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1- MEVCUT PLAN KARARLARI
Planlama çalışmasına konu olan Turgutlu İlçes n kapsayan üst ölçekl plan
olarak, "İzm r-Man sa Planlama Bölges 1/100000 Ölçekl Çevre Düzen Planı"
bulunmaktadır. T.C. Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı tarafından 23.06.2014 tar h nde
onaylanan "İzm r-Man sa Planlama Bölges 1/100000 Ölçekl Çevre Düzen Planı"
askı sürec çer s ndek t razların değerlend r lmes sonrasında 644 sayılı Çevre ve
Şeh rc l k

Bakanlığı'nın

Teşk lat

ve

Görevler

Hakkında

Kanun

Hükmünde

Kararname'n n 7. Maddes uyarınca 16.11.2015 tar h nde onaylanmıştır.
Çevre Düzen

Planı'nın K19 ve L19 paftasında yer alan Turgutlu'ya

bakıldığında; yerleş k alan ve gel şme alanları çer s nde kalmakta olup, lçes kuzey
olduğu g b tarım alanıdır. Güney nde "konut gel şme alanı" bulunmaktadır. 2025 yılını
hedefleyen Çevre Düzen Planı'nda Turgutlu İlçes nüfus tahm n 160000 k ş d r.
Ancak 2020 yılı Adrese dayalı Kayıt S stem sonuçlarına göre Turgutlu İlçes 169.882
k ş nüfusa sah pt r.
Turgutlu, 1630 Ada 27 ve 28 nolu parseller, 1/100.000 ölçekl İzm r-Man sa
Planlama Bölges Çevre Düzen Planında Kentsel Yerleş k Alan olarak planlanmıştır.

Har)ta 1: Planlama Alanının 1/100.000 Ölçekl) Çevre Düzen) Planındak) Konumu

Onaylı 1/5000 ölçekl Nazım İmar Planında 1630 ada 27 ve 28 parsellerde
Akaryakıt ve LPG Serv s İstasyonu le T caret+Konut Alanının yer değ şt rmes ne
yönel k hazırlanan 1/5000 ölçekl Nazım mar planı Değ ş kl ğ n n Man sa Büyükşeh r

Beled ye Mecl s nde görüşülmüş olup, söz konusu taleb n Man sa Bü-yükşeh r
Beled yes Mecl s n n 14.12.2021 tar h 750 sayılı karar le kabul ed ld ğ , 29.12.2021 29.01.2022 tar hler arasında lan ed ld ğ , askı süreler çer s nde gelen 2 adet t raz
d lekçes n n Man -sa Büyükşeh r Beled yes Mecl s n n 08.02.2022 tar h 125 sayılı
kararı le “ t razların redd ne” karar ver lm ş olup, Man sa Büyükşeh r Beled yes
Mecl s n n 14.12.2021 tar h 750 sayılı kararı le kabul ed len 1/5000 ölçekl Nazım
İmar Plan Değ ş kl ğ kes nleşm şt r.

Har)ta 2: Onaylı 1/5000 Ölçekl) Nazım İmar Planı

Onaylı 1/1000 ölçekl Uygulama İmar Planında 1630 ada 27 parsel taban alanı
kat sayısı (TAKS) 0.25, kat alanı kat sayısı (KAKS/EMSAL) 2.00, Blok N zam 8 katlı
Terc hl T caret-Konut Alanı olarak planlıdır. 1630 ada 27 parsel n yapı yaklaşma
mesafeler ön cepheden 10 metre, arka cepheden 5 metred r. 1630 ada 28 parsel kat
alanı kat sayısı (KAKS/EMSAL) 0.50, maks mum b na yüksekl ğ (Yençok) 6.50 metre
Akaryakıt Serv s İstasyonu olarak planlıdır. 1630 ada 28 parsel n yapı yaklaşma
mesafeler ön ve yan cephelerden 10 metre, arka cepheden 5 metred r.

