentsel çalışma alanı mevcut planlama 

çalışmasında korunmuştur. K.D.K.Ç.A. alanlarının büyük çoğunluğu Boğaziçi Mahallesi’nin 

Güneydoğu bölümünde plan sınırında yer almaktadır.  

8.3.6. AKARYAKIT ve SERVİS İSTASYONU ALANLARI 
Baklan Merkez yerleşimi içerisinde 1 Adet akaryakıt ve servis istasyonu plan 

kapsamında korunurken yeni bir alan önerilmemiştir. Baklan Merkezin batı bölümünde 

kalan 16.12.2015 tarih ve 1393 sayılı karar ile onaylı planı bulunan akaryakıt ve servis 

istasyonuna ait plan, planlama çalışması dışında tutulmuştur. 

8.3.7. ASKERİ ALANLAR 
Planlama alanı içerisinde Baklan merkez yerleşimde yer alan 185 ada 1 nolu parsel 

Jandarma Genel Komutanlığı adına tahsisli olarak Askeri alan olarak işlenmiştir.  

8.3.8. PAZAR ALANLARI 
Boğaziçi Mahallesi içinde 1039 m2 pazar alanı planlanmıştır. Bunun haricinde 

ihtiyaç duyulursa belediye hizmet alanları yönetmelikler gereği pazar alanı olarak 

kullanılabilir. 
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8.4. SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 

Harita 16 – Baklan Merkez-Boğaziçi Planlama Sınırları ve Sosyal Altyapı Alanları 
 

8.4.1. EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI 
Baklan İlçesi içerisinde eğitim tesis alanları Baklan merkez mahallesinde 

yoğunlaşmaktadır. Baklan merkezde 3 anaokul, 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 2 lise; diğer 

mahallelerde ise toplam 4 anaokul, 5 ilkokul, 4 ortaokul ve 3 lise alanı bulunmaktadır.  

Plan onama sınırları içerisinde mevcut durumda Baklan Merkez için 5.3 ha, 

Boğaziçi’nde ise 1.2 ha (1 ilkokul,1 ortaokul) eğitim alanı bulunmaktadır.Mevcut okullar 

planlama çalışmasında korunmuştur. Okulların mevcut olması ve çeperlerinde parsel 

genişleme imkanı olmaması nedeniyle de büyütme yapılamamıştır. Zaten planlı olan Baklan 

merkez alanında mevcut kullanımların bozularak ilave standartlara uygun (en az 8000m2) 

bir yeni okul alanı ayrılması ise teknik ve hukuki yönlerden sorunlu görülmüştür. 

8.4.2. SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI 
Baklan merkez için mevcut bulunan Baklan Aile Sağlığı Merkezi 1.1 ha alan ile 

korunurken Boğaziçi Mahallesi’nde ise 1 tanesi mevcut toplam 2 tane 0.26 ha sağlık tesis 

alanı planlanmıştır. 
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8.4.3. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 
Planlama alanı içerisinde yapılan arazi çalışmalarında genel olarak sosyal birlikteliği 

sağlayan sosyo-kültürel aktiviteler için yapılmış bir alan tespit edilmemiştir. Yalnızca ilçe 

merkezinde faaliyette olan 1 adet Gençlik ve Kültür Merkezi ile 1 adet Kütüphane yer 

almaktadır. Planlama çalışmasında Baklan Merkez’de 2 tane sosyal tesis olmak üzere 

toplam 0.6 ha sosyal alan planlanırken Boğaziçi Mahallesi’nde kültürel tesis alanı planlama 

çalışmasında korunmuştur. 

8.4.4. İBADET ALANI 
Planlama alanında mevcut dini tesis alanları mevcut yerlerinde ve büyüklüklerinde 

korunarak toplamda Baklan Merkez için 1.4 ha büyüklüğünde 8 adet, Boğaziçi’nde ise 0.3 

ha 1 adet ibadet alanı planlanmıştır. Baklan merkezde bulunan 2 Cami Tescilli Anıt Eser 

statüsünde bulunan tarihi koruma altındaki camilerdir. 

