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UŞAK İLİ, MERKEZ ÇINARCIK KÖYÜ
133 ADA 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 VE 35 NOLU
PARSELLERE AİT, 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI,
1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE 1/1000 ÖLÇEKLİ
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
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1. Planlama Alanının Tanımı
Planlama alanı, Uşak İli, Merkez Çınarcık Köyü, 133 ada, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 ve 35 nolu parselleri konu alır.
Uşak-İzmir Devlet Karayolu güzergahında, devlet karayolunun güneyinde ve Çınarcık
Köyü'nün yaklaşık 0,3 km-0,5 km güneydoğusunda yer alan planlama alanı, yaklaşık 6.2
hektar büyüklüğe sahiptir.
Planlama alanı ve mevcut halihazır durum itibariyle genel olarak yapılaşma harici
durumdadır. Alan topografik yönden, bir bölümü itibariyle kısmi düzlüklere sahip iken, orta
kesimlerde yüzde 10 düzeyine yaklaşan bir eğim yapısına sahiptir.
Alanda 26 ve 30 nolu parsellerde yer yer ağaçlık doku dikkati çekerken, 24 nolu
parselin güneybatı-kuzeydoğu sınır hattı boyunca kuru dere özelliğinde, sık ağaçlık yapıdaki
akarsu hattı oluşumu gözlemlenmektedir.

2. Alanın Arkeolojik Yönden Değerlendirilmesi

Planlama alanı; İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun
11.01.2001 tarih ve 9769 sayılı kararı ile tescillenen ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 27.07.2018 tarih ve 4675 sayılı kararı ile sayısallaştırılan ve Çınarcık
Nekropolü olarak adlandırılan I. (Birinci) derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır.
Söz konusu sit alanı üzerinde çok az sayıda buluntu görülmekle birlikte yüzeysel
olarak bir şey görülmemektedir. Bununla birlikte nekropol alanında birkaç kaçak kazı
çukuruna ve çeşitli gömü tiplerine rastlamak mümkündür. Nekropolün bir kısmının tarım
arazisi, bir kısmının ise ham toprak olduğu görülmüştür.
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Şekil 1: Planlama Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Genel Görünüm)

Şekil 2: Planlama Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Yakın Görünüm)
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Şekil 3: Planlama Alanına Genel Bakış

3. Mevcut İmar Planı Durumu
Planlama alanının mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.
1/5000 ölçekli nazım imar planında alan, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tanımlanmıştır.
Planlama alanı yakın çevresi mevcut nazım imar planında genel olarak gelişme konut
alanları ve tarımsal niteliği korunacak alanlar ile, karayoluna cepheli olan kesimler itibariyle
ise konut dışı kentsel çalışma alanlarından oluşmaktadır. Planlama alanının doğu yönünde
Çınarcık Köyü Mezarlığı mevcut olup, bu alan da mevcut nazım imar planında konut dışı
kentsel çalışma alanı olarak düzenlenmiştir.
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Şekil 4: Planlama Alanı ve Yakın Çevresine Ait Mevcut Nazım İmar Planı Durumu

4. Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Planlama Kararları
Koruma amaçlı imar planı; 3386 ve 5226 sayılı Kanunlar ile değişik 2863 Sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın
etkileşim-geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının
sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal,
mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren
alan araştırmasına dayalı olarak; halihazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde
yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını
iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma
şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini,
uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını,
alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel
sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini
de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları,
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tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar
planlarının gerektirdiği ölçekteki planlardır.
Şeklinde

tanımlanmaktadır.

Arkeolojik Sit alanları ise; İnsanlığın varoluşundan

günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini,
yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür
varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır.
Yukarıdaki tanım, kültür varlıkları yönünden alanın ele alınmış ve alanın 1. derece
arkeolojik sit alanı durumu dikkate alınarak, mer-i mevzuat koşulları temelinde plan
kararları üretilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik
Sitlerin, Koruma ve Kullanma Koşullarına Yönelik 568 Sayılı ve 05.11.1999 Tarihli İlke
Kararında Belirtildiği Şekliyle; Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak
sit alanlarıdır. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar
planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında
hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak;
a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze
müdürlüğünün ve

varsa

kazı

başkanının görüşüyle

konunun

koruma

kurulunda

değerlendirilmesine,
b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle
yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün
alınabileceğine,
ç) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık
otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak
yapılabileceğine,
e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda
sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,
f) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan
izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, karar verilmiştir.
Planlanın uygulamasında ve alana yönelik müdahale ve koruma koşullarının
tayininde, yukarıda zikredilen hususlara dikkate alınmalıdır.
5. Plan Değişikliği Ve Planlama Kararları
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Sit koruma sınırı yakın çevresinde yer alan alanlar, plan bütünlüğü sağlanması
açısından parçacıl yeşil alanlar olarak planlanmıştır. Mevcut Nazım İmar planında sit alanı
içerisinden geçen 12 metrelik yol, sit alanının bütünlüğü sağlanması için plandan çıkarılmıştır.

Şekil 5: 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
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Şekil 6: 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Teklifi

1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Ve Nazım İmar Planı Değişikliği İle
1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Ve Uygulama İmar Planına Ait Plan Notları:
1. Plan, Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun olumlu görüşü ve Uşak Belediye
Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer. Plan, plan lejantı ve plan hükümlerinde, Kütahya Kültür
Varlıkları Koruma Bölge Koruma Kurulunun oluru ve onayı olmadan imar uygulamaları ve
plan değişiklikleri yapılamaz.
2. Koruma Amaçlı İmar Planı, plan notları ve plan açıklama raporu bir bütündür. Bu plan
sınırları kapsamındaki sit alanlarında, bu plan ve plan hükümlerinde yer almayan konularda
ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuat değişiklikleri (kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ) geçerlidir.
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Sit alanlarındaki uygulama, 5226/3386/2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu" ve ilgili yönetmelikleri; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca
belirlenen ilke kararları ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü
doğrultusunda yapılır.
3. Planlama alanında araştırma ve uygulamaya yönelik her türlü kazı, Uşak Müze Müdürlüğü
denetiminde yapılacaktır.

5.EKİ:
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EK 1: Bölge Kurulunun Karar Yazısı
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EK 2: Tescil Fişi
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EK 3: 1/25000 Ölçekli Durum Haritası

17

EK 4: Kadastro Parselleri
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EK 5: Parsellerin Listesi ve Şerh Durumu