Har)ta 3: Onaylı 1/1000 Ölçekl) Uygulama İmar Planı

2- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESI
5.Mıntıka Mahalles , 1630 ada 27 ve 28 parsellere l şk n Akaryakıt ve Serv s
İstasyonu le T caret Konut Alanı'na dönüştürülmek amacıyla hazırlanan 1/5000
ölçekl Nazım İmar Planı Değ ş kl ğ Man sa Büyükşeh r Beled yes ne sunulmuştur.
Söz 1/5000 ölçekl Nazım İmar Planı değ ş kl ğ Man sa Büyükşeh r Beled yes , İmar
ve Bayındırlık Kom syonunca değerlend r lm ş olup 28.04.2020 tar hl kom syon
raporu, Man sa Büyükşeh r Beled ye Mecl s 09.06.2020 tar h ve 197 sayılı kararı le
kabul ed lm şt r. Plan değ ş kl ğ Mekansal Planlar Yapım Yönetmel ğ n n 33. maddes
gereğ nce Man sa Büyükşeh r Beled yes nce askı sürec başlatılmış olup 29.06.2020
le 29.07.2020 tar hler

arasında

lan ed lm şt r. Askı süres

değ ş kl ğ ne 3 adet t raz d lekçes

çer s nde plan

let lm ş olup, söz konusu t razlar Man sa

Büyükşeh r Beled ye Mecl s nde değerlend r lerek 08.09.2020 tar h ve 388 sayılı
Büyükşeh r Beled ye Mecl s kararı

le

t razlar redded lerek plan değ ş kl ğ

kes nleşm şt r.
Ancak 1/5000 ölçekl Nazım İmar Planına l şk n olarak dava açılmış olup
Man sa 2. İdare Mahkemes n n 2021/519 numaralı kararında;

“Dava konusu mar planı değ ş kl ğ le öngörülen kullanım türü ve parseller n
otopark, konut alanı ve İzm r - Ankara otoyoluna cephel olması hususları d kkate
alındığında, mevcut yerleş m yerler n ve özell kle traf k ve ulaşım ağlarını olumsuz
etk ley p

etk lemeyeceğ n

Yönetmel ğ n n 8. Maddes

tesp te

yönel k

uyarınca

olarak

Mekansal

Planlar

Yapım

mar planlarının yapılacağı alanlardak

kurumlardan alınan ver , görüş ve öner ler n mar planları ç n gerekl anal z, etüt,
araştırma ve çalışmalarına altlık teşk l edeceğ , bu sebeple söz konusu görüşler n
alınmasının öneml olduğu, özell kle 27 parsel n (Akaryakıt ve LPG İstasyonu
fonks yonu ver len parsel) Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk ve alt yapı
h zmet n vermekle mükellef olduğu alana komsu olması sebeb le bu kurumun plan
değ ş kl ğ le lg l görüsünün önem arz ett ğ , ancak davalı dare tarafından kurumdan
stenen görüş talepler ne Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü tarafından b r takım b lg ve
belgeler n gönder lmes durumunda görüş b ld r leb leceğ ne l şk n yazılarına rağmen
söz konusu eks kl kler n tamamlanarak görüsün tem n ed ld ğ ne da r dosyada b lg ve
belgen n mevcut olmadığı, t razlar üzer ne alınan 08/09/2020 tar h ve 2020/388 sayılı
mecl s kararında Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü’nün 11.12.2019 tar hl görüş yazısı
dosyada yer almaktadır den lmekle b rl kte söz konusu görüş yazısında da b r takım
b lg ve belgeler n kuruma sunulması ve tekrar değerlend r lmes durumunda görüsün
geçerl

