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1.KONU
İmar planı değ&ş&kl&ğ& yapılan alan, Man&sa İl&, Turgutlu İlçes&, 6. Mıntıka 762 ada 18-19-20-2224-25-26 parseller, 763 ada 48-50 parseller, 2216 ada 9-13-17 parseller, 2525 ada 1 parsel 2589 ada 3
parsel2653 ada 1-2-3-4 parseller ve 3109 ada 1 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu ve onaylı &mar
planında olup Esk& Kemalpaşa yolu üzer&nde ve çevres&nde bulunan Emsal:2.50 Yençok:Serbest
yapılaşma koşullu Terc&hl& T&caret-Konut kullanıma sah&p alanlar olduğu görülmekted&r.
Planlama alana &l&şk&n olarak , 20/02/2020 tar&hl& ve 31045 sayılı Resm& Gazete'de yayımlanan
7221 sayılı Coğraf& B&lg& S&stemler& İle Bazı Kanunlarda Değ&ş&kl&k Yapılması Hakkında Kanun &le
3194 sayılı İmar Kanununun çeş&tl& maddeler&n&n yanı sıra 8 &nc& maddes&nde değ&ş&kl&k yapılmış ve
madden&n (b) bend&ne; &mar planlarında b&na yüksekl&kler&n&n serbest olarak bel&rlenemeyeceğ&, sanay&
alanları, &badethane alanları ve tarımsal amaçlı s&lo yapıları har&ç olmak üzere mer'& &mar planlarında
yençok: serbest olarak bel&rlenm&ş yüksekl&kler&n; emsal değerde değ&ş&kl&k yapılmaksızın çevredek&
mevcut teşekküller ve s&luet d&kkate alınarak, &mar planı değ&ş&kl&kler& ve rev&zyonları yapılmak
suret&yle &lg&l& &dare mecl&s kararı &le bel&rleneceğ& bel&rt&lm&şt&r.
Mekansal Planlar Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2020 ve E: 70109 sayılı yazısı &le de bu alanlarda
uygulamanın nasıl yapılacağı açıklanmıştır.
Kanun ve &lg&l& yazı &çer&ğ&ne bağlı bel&rt&len taşınmazların yapı yüksekl&ğ&n&n ve kat adetler&n&n
bel&rlenmes&ne &l&şk&n olarak 1/1000 ölçekl& Uygulama İmar Planı Değ&ş&kl&ğ& hazırlanmıştır.
2.PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ KONUMU
Man&sa &l&, Ege Bölges&nde yer alan b&r &ld&r. Man&sa 1.367.905 toplam nüfusuyla İzm&r'den
sonra Ege Bölges&'n&n 2. büyük &l&d&r. Man&sa Merkez İlçe Nüfusu 400.000'e yaklaşır ve bu
özell&kler&yle Man&sa, 12.11.2012 tar&h&nde kabul ed&len 6360 sayılı yasa &le Büyükşeh&r Beled&yes&
olmuştur ve 17 &lçeye sah&pt&r.
Man&sa’nın &lçeler&nden b&r& olan Turgutlu, Man&sa &l merkez&ne 30 km. ve İzm&r &l merkez&ne
yaklaşık 50 km. uzaklıkta bulunur. İlçe, doğusunda Ahmetl&, batısında Man&sa, Kemalpaşa, kuzey&nde
Saruhanlı, güney&nde Ödem&ş ve Bayındır &lçeler& &le çevr&l&d&r. Yüzölçümü yaklaşık 530 km2’d&r.
Turgutlu baştanbaşa ovalıktır. Kuzeyde Ged&z Nehr&, güneyde Irlamaz Çayı, batıda N&f Çayı ve
doğuda Karacalı Çayı bulunmaktadır. Ayrıca Ahmetl& Deres&, Akçapınar Deres&, Karacalı Deres& ve
Irlamaz Deres& g&b& küçük çaylar da mevcuttur. İlçe Ged&z Vad&s& üzer&nde kurulmuştur. Ged&z Nehr&
İlçey& doğudan batıya doğru kat etmekted&r.
Planlama alanı turgutlu İlçe Merkez&n&n güney doğu kesm&nde kalmaktadır. Doğusundan
Irlamaz deres& geçmekte olup, planlama alanaının ortasından Esk& Kemalpaşa Yolu geçmekted&r.

