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TEKİRDAĞ – MALKARA 
CAMİATİK-GAZİBEY MAHALLESİ, CAMİ-PARK ALANINA İLİŞKİN 

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 
 
 

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 

Planlama alanı, Tekirdağ ili, Malkara ilçe merkezinde bulunan, Camiatik mahallesi 346 

ada 12 parselin kuzeyindeki park alanı ile Gazibey mahallesi 238 ada 21-22 parselin kuzey 

kısmındaki ibadet alanını kapsamaktadır.  

Planlama alanı, Tekirdağ’ın 55 km batısında bulunan Malkara ilçe merkezinin 1250 

metre güney doğusundaki Tekirdağ yönünden girişin hemen kuzeyinde ve bu alanın 1000 

metre kuzey batısında bulunan iki alandır.  

Şekil 1 : Uydu fotoğrafı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI 

İki ayrı parçadaki planlama alanının isabet ettiği mülkiyetler tarla vasfında imar 

uygulaması yapılmamış kadastro parselleridir. 346 adadaki parselin bir kısmı açık mermer 

deposu olarak kullanılmaktadır. Park alanına denk gelen kısım hâlihazırda boştur. 238 

adadaki parsellerin kuzeyindeki ibadet alanı olarak ayrılmış kısım da hâlihazırda boş 

durumdadır.  
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3. MEVCUT MEKÂNSAL PLANLAR 

Planlama alanına ait üst ölçekli plan olarak 1/100000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene 

Havzası Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı bulunmaktadır. 

Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planında hâkim fonksiyon olarak meskûn ve gelişme alanında 

kalmaktadır.  

Planlama alanı Malkara nazım ve uygulama imar planı içindedir. Nazım imar planında 

346 adadaki parselin kuzeyi park olarak ayrılmış, 238 adadaki parsellerin kuzeyi ise ibadet 

yeri olarak ayrılmıştır. Aynı şekilde uygulama imar planında da park ve ibadet alanı (cami) 

olarak ayrılmıştır.  

4. PLANLAMA GEREKÇESİ 

Planlama alanındaki 346 adada bulunan parsel meskûn saha bitişiğindedir ve yakın 

çevresinde cami yoktur. Burada yaşayanların ihtiyacını gidermek amacıyla imar planında park 

olarak ayrılmış alanın cami olarak değiştirilmesi gerekmiştir. Burada eksilecek park alanı 

miktarı ise 238 adadaki parsellerin kuzeyinde ibadet alanı olarak ayrılmış alanın aynı 

miktardaki kısmının park yapılmasıyla karşılanması gerekmiş, bu nedenle imar planı değişikliği 

düzenlenmiştir. Nazım imar planı ile birlikte uygulama imar planı değişikliği düzenlenmiştir.   

5. PLANLAMA KARARI 

Uygulama imar planı değişikliğinde 346 adadaki 1953 m2 büyüklüğündeki park olarak 

ayrılmış kısım; güneydeki yol en az 9 metre genişliğinde olacak şekilde Cami olarak 

değiştirilerek yapı yaklaşma mesafeleri geniş yoldan 5, diğer yönlerden 3 metre olarak tespit 

edilmiş; 238 adadaki ibadet yeri olarak ayrılmış 4578 m2’lik alanın 1953 m2’lik bölümü park 

yapılarak denge sağlanmıştır. Ayrıca 47 m2’lik imar yolu cami alanına dâhil edilmiştir. Başka 

bir değişiklik yoktur.  

Değişiklik yapılan alanlar yürüme mesafesindedir ve ibadet alanı olarak ayrılan yerin bir 

kısmı park yapılmış, plan değişikliği dışında kalan 2625 m2’lik kısmı yine ibadet alanı 

standardına uygun büyüklükte bırakılmıştır ve o bölgenin ihtiyacı korunmuştur. Başka bir 

değişiklik yoktur.  

Bu planda açıklanmayan konularda üst ölçekli plan kararları ve şartları, imar mevzuatı, 

ilgili mevzuat hükümleri, mevcut imar planı hüküm ve şartları geçerlidir.  

 

Saygılarımla; 

İbrahim ÖZBAY   
Şehir ve Bölge Plancısı     
Oda  Sicil  No: 687  
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Şekil 2: Mevcut ve Teklif 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları (kroki) (Sırasıyla 346 ve 238 ada)  

 

Mevcut Plan      Teklif Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Hesabı:  Mevcut   Teklif 

İbadet alanı : 1953 m2  2000 m2 

Park  : 1953 m2  1953 m2 

Yol  :     47 m2   - 

Toplam (değ.al.) : 3953 m3   3953 m2 