olacağının bel rt ld ğ , ayrıca yukarıda yer ver len Beled ye Kanunu

hükümler nden, Beled yeler n de seh r ç traf k h zmetler n

fa etmekle yükümlü

olmaları sebeb le lg l Beled ye olan lçe beled yes ’nden görüş alınması gerekt ğ
halde alınmadığı ve lçe beled yes n n t raz d lekçes nde bel rtt ğ hususların da
mecl s kararında değerlend r lmed ğ görülmüştür.
Bu kapsamda, kurum ve kuruluşlardan açık ve kapsamlı görüş alınması, bu
kurumlarca stenen b lg ve belgeler n tem n ed lerek sunulmasının sağlanması ve
n hayet nde lg l kurumlarca sunulan b lg , belge ve görüşler değerlend r lmek
suret yle plan değ ş kl ğ yapılması gerek rken bel rt len n aks ne lg l kurumlardan
görüş alınmadığı anlaşıldığından; dava konusu Man sa İl , Turgutlu İlçes , 5. Mıntıka,
M mar S nan Caddes , 1630 ada, 27 ve 28 sayılı taşınmazlara l şk n olarak,
'Akaryakıt+LPG İstasyonu' le 'TICK Alanının' yer değ şt rmes ne l şk n 1/5000 ölçekl
Nazım İmar Planı değ ş kl ğ nde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”
Açıklanan nedenlerle; dava konusu şlem n ptal ne karar ver lm şt r.

Yukarıda bel rt len gerekçeler doğrultusunda söz konusu plan değ ş kl ğ taleb
lg l kurum ve kuruluşların görüşler alınarak yen den düzenlenm şt r.
3- KURUM GÖRÜŞLERİ VE EŞİK SENTEZİ ANALİZİ
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tar h ve
806191 sayılı yazısında;
“İlg

tar h ve sayılı yazınız

le; Man sa

l , Turgutlu

lçes , 5. Mıntıka

mahalles ,1630 ada 27 ve 28 parsellerde, Man sa Büyükşeh r Beled ye Mecl s n n
14.12.2021 tar h ve 750 sayılı kararı le kes nleşen “Akaryakıt ve LPG Serv s
İstasyonu” le “T caret+Konut Alanı”nın yer değ şt rmes amaçlı 1/5000 ölçekl Nazım
İmar Planı doğrultusunda hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekl Uygulama İmar Planı
Değ ş kl ğ ne esas Kurum görüşümüzün b ld r lmes stenmekted r.
İmar Planı Değ ş kl ğ
çer s ndek

yapılan alan İdarem z n karayolu sorumluluk ağı

300-03 Kontrol Kes m Numaralı Turgutlu-Sal hl -Kula Devlet Yolu

üzer nde yer almaktadır. Söz konusu yolda kamulaştırma gen şl ğ m z 35 metred r.
2918 sayılı Karayolları Traf k Kanununun 17. Ve 18. Maddeler ne dayanılarak
çıkarılan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tes sler Hakkındak
Yönetmel k” n 18. maddes ne göre Beled ye sınırları ç nde(meskun mahal ç nde)
yolumuzun kenarında yapılacak bu g b tes slere a t geç ş yolu eksen n n taşıt yolu dış
kenarı le kes şt ğ noktanın kavşak başlangıcına en az 100 m’l k mesafey sağlaması,
yer üstü Akaryakıt+LPG tankları ön cephe hattının en az 50 m, ana b na ve yapılacak
ve açılacak t car tes sler le yer altı Akaryakıt+LPG tankları ve tes slere a t her türlü
sundurmanın ön cephe hattının yolumuz kamulaştırma sınırından en az 25 m
uzaklıkta olması, pompaların ve kanop n n se en az 5 m uzaklıkta bulunması,
parsel n yolumuz kamulaştırma sınırına b t ş k cephe gen şl ğ n n en az 40 m olması
zorunluluğu vardır.
Yer nde ve onaylı 1/5000 ölçekl

Nazım İmar Planı üzer nde yapılan

ncelemede, söz konusu parseller n yolumuz kamulaştırma sınırına doğrudan cephe
teşk l etmed ğ , 27 parsel le yolumuz arasında yaklaşık 10 m gen şl ğ nde toplayıcı
yol ve Raş t AKAN Caddes bulunduğu, parsel n Raş t AKAN Caddes ne cephel
olduğu ve Raş t AKAN Caddes n n taşınmazın önünde otopark le sonlandırıldığı,
Beled yes nce yapılan farklı sev yel kavşak projes doğrultusunda Turgutlu-Sal hl Kula karayolunun parsel kotunun altında kaldığı ve f z ken akaryakıt stasyonuna
karayolundan g r ş-çıkış yapılmasının mümkün olmadığı, 28 parsel numaralı