Şek l 1: Man sa İl n n Türk yedek yer

Şek l 2: Turgutlu İlçes ’n n Bölgedek yer
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Şek l 3:Planlama Alanının Uydu Görüntüsü

3. COĞRAFİ YAPI
3.1 İkl&m Özell&kler&
Turgutlu'da Akden&z &kl&m& özell&kler& bel&rg&n olarak yaşanır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık
ve orta derecede yağışlıdır. Turgutlu ve c&varında ortalama teor&k güneşlenme süres& 12 saatt&r.
Atmosfer akt&v&tes&n&n düşük olduğu yaz aylarında gerçek güneşlenme süres& 4 saat c&varındadır.
Turgutlu’da ortalama sıcaklık 16.8 C'd&r. En sıcak aylar, ortalama sıcaklığın 30 o C'n&n üzer&ne
çıktığı Haz&ran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Yıllık sıcaklık ortalaması kışın (Ocak Ayı) 6 o C'n&n
altına düşmez. Yılda ortalama 25 gün donlu geçer. Yılda ortalama 107.5 gün sıcaklık 30 o C'n&n
üzer&nded&r. Ortalama olarak yılın 91 günü yağışlı geçmekted&r. Yıllık ortalama yağış m&ktarı m 2 ye
750.3 kg'dır. En fazla yağış Aralık, Ocak ve Şubat aylarında görülür.
Rüzgar durumu &ncelend&ğ&nde hak&m rüzgar batı yönünded&r (%70). Bunun ardından güneybatı
ve kuzeybatı yönlü hava akımları gel&r. Turgutlu'nun ortalama n&sp& nem değerler&; kış aylarında
ortalama % 70-75 g&b& yüksek değerler kayded&l&rken, bu değerler Temmuzda en düşük (% 44-49)
sev&yeye gelmekted&r. Ortalama rüzgar hızları 2.3-2.8 m/s ararsındadır. En hızlı rüzgarlar &se AralıkMart ayları ararsında esmekted&r ve hızları 21.9- 26.9 m/s’ye ulaşmaktadır.. Bulutluluk değerler& genel
olarak düşüktür. Yıl &ç&ndek& genel seyr&ne bakıldığında kış aylarında 5.3 &le 6.4 arası, &lkbaharda 3.6 &le
5.3 arasında yer alan bulutluluk değerler&, yaz aylarında (Ağustos) 1.1. g&b& oldukça düşük değerlere
ulaşır.
Turgutlu ve çevres&nde, yıl &ç&nde elde ed&len yağışın öneml& bölümü kış mevs&m&nde
gerçekleşmekted&r. Yaza g&r&ld&ğ&nde bölgey& kuru ve daha stab&l hava kütleler& etk&s& altına alır. Burada
etk&l& olan yağış rej&m t&p& "Akden&z T&p&"d&r. Yıllık yağış ortalaması 660-670 mm. c&varındadır.
Turgutlu’ya a&t meteoroloj&k değerler&n &ncelenmes&nden bölgen&n ortalama değerler& alınmıştır. Bu
değerlere göre; 1939-1995 yılları arası aylık toplam yağış m&ktarı aşağıda ver&lm&şt&r.
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YIL/AY