8.5. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR 

Harita 17 – Baklan Merkez-Boğaziçi Planlama Sınırları ve Açık Yeşil Alanlar 
 

Mevcut yapıda planlama alanına konu olan mahallelerin çeperlerinde orman ve açık 

alanlar ağırlıklı olarak bulunsa da, yerleşim merkezlerinde yeşil alan eksikliği bulunmaktadır. 

Planlama alanında mevcut yapıda 2.4 ha’lık aktif yeşil alan vardır; ancak kent içerisindeki 

yeşil alanlar yeterli sayı ve büyüklükte değildir. 
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Planlama alanı içerisinde DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı kurum 

görüşü dikkate alınarak sulama sahaları ve sulama kanalları korunmuştur. Planlama 

alanındaki dere çeperlerinde taşkın sahaları kapsamında kalan alanlar park alanları başta 

olmak üzere rekreasyon alanları ve ağaçlandırılacak alanlar ile düzenlenmiştir. Dere 

alanları kentsel kullanım alanları ile birlikte tasarlanmıştır.  

Plan onama sınırları içinde Baklan merkezin doğusunda bulunan ve tescilli anıt yapı 

özelliği taşıyan Hüsamettin Gazi Türbesi içinde bulunduğu mezarlık alanına ilave olarak, 

çevresi de ağaçlandırılacak alan olarak düzenlenmiştir. Planlama alanındaki tüm Tescilli 

anıt eserlerin etrafları mümkün olduğunca açık alanlar olarak tasarlanmıştır. 

Açık yeşil alan türlerinin birbirleri ile bağlantılı şekilde bir süreklilik ve bütünlük teşkil 

etmesine yönelik tasarım kararları mümkün olduğunca geliştirilmeye çalışılmıştır. Özellikle 

mevcut doku içerisindeki yeşil ve açık alan eksikliği yeşil akslar oluşturularak çözülmeye 

çalışılmıştır.  

8.5.1. PARK ve YEŞİL ALANLARI 
Baklan Merkez için 13.6 ha ,Boğaziçi Mahallesi için 9 ha park ve yeşil alan  

planlanmıştır. Açık ve yeşil alanların tamamı bütünlük, devamlılık ve erişilebilirlik imkanları 

düşünülerek konut dokusu ve donatılarla entegre olacak şekilde planlanmıştır. 

8.5.2. PASİF YEŞİL ALANLAR 
Baklan Merkez için 1.5 ha , Boğaziçi Mahallesi için 1.6 ha pasif yeşil alan 

bırakılmıştır.  

8.5.3. REKREASYON ALANLARI 
Baklan Merkez için 0.3 ha rekreasyon alanı planlanmıştır.  

8.5.4. MEZARLIK ALANLARI 
Baklan Merkez için 5.5 ha , Boğaziçi Mahallesi için 6.1 ha mezarlık alanı  

planlanmıştır.  

8.6. TEKNİK ALTYAPI ALANLARI 

Mevcut teknik altyapı alanları dışında revizyon plan üzerinde yönetmelik 

standartlarını karşılamaya yönelik gerekli ilave alanlar ayrılmıştır.  

Planlamaya konu olan Baklan ilçe merkezinde 3 adet su deposu bulunmaktadır. 

Planlama alanı içerisinde merkezde toplamda yaklaşık 0.5 ha olmak üzere  10 adet teknik 

altyapı alanı ayrılmıştır. Boğaziçi Mahallesi’nde ise toplamda 1125 m2 olan 5 adet teknik 

altyapı alanı planda gösterilmiştir. 
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8.7. ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALANLAR 

8.7.1. TOPLU KONUT ALANLARI 
Baklan Merkez planlama alanı içerisinde 3 tane Boğaziçi Mahallesi’nde 1 tane Toplu 

konut alanı planlama çalışmasına işlenmiştir.  