taşınmazın TİCK Alanı olarak 27 parsel numaralı taşınmazın se Akaryakıt ve LPG
Serv s İstasyonu olarak planlandığı ve çekme mesafes n n parsel sınırından t baren
10 m olarak bel rlend ğ tesp t ed lm şt r.
Tüm bunlar ışığında değerlend r ld ğ nde Man sa l , Turgutlu lçes , 5. Mıntıka
mahalles ,1630 ada 27 ve 28 parsellerde “Akaryakıt ve LPG Serv s İstasyonu” le
“T caret+Konut Alanı”nın yer değ şt rmes amaçlı 1/1000 ölçekl Uygulama İmar Planı
Değ ş kl ğ yapılması İdarem zce uygun görülmekted r.
Ancak, Akaryakıt ve Lpg Serv s İstasyonu olarak planlanmış olan parselde
yapılaşmaya g d lmeden önce Bölge Müdürlüğümüzden tekrar görüş alınmadır.”
hükümler bel rt lm şt r.
Turgutlu Beled ye Başkanlığı, İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü’nün 09.08.2021
tar h ve 9926 sayılı yazısında;
“Yapılan ncelemelerde;
1) Yazınız ek nde gönder len ve kurum görüşü sorulması amacıyla düzenlenen
1/5000 ölçekl nazım mar plan değ ş kl ğ paftasının; 10.07.2018 tar h 407 sayılı
Man sa Büyükşeh r Beled yes Mecl s tarafından onaylanan Turgutlu İlçes Kent
Merkez 1/5000 ölçekl İlave ve Rev zyon Nazım İmar Planı plan paftası olmadığı ve
güncel planların altlık olarak kullanılmadığı bel rlenm şt r. Bahse konu 1/5000 ölçekl
Nazım mar planı değ ş kl ğ n n hazırlanması safhasında güncel plan olan 10.07.2018
tar h 407 sayılı Man sa Büyükşeh r Beled yes Mecl s tarafından onaylanan Turgutlu
İlçes Kent Merkez 1/5000 ölçekl İlave ve Rev zyon Nazım İmar Planı plan paftasının
kullanılması gerekmekted r.
2) 10.07.2018 tar h 407 sayılı Man sa Büyükşeh r Beled yes Mecl s tarafından
onaylanan Turgutlu İlçes Kent Merkez 1/5000 ölçekl İlave ve Rev zyon Nazım İmar
Planı kapsamı baz alınarak yazınız ek nde görüş amaçlı sunulan 1/5000 ölçekl
Nazım mar plan değ ş kl ğ n n sınırının kuzey nde Genel Otopark Alanı bulunduğu ve
plan değ ş kl ğ le oluşturulan akaryakıt ve serv s stasyonu alanının bel rt len genel
otopark alanından cephe aldığı görülmekted r. Ayrıca 07.01.2020 tar h 10 sayılı
Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tar h 205 sayılı Man sa BBMK le onaylanan, Turgutlu
Kent Merkez 1/1000 ölçekl İlave ve Rev zyon Uygulama İmar Planı ncelend ğ nde
ekte bel rt len değ ş kl k baz alındığında akaryakıt tes s n n otoparktan cephe alacağı
bel rlenm şt r.
Yazınız ek ndek plan değ ş kl ğ le oluşturulan akaryakıt ve serv s stasyonu
alanının,

mar planındak

"genel otopark alanından" cephe alması durumu;