OC ŞUB MA NİS MA HAZİ TEM AĞUS EYL EK KAS ARA TOPL
AK AT RT AN YIS RAN MUZ TOS ÜL İM IM LIK AM

ORTAL
AMA 134. 97.2 74.2 43.3 31.7 8.6
0

2.1

2.4

9.2

36.
90.5 152.6 681.8
0

Tablo 1: 1939-1995 Yılları Arası Aylık Turgutlu Bölgesel Toplam Yağış oranları

Bu ver&lerden hareketle, yöre yağışın ortalama yüksekl&ğ& 681,8 mm/yıl’dır. En fazla yağış
düşen aylar; Aralık 152.6 mm, Ocak 134 mm ve Şubat 97.2 mm, en az yağış düşen aylar &se; Temmuz
2.1 mm ve Ağustos 2.4 mm aylarıdır. Genel olarak Ek&m zem&n&n tamamen veya kısmen suyla doygun
olduğunu, kurak dönem &se h&ç su bulunmadığını &fade eder.
Yörede, maks&mum yağış, sırasıyla Aralık-Ocak-Şubat aylarındadır. M&n&mum yağış &se y&ne
sırasıyla Temmuz, Ağustos, Haz&ran aylarındadır. Yörede yağışlar, aylara göre düzenl& değ&ld&r. Şöyle
k&, bazı aylar 30 gün h&ç yağış olmazken, bazen b&r günlük yağış toplamı 2 veya 3 aylık yağış toplamı
kadar olab&lmekted&r. Bu durum, özell&kle an& yüzeysel sellenme ve taşkınlara neden olmaktadır.
Yüzeysel drenaj şek&ller&n&n hazırlanması ve alt yapı düzenlemeler&nde bu meteoroloj&k özell&k önem
taşımaktadır.
3.2 Jeoloj&k Yapı
Jeoloj&k yapı &t&barı &le Turgutlu çoğunlukla Man&sa’nın jeoloj&k yapısına benzer b&r durum arz
etmekted&r. Kalıntı ve katmanlar &le toprak durumu, benzer kr&terlere dayanarak yapılan araştırmalar
sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle gerek dağlar ve uzantıları ve gerekse çöküntüler d&kkate
alındığında Man&sa’nın &l genel&ne uygun b&r yapı ortaya çıkmaktadır. Yöre, b&r&nc& jeoloj&k devr&n
öneml& kara parçası olan Saruhan-Menteşe kütles&n&n bulunduğu alan üzer&nded&r. Bu dev&rde
kuzeydoğu-güneybatı &st&kamet&nde el&ps şekl&n& andıran bu esk& sertleşm&ş kütle üçüncü dev&rde Alp
kıvrımları teşekkül ederken yer yer kırılma ve çökmelere uğramış, ayrıca çevres&nde yen& ve genç Alp
kıvrımlarına rastlanılmıştır. Asıl çek&rdeğ& oluşturan ana buğun, metamorf&k kütlelerden meydana
geld&ğ& tahm&n ed&lmekted&r. Üçüncü devr&n&n kıvrılma ve kırılma ve çökmeler&, Man&sa ve çevres&
alanını faydalı b&r bünye karakter&ne sokmuştur. Hem kuzey-güney, hem de doğu-batı &st&kamet&ndek&
fay hatları Man&sa ve çevres&nde görülmekted&r. Turgutlu da bu hatların karakterler&nden b&r bölüm
olarak etk&l& b&r deprem alanında kalmaktadır. Söz konusu alanda yer yer volkanlar çıktığı ve bu alanı
katılaşım kütleler&n&n kapladığı görülmekted&r. Kula, Sal&hl&, Turgutlu kaplıcalarının doğrultusu fay
ç&zg&ler&n&n mevcud&yet&n& gösteren &şaretlerdend&r
Turgutlu Batı Anadolu’nun merkez& bölümünde, Ged&z Graben& &çer&s&nde yer almaktadır.
Bölgedek& temel kaya b&r&mler&; Menderes Mas&f& ve İzm&r-Ankara zonuna a&t kayaçlardır. Ged&z
graben& as&metr&k b&r graben olduğu &ç&n, Turgutlu havzasının kuzey ve güney bölümler&nde yer alan
Neojen yaşlı çökeller farklılık göster&rler. Alanda, Alt-Orta M&yosen devres& Turgutlu formasyonu &le
tems&l ed&l&r. Pl&yosen devres& &se kuzey kes&m&nde Kanlıtepe formasyonu güney bölümünde &se
Hal&lbeyl& formasyonu tarafından tems&l ed&l&r. Bölgen&n en genç Neojen çökeller&n& &se güney bölümde
görülen fluv&yal kaba kırıntılılardan oluşan Pl&yosen-Pley&stosen yaşlı Kupyartepe formasyonu