8.8. KORUNACAK ALANLAR 

8.8.1. TESCİLLİ YAPI ve PARSELLER 
Baklan Merkez için;  

6673 Parsel Tescilli Türbe, 8410 Parsel Tescilli Tekke Cami ,8133-8134 Parsel Gökpınar 

Cami,8362 Parsel Çarşı Cami,7908 Parsel Hükümet Konağı 

Boğaziçi Mahallesi için; 

7114 Parsel Boğaziçi Cami,5953 Parsel Konut Alanı korunması gerekli alan olarak 

bildirilmiştir ve uygulama imar planına mevcut kullanımları bozulmayacak şekilde 

işlenecektir. 

8.9. BUGUNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK 

KORUNACAK ALANLAR 

8.9.1. MERA ALANLARI 
Planlama çalışması aşamasında tespit edilen Mera parsellerinin büyük çoğunluğu 

plan kapsamı dışarısında tutulmuştur. Boğaziçi Mahallesi’nde planlama sınırı içerisinde 

bulunan 3.4 ha Mera alanı için bir işlem yapılmamıştır ve plana mera alanı olarak işlenmiştir. 

8.10. ULAŞIM 

Tarım alanlarının korunması amacıyla kentsel gelişim yönleri zorunlu olarak daha 

elverişli alanlar üzerinde belirlenmiştir. İç ulaşım sisteminde halen ağırlıklı olan kırsal 

karakteri ve mevcut dokuyu koruyan iyileştirmelere gidilmiştir. Konut dokusunun 

bozulmadan yerleşim alanlarının taşıt servisi alabilmeleri büyük oranda sağlanmıştır. 

Baklan merkez yerleşiminin doğu bölgesinde eğimli alanların ve orman-tarım alanlarının 

oldukça fazla olmasından dolayı kent batı ve kuzey yönünde gelişme göstermiştir. Bu 

kısımlarda imar uygulamalarının zaten büyük oranda bitmiş olması nedeniyle mevcut yol 

şeması korunmuştur. Bu alanlarda planda yeşil aks ve yaya yollarının devamlılığını 

sağlamak üzere imar uygulaması görmemiş mevcut yol akslarında yeni tanımlamalar 

yapmakla beraber kentin gelişme yönlerinde taşıt yolu ulaşımı kuvvetlendirilmiştir. Yol 

güzergahlarının uygun olan kısımlarında genel otopark kullanımına ilişkin ilave 

düzenlemeler yapılmıştır. 
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Planlama alanına ana ulaşım Denizli-Uşak Yolu (D595) üzerinden sağlanmaktadır. 

D595 Yolu Boğaziçi ve Baklan Merkez bölgesinin batısında bulunmaktadır ve 

Denizler,Konak,Hadim Mahalle güzergahları üzerinden gitmektedir. Denizli-Uşak(D595) 

anayolu planlama çalışması sınırı yapılan alan içerisinden geçmemektedir.  

8.11. ALAN KULLANIMLARI 

Planlama alanına ilişkin alan kullanım tabloları Tablo 13 ve 14‘deki gibidir: Detaylı 

nüfus hesapları ve donatı hesapları 1/1000 planlama çalışmasında belirtilecektir. 

Tablo 13. Revizyon Plan Alan Kullanımları-Merkez 
Alan Kullanımları ADET YÜZDE(%) ALAN M2 