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tes sler Hakkında Yönetmel ğ n 1.
Maddes n n (a)-(b) fıkraları, 3. maddes n n (36)- (37)-(42)-(43) fıkraları, 21. maddes ,
23. maddes , 36. maddes , 40. maddes nde ncelend ğ nde yol cephes nde yapılması
şartını taşımaması gerekçes yle yönetmel ğe aykırı olarak hazırlandığı bel rlenm şt r.
Oluşturulan akaryakıt ve serv s stasyonu alanının cephes n n "Genel Otopark Alanı"
olması sebeb yle parsele yönel k ruhsatlandırma ve tes s şletme safhasında hukuk
problemler n yaşanacağı bel rlenm şt r. İş bu bel rt len soruna yönel k lg l kanun ve
yönetmel kler kapsamında çözümler n üret lmes gerekmekted r.
3) Bahse konu plan değ ş kl ğ n n Man sa Büyükşeh r Beled yes Mecl s nde
değerlend r ld ğ ve 11.07.2017 tar h 2017/447 sayılı Man sa Büyükşeh r Beled yes
Mecl s Kararı le bel rt len Mekansal Planlar Yapım Yönetmel ğ n n 26/7 maddes ne
(Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım s stem n etk leyen mar plan değ ş kl kler nde,
kentsel tekn k altyapıya yönel k etk ler n bel rlenmes ve gerekl önlemler n alınması
amacıyla ayrıca kentsel tekn k altyapı etk değerlend rmes raporu, anal z hazırlanır
veya hazırlatılır.) maddes ne uygun hazırlatılmadığı gerekçes yle red ed ld ğ ve ve
mer planın geçerl olduğuna karar ver ld ğ görülmekted r. Bu kapsamda yen
hazırlatılacak olan mar plan değ ş kl ğ nde Mekansal Planlar Yapım Yönetmel ğ n n
26/7 maddes nde bel rt len raporların ve/veya anal zler n hazırlatılması gerekmekte
olup, plan değ ş kl ğ

şlem n n değerlend r lmes nde şbu ver ler n de kullanılması

gerekmekted r.
4) 09.06.2020 tar h 2020/197 sayılı kararı le onaylanan ve nternet s tes nde
lan ed len mar plan değ ş kl ğ plan açıklama raporu ncelend ğ nde; 20.02.2017 tar h
E.11286 sayılı Man sa Büyükşeh r Beled yes yazısı ve ekler nde bel rt len plan
açıklama raporu formatına uyulmadığı bel rlenm ş ve t razda bulunulmuştur. Yen
hazırlatılacak mar plan değ ş kl ğ plan açıklara raporu formatının 20.02.2017 tar h
E.11286 sayılı yazınız ek nde bel rt len formata uygun olarak hazırlatılması
gerekmekted r.” hükümler bel rt lm şt r.
Yukarıda bel rt len kurum görüşler ncelend ğ nde;
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu plan değ ş kl ğ n n uygun
görüldüğü ancak, karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan yollara
doğrudan bağlantı yapılmaması gerekt ğ bel rt lerek, bu hususa l şk n plan notu
eklenmes gerekt ğ b ld r lm şt r.
Turgutlu Beled yes tarafınca söz konusu plan değ ş kl ğ şlemler sırasında
altlık olarak güncel mar planlarının kullanılması gerekt ğ , 1630 ada 27 parsel n genel

otopark alanına cephel olmasından dolayı ler de yaşanab lecek olumsuzlukların
önüne geçeb lmek ç n söz konusu genel otopark alanının çözüme kavuşturulması
gerekt ğ , Mekansal Planlar Yapım Yönetmel ğ n n 26. Maddes 7. Fıkrası gereğ nce
(Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım s stem n etk leyen mar plan değ ş kl kler nde,
kentsel tekn k altyapıya yönel k etk ler n bel rlenmes ve gerekl önlemler n alınması
amacıyla ayrıca kentsel tekn k altyapı etk değerlend rmes raporu hazırlanmasının
gerekt ğ , 20.02.2017 tar h E.11286 sayılı Man sa Büyükşeh r Beled yes yazısı ve
ekler nde bel rt len plan açıklama raporu formatına uygun olarak hazırlanması
gerekt ğ bel rt lm şt r.
1630 ada 27 ve 28 parseller n onaylı 1/5000 ölçekl Nazım ve 1/1000 ölçekl
Uygulama İmar Planı kapsamında kalması ve söz konusu plan değ ş kl ğ
kapsamında d ğer alt ve üstyapı kurumlarını etk ley c değ ş kl k olmaması sebeb yle
sadece Turgutlu Beled yes ve Karayolları Genel Müdürlüğünden kurum görüşü talep
ed lm şt r.
4- PLAN KARARLARI
Hazırlanan 1/1000 ölçekl İmar Planı tekl f nde, Büyükşeh r Beled yes nce
Onaylı Nazım İmar Planında olduğu şekl yle; 1630 ada 28 nolu parselde bulunan
Akaryakıt ve Serv s İstasyonu 1630 ada 27 nolu parseldek T caret + Konut alanına,
1630 ada 27 nolu parseldek T caret + Konut Alanı da 1630 ada 28 nolu parsele
taşınmıştır.
Akaryakıt İstasyonu ve T caret + Konut Alanı büyüklükler değ şt r lmeden
sadece yerler değ şt r lm şt r. Hazırlanan İmar Planında, 1630 ada 27 nolu parsel n
kuzey ndek serv s yolundan 10 metre ve d ğer komşu parsellerden 5 metre yapı
yaklaşma sınırı planlanmıştır.
1630 ada 27 parsel n kuzey nde bulunan genel otopark alanı büyüklüğü
değ şt r lmeden yen den düzenlenm şt r. Bu sayede herhang b r yoldan cephe
almayan 1630 ada 27 parsel 10 metrel k taşıt yolundan serv s alab lecekt r. Ayrıca
1630 adanın kuzey nde bulunan taşıt yolu mevcut mar planında