oluşturmaktadır. Normal faylar &se alandak& çökel &st&f&n konumunu büyük ölçüde denetlem&şlerd&r.
Turgutlu Neojen havzası Batı Anadolu’nun merkez& bölümünde yer alan doğu-batı uzanımlı,
uzunluğu 140 km ve gen&şl&ğ& yaklaşık 10-15 km, güneye doğru &çbükey yay şekl&ndek& öneml& çökel
alanlarından b&r& olan Ged&z Graben&’n&n batı uç kes&m&nded&r. Turgutlu (Man&sa) bölges&nde yer alan
Neojen yaşlı kaya b&r&mler&n&n düşey ve yatay değ&ş&mler&n& jeoloj&k ve petrograf&k yönü d&kkatle
&ncelenmes& gereken durumlar ortaya koymaktadır.
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Turgutlu havzasının kuzey ve güney bölümler&nde yer alan tortul b&r&mler farklılık göster&r ve
çevres&ndek& Neojen çökeller, kuzey bölümde temel kaya b&r&mler& (Menderes Mas&f& ve İzm&r-Ankara
Zonu) üzer&nde uyumsuz, güney bölümde &se (Menderes Mas&f&) tekton&k sınırlıdır. Neojen &st&f, kuzey
bölümde; t&p&k b&r alüvyal yelpaze çökeller& olan Pl&yosen yaşlı Kanlı tepe formasyonu olarak
bel&rlenm&şt&r. Formasyon, tabanda fluv&yal kaba kırıntılı malzemeler &le başlayarak üst kısımlara doğru
tane boyutu küçülerek devam eder ve çamur taşları &le yanal geç&şl&d&r. Bu çökeller&n üzer&ne uyumsuz
olarak Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyon çökeller gelmekted&r. Kuzey bölümün en genç çökeller&n&
hem Menderes Mas&f&’ne hem de İzm&r-Ankara Zonu’na a&t kayaçlardan Kuvaterner’den günümüze dek
koparılarak taşınmış, çakıl, kumve k&l boyutlu, düzens&z, az tutturulmuş çökellerden oluşan alüvyonlar
oluşturmaktadır. Güney bölümündek& Neojen&st&f, Alt-Orta M&yosen yaşlı, göl ortamında çökelm&ş,
tabanda kaba kırıntılılardan başlayıp yukarıya doğru &nce kırıntılarla devam eden Turgutlu formasyonu
&le başlamaktadır.
Turgutlu formasyonunun çökel&m&nden
sonra ortam değ&şerek akarsu ortamına dönüşmüş
ve kaba kırıntılılardan oluşan fluv&yal özell&kl&
Pl&yosen yaşlı Hal&lbeyl& formasyonu Turgutlu
formasyonu üzer&ne uyumsuz olarak çökelm&şt&r.
Güney bölümün en genç Neojen çökeller&
olarak,fluv&yal kaba kırıntılılardan oluşan Kupyar
tepe formasyonu, Hal&lbeyl& formasyonunun
üzer&nde uyumsuz olarak yer almaktadır.Güney
bölümün en genç çökeller&n& &se alüvyonlar
oluşturmaktadır.
Kuzey bölümün en genç çökeller&n& derelere
bağlı olarak gel&şm&ş gevşek dokulu alüvyonlar
oluşturur. Bu alüvyonlar hem Menderes
Mas&f&’ne hem de İzm&r-Ankara Zonu’na a&t
of&yol&t&k kayaçlardan Kuvaterner’den günümüze
dek koparılarak taşınmış, çakıl, kum ve
k&lboyutlu, düzens&z, az tutturulmuş çökellerd&r.
Turgutlu ve yakın çevres&n&n &ç&nde yer aldığı
Orta Ged&z Havzasının temel&n& oluşturan en yaşlı
b&r&m Menderes Mas&f&n&n b&r parçası olan ve
İlçen&n güney&nde bulunan Bozdağ kütles&d&r.
Bozdağ metamorf&k kütles& Paleozoy&k ş&st ser&s&
&le bunlardan daha yaşlı karmaşık gnayslardan
oluşmuştur. Menderes Mas&f&’ne a&t kayaç
toplulukları k&ll&, k&ll&-kumlu ve kumlu
sed&manter kayaçların metamorf&k türevler&n&
tems&l etmekted&r. Menderes Mas&f& kaya
b&r&mler& ş&st ve kr&stal&ze k&reç taşlarından
oluşur. Ş&stler; koyu yeş&l-boz renkl&, orta-&y&
ş&stoz&tel& ve yer yer yüzeyde ayrışmalı b&r yapı
göstermekted&r.