Mevcut Konut Alanı (Düşük) 49 22.6% 451265 

Gelişme Konut Alanı (Düşük) 56 28.69% 572788 

Mevcut Konut Alanı (Orta) 2 1.16% 23251 

Gelişme Konut Alanı (Orta) 1 1.2% 23988 

Konut+Ticaret 32 2.83% 56541 

Ticaret 6 0.76% 15201 

Belediye Hizmet Alanı 7 1% 19976 

Sosyal Tesis Alanı 2 0.27% 5448 

Sağlık Alanı 3 0.63% 12518 

İbadet Alanı 8 0.73% 14605 

Eğitim Tesis Alanı 10 2.67% 53253 

Park ve Yeşil Alan 68 6.85% 136679 

Pasif Yeşil Alan 46 0.79% 15681 

Rekreasyon Alanı 1 0.19% 3772 

Kamu Hizmet Alanı 9 0.95% 18905 

Spor Alanı 2 0.91% 18099 

Askeri Alan 1 0.44% 8710 

Akaryakıt ve Servis 1 0.07% 1454 

Su Yüzeyi 10 0.26% 5206 

Teknik Altyapı 10 0.3% 5955 

Mezarlık 2 2.76% 55207 

Yollar ve Otopark   23.94% 478153 

Toplam   100.00% 1996655 
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Tablo 14. Revizyon Plan Alan Kullanımları-Boğaziçi 
Alan Kullanımları ADET YÜZDE(%) ALAN M2 

Mevcut Konut Alanı (Düşük) 31 22.55% 283082 

Gelişme Konut Alanı (Düşük) 51 31.96% 401190 

Konut+Ticaret 8 1.41% 17667 

Ticaret 2 0.15% 1895 

Belediye Hizmet Alanı 3 0.2% 2502 

Kültürel Tesis Alanı 1 0.08% 1009 

Sağlık Alanı 2 0.21% 2613 

İbadet Alanı 1 0.26% 3182 

Eğitim Tesis Alanı 3 1.13% 14211 

Park ve Yeşil Alan 48 7.23% 90739 

Pasif Yeşil Alan 21 1.26% 15848 

Kamu Hizmet Alanı 1 0.04% 497 

K.D.K.Ç.A 7 3.05% 38289 

Tarım Alanı 3 0.09% 1070 

Ağaçlandırılacak 2 0.58% 7186 

Mezarlık 3 4.97% 61528 

Pazar Alanı 1 0.08% 1039 

Su Yüzeyi 12 0.72% 8936 

Teknik Altyapı 5 0.09% 1125 

Mera Alanı 10 2.72% 34051 

Yollar ve Otopark   21.22%  264511 

Toplam   100.00% 1255473 

 
Planlama çalışmasında mevcut onaylı planlara çok fazla müdahale edilmeden planı 

koruma stratejisi izlenmiş ve alan kullanımlarını çok fazla bozmadan düzeltmeler 

yapılmıştır. Mevcut onaylı plana göre bir donatı azalması söz konusu değildir. 

Mevcut durumlar korunmuş ve mümkün olduğunca iyileştirilmiştir. 
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8.12. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 

1. BU PLANIN YÜRÜTÜCÜSÜ, 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KANUNU GEREĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'DİR. 

2. BU PLAN, PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE 
BİR BÜTÜNDÜR. 

3. BU PLAN ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALINARAK İMAR UYGULAMASI YAPILAMAZ. 
4. BU PLANA UYGUN OLMAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 

PLANLARININ REVİZE EDİLMESİ ZORUNLUDUR.1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANLARI BU PLANA UYGUN OLARAK REVİZE 
EDİLMEDEN, BU PLANA AYKIRI OLAN BÖLÜMLERDE İMAR UYGULAMASI 
VE YAPI YAPILAMAZ. 

5. BU PLANIN ÖLÇEĞİ VE TÜRÜ GEREĞİ GÖSTERİLEMEYEN HER TÜRLÜ 
SOSYAL,KÜLTÜREL DONATI ALANI VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI 1/1000 
ÖLÇEKLİ İMAR PLANINDA BELİRLENECEKTİR.BU PLANDA GÖSTERİLMİŞ 
SOSYAL KÜLTÜREL DONATI VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARINI AZALTICI 
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ.ANCAK BU PLANDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA GEREK KALMAKSIZIN, ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINDA BU 
ALANLARI ARTIRICI YÖNDE VE/VEYA İMAR ADASI İÇERİSİNDE YER 
DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILABİLİR. 

6. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI,DEĞİŞİKLİĞİ VEYA REVİZYONU 
YAPILMADAN ÖNCE ALANIN ÖZELLİĞİNE GÖRE İLGİLİ KURUM VE 
KURULUŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.İLK DEFA 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YAPILACAK ALANLARDA PARSEL 
ÖLÇEĞİNDE MEVZİ İMAR PLANI YAPILAMAZ. 

7. PLANLAMA ALANINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ HARFİYAT ALIMINDA 
HERHANGİ BİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞINA RASTLANMASI 
HALİNDE,2863 SAYILI KANUN GEREĞİ İLGİLİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULUNA VE BÖLGE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA 
KURULU KOMİSYONUNA BİLGİ VERİLMESİ ZORUNLUDUR. 

8. BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN HUSUSLARDA, DENİZLİ 
1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ 1/100.000 
ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE BU 
KANUNUN İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ İLE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT 
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

9. TEİAŞ, 21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.09.2018 TARİH VE E:392027  SAYILI 
GÖRÜŞ YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAK, ENERJİ NAKİL 
HATLARININ BULUNDUĞU ALANLARDAKİ TÜM YAPILAŞMALARDA 
“ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLER YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE 
UYULACAK VE RUHSAT AŞAMASINDA TEİAŞ GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR. 

10. YERLEŞME 1. DERECE DEPREM BÖLGESİNDEDİR. BU NEDENLE 
YAPILACAK TÜM YAPILARDA “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR 
HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. 
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AKYA PROJE ETÜT MÜH. DAN. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 
03.01.2019 TARİHİNDE İLBANK A.Ş. MEKANSAL PLANLAMA DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI’NCA ONANAN JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA 
BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYULMASI ZORUNLUDUR.  

11. PLANLAMA ALANI KAPSAMINDAKİ DERE TAŞKIN ALANLARINDA, 
DSİ’NİN 28.12.2018 TARİH VE 3274660-120-901858. SAYILI GÖRÜŞ YAZISI 
VE EKİNDE YER ALAN KANAL KESİTLERİNDEKİ MESAFELERE UYGUN 
OLARAK TAŞKIN ÖNLEME TESİSLERİ İLGİLİ KURULUŞ (DSİ VEYA 
BELEDİYE) TARAFINDAN YAPILMADAN VE DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖRÜŞÜ ALINMADAN PLAN UYGULAMASI YAPILAMAZ, TAŞKIN 
SAHALARINDA HER HANGİ BİR YAPILAŞMAYA İZİN VERİLEMEZ. 

12. 2006/27 SAYILI ‘’DERE YATAKLARI VE TAŞKINLAR’’ KONULU 
BAŞBAKANLIK GENELGESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA VE DSİ’NİN 
28.12.2018 TARİH VE 3274660-120-901858 SAYILI GÖRÜŞ YAZISINDA 
BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. 

13. PLANLAMA ALANINDA KALAN MERA VASIFLI ALANLARINDA 4342 
SAYILI MERA KANUNU İLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİ DOĞRULTUSUNDA 
TAHSİS AMACI DEĞİŞTİRİLEREK MERA VASFI KALDIRILMADAN 
UYGULAMA YAPILAMAZ. 

14. DENİZLİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 16.10.2018 
TARİH 7745 SAYILI KURUM GÖRÜŞÜ KAPSAMINDA BELİRTİLEN 
HUSUSLARA UYULACAKTIR. 

15. PLANDA VEYA PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN VEYA 
AÇIKLANMAYAN DURUMLARDA; İLGİLİ TÜM YASA VE YÖNETMELİKLERE 
UYULACAKTIR. 

16. YAPILAŞMAYA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANI İLE BELİRLENECEKTİR. 
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