çıkmaz sokak

olarak planlanmış olup, öner plan değ ş kl ğ le alan büyüklükler değ şt r lmeden
dönüş kurbu planlanmıştır.
Yapılan Plan Değ ş kl ğ nde, herhang b r nşaat artışı, yoğunluk artışı veya
kullanım büyüklüğünde b r değ ş kl k yapılmamıştır.

Hazırlanan Plan değ ş kl ğ tekl f , Man sa Büyükşeh r Beled yes kr terler ne ve
Mecl s Kararına, Mekansal Planlar Yönetmel ğ ne ve 3194 sayılı İmar Kanununa ve
Karayolları Bölge Müdürlüğü yönetmel kler ne uygun olarak hazırlanmıştır.

Har)ta 4: Öner) 1/1000 Ölçekl) Uygulama İmar Planı Değ)ş)kl)ğ)

Plan Hükümler ;
1- Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü'nün 27.04.2022 Tar h ve
806191 Sayılı Yazısında Bel rt ld ğ Şek lde Uygunluk Görüşü Alınmadan
Ruhsat Düzenlenemez.
2- Akaryakıt ve Serv s İstasyonu Alanında; Akaryakıt ve Serv s İstasyonları,
Oto-Market, Çay Ocağı, Tuvalet, Mesc t, Lokanta, Kafe Büfe, Oto Elektr k,
Last kç , Yıkama Yağlama Fonks yonları Yer Alab l r.
3- Planda ve Plan Notlarında Bel rt lmeyen Hususlarda, Turgutlu Kent Merkez
1/1000 Ölçekl İlave ve Rev zyon Uygulama İmar Planı Hükümler , 3194
Sayılı İmar Kanunu ve İlg l D ğer Mevzuat Hükümler Geçerl d r.

5- KENTSEL TEKNIK ALTYAPI ETKI DEĞERLENDIRMESI
Akaryakıt İstasyonu ve T caret + Konut Alanı büyüklükler değ şt r lmeden
sadece yerler değ şt r lm ş olup, 1630 ada 27 parsel n kuzey nde bulunan genel
otopark alanı büyüklüğü değ şt r lmeden yen den düzenlenm şt r. Bu sayede herhang
b r yoldan cephe almayan 1630 ada 27 parsel 10 metrel k taşıt yolundan serv s
alab lecekt r. Yapı ve nüfus yoğunluğu arttırılmadığı ç n söz konusu alandak ulaşım
yoğunluğu değ şmem şt r. Ancak mer

mar planına göre akaryakıt

stasyonu

doğrudan şeh r ç ana ulaşım yolundan serv s almaktadır. Yapılan plan değ ş kl ğ
kapsamında söz konusu akaryakıt stasyonunun 1630 ada 27 parsele alınmasıyla
doğrudan şeh r ç n ana ulaşım yollarından bağlantısı kes lerek serv s yolundan
ulaşım bağlantısı yapılacaktır. Bu plan değ ş kl ğ
olacaktır.

le traf k güvenl ğ sağlanmış