Şek l 4:Turgutlu Çevres Jeoloj k har tası

Menderes Mas&f&’ne a&t kayaç toplulukları k&ll&, k&ll&-kumlu ve kumlu sed&manter kayaçların
metamorf&k türevler&n& tems&l etmekted&r. Menderes Mas&f& kaya b&r&mler& ş&st ve kr&stal&ze k&reç
taşlarından oluşur. Ş&stler; koyu yeş&l-boz renkl&, orta-&y& ş&stoz&tel& ve yer yer yüzeyde ayrışmalı b&r
yapı göstermekted&r. Bu kayaçların m&kroskop&k &ncelemeler&nde; porf&roblast&k doku altında, kuvars,
alb&t, muskov&t, b&yot&t ve opak m&neraller saptanmıştır.Kr&stal&ze k&reçtaşları &se gr&-beyaz renklerde,
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mas&f yapılıdırlar. Yapılan m&kroskop &ncelemeler&nde, moza&k dokuda eş tanel& kr&stal&n kals&t
m&neraller& tesp&t ed&lm&şt&r.
Turgutlu ve yakın çevres&n&n &ç&nde yer aldığı Orta Ged&z Havzasının temel&n& oluşturan en yaşlı
b&r&m Menderes Mas&f&n&n b&r parçası olan ve İlçen&n güney&nde bulunan Bozdağ kütles&d&r. Bozdağ
metamorf&k kütles& Paleozoy&k ş&st ser&s& &le bunlardan daha yaşlı karmaşık gnayslardan oluşmuştur.
Menderes Mas&f&’ne a&t kayaç toplulukları k&ll&, k&ll&-kumlu ve kumlu sed&manter kayaçların metamorf&k
türevler&n& tems&l etmekted&r. Menderes Mas&f& kaya b&r&mler& ş&st ve kr&stal&ze k&reç taşlarından oluşur.
Ş&stler; koyu yeş&l-boz renkl&, orta-&y& ş&stoz&tel& ve yer yer yüzeyde ayrışmalı b&r yapı göstermekted&r.
Bu kayaçların m&kroskop&k &ncelemeler&nde; porf&roblast&k doku altında, kuvars, alb&t, muskov&t, b&yot&t
ve opak m&neraller saptanmıştır.Kr&stal&ze k&reçtaşları &se gr&-beyaz renklerde, mas&f yapılıdırlar.
Yapılan m&kroskop &ncelemeler&nde, moza&k dokuda eş tanel& kr&stal&n kals&t m&neraller& tesp&t
ed&lm&şt&r.
Turgutlu formasyonunun üst sev&yeler&nde, çamur taşı, karbonatlı kumtaşı ve k&l taşı ardalanmalı
düzeyler er almaktadır. Tuğla-k&rem&t üret&m&nde kullanılan, kalınlıkları 1–8 metre arasında değ&şen,
bantlı yapıdak& k&l &çer&kl& sev&yeler Turgutlu formasyonunun bu düzeyler& &çer&s&nde bulunmaktadır.
Turgutlu formasyonunun yaşı, bölgede yapılan çalışmalara göre Alt-Orta M&yosen olarak kabul
ed&lm&şt&r. Formasyon başlıca, bloklu-çakıl taşı, kumtaşı ve nad&ren çamur taşı l&toloj&ler&nden oluşur.
Çakıl taşları başlıca kırmızımsı-kahve ve sarımsı-kahvereng&d&r. Kumtaşları genell&kle kahvems&, zayıf
tutturulmuş,orta &le kaba tanel& ve yersel çakıllıdır. Tane derecelenmes&, düzlemsel ve çapraz
katmanlanma ve yersel çamur taşı ara katkıları, kumtaşı kes&t& &ç&nde olağan tortul yapılardır. Yersel
düzenl& katmanlı olan çakıl taşları, genell&kle zayıf pekleşm&ş, kötü boylanmalıdır. Ara madde nce kum
ve çamurdan meydana gelmekted&r.Çakıl taşları egemen olarak metamorf&k kayalardan türem&ş
b&leşenler &çer&r. Bunlar çokluk sırasına göre, m&kaş&st, kuvars ş&st, kuvars&t ve mermer parçalarından
oluşur. Taneler genell&kle köşel& &le yarı köşel& olup, &nce çakıl &le blok arası büyüklük sınırları
&ç&nded&r. Zayıf tutturulmuş kumtaşı ve çamurtaşı ara katkıları, çakıl taşı kes&t& &ç&nde yersel olarak
bulunur.
Alandak& en genç çökel b&r&m& olan alüvyon, Menderes Mas&f& kayaçlarına a&t koparılarak
taşınmış çakıl, kum ve k&l boyutlu, düzens&z az tutturulmuş malzemelerden meydana gelmekted&r.
Başlıca Ged&z Nehr& boyunca olmak üzere Irlamaz Dere ve d&ğer dere yataklarında gen&şçe
yayılımlıdır. Ova ortalarında yaklaşık alüvyonun kalınlığı 250 metre c&varındadır.
Turgutlu çökel havzasında yapılan çalışmalara göre havza, Alt-Orta M&yosen’de dolmaya
başlamıştır ve Turgutlu formasyonu adı &le tems&l ed&l&r.Formasyon tabanda bloklu çakıl taşı, çakıl taşı
kumtaşı,kumtaşı l&toloj&ler& &le başlar ve yukarıya doğru tane boyutu küçülerek devam etmekted&r.
Formasyonun üst sev&yeler&n& çamurtaşı, karbonatlı-k&ll& kumtaşı ve k&l taşı düzeyler& oluşturmaktadır.
Formasyonun üst kısımlarında &nce kırıntılı sed&mentler &çer&s&nde bulunan V&v&porus (Falud&na) fos&l&
çökelmen&n göl ortamında gerçekleşt&ğ&n& &şaret etmekted&r. Pl&yosen devres&nde göl ortamı değ&şerek
akarsu ortamına dönüşmüştür. Yörede bu gel&ş&mlere bağlı olarak yer alan fayların doğrultuları
genell&kle Doğu-Batı ve Kuzey Doğu-Güney Batı olup, eğ&mler& 50-65 c&varındadır. Fayların atımları
2–6 metre arasında değ&şen m&ktarlardadır. Bu fay s&stemler& yer yer Kuzey Batı doğrultulu ant& tet&k
faylarla kes&lm&şt&r. Turgutlu havzasının en genç Neojen çökeller&n& güney bölümde görülen fluv&yal
kaba kırıntılılardan oluşan Pl&yosen-Pley&stosen yaşlı Kupyartepe formasyonu oluşturmaktadır.
Alandak& en genç çökeller &se alüvyonlar ve sadece kuzey bölümde yer alan travertenlerd&r. Alüvyonlar
hem Menderes Mas&f& kayaçlarından hem de İzm&r-Ankara Zonu kayaçlarından koparılarak taşınmış
çakıl, kum ve k&l boyutlu malzemeler&n, düzens&z, az tutturulmuş şek&ller&d&r.
Ged&z graben&nde bulunan Turgutlu-Sal&hl&-Alaşeh&r hattı depremler &ç&n hassas b&r bölged&r.
Ged&z graben& Den&zl&’den, Man&sa’ya kadar uzanan 200 k&lometrel&k b&r hat oluşturmaktadır. Ana fay
graben boyunca uzanır, kuzeyde &se bu faya bağlı küçük faylar, ana fayın ant&tet&kler& olarak yer alır. Bu
çevrede sıklıkla gözlenen eğ&m kırıklıkları, Sal&hl&-Kurşunlu ve Çamurhamamı g&b& sıcak su kaynakları
h&ç şüphes&z bu fayların en öneml& del&ller&d&r.
5

MANİSA İLİ TURGUTLU İLÇESİ
ESKİ KEMALPAŞA YOLU ÜZERİNDE VE ÇEVRESİNDE BULUNAN TİCK-T ALANLARININ YAPI YÜKSEKLİĞİ VE KAT ADETLERİNİN
BELİRLENMESİNE YÖNELİK
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Şek l5:Turgutlu çevres ndek d r fay hatları

Turgutlu'nun kuzey&ndek& Çaldağ kütles& de Bozdağ kütles&nde olduğu g&b& tekton&k
hareketlerden etk&lenm&ş, güney ve doğusundak& fay d&kl&kler&yle ova tabanına &nmekted&r. Çaldağ
yamaçlarıyla ova tabanının b&rleşt&ğ& yerde sıcak su kaynakları (Urganlı Kaplıcaları) bulunmaktadır.
Çaldağ &le Bozdağ arasındak& tekton&k depresyonların tabanı alüvyal ovalar şekl&nde gel&şme
gösterm&şt&r. Bu ovaların güney kenarları boyunca yer alan kon& ve yelpazeler&n üzer&nde büyük
yerleş&m alanları kurulmuştur. Irlamaz deres&n&n oluşturduğu yelpaze üzer&nde de Turgutlu kurulmuştur.
Ekonom&k açıdan Turgutlu’nun can damarı olan, alüvyonla örtülü, büyük b&r tarımsal
potans&yele sah&p durumdak& Turgutlu ve çevres&ndek& ovalar bu bağlamfa büyük b&r öneme de sah&pt&r.
3.3 Tarımsal Yapı
Turgutlu'da Ged&z Havzasının ver&ml& topraklarının bulunması ve Akden&z &kl&m&n&n olumlu
etk&ler& sayes&nde pol&kültür tarım yapılmaktadır. Çek&rdeks&z üzüm, pamuk, tütün, domates, buğday,
k&raz, şeftal&, er&k ve zeyt&n, z&raat& yapılan başlıca ürünlerd&r. Sofralık üzüm üret&m& önem
kazandığından yayla bağcılığı gel&şmekted&r. Pamuk tarımı Ged&z Havzasında yapılmaktadır. Tütün,
kırsal kes&m&n geç&m kaynağıdır. Kapar&, kek&k g&b& alternat&f b&tk&ler ek&m& tanıtılmaktadır. Hububat;
kırsal alanlarda tütün, taban araz&lerde pamukla münavebeye g&rmekted&r. Arpa üret&m&, hayvanların
yeş&l ot &ht&yacını karşılamak &ç&n yapılmaktadır. Meyvec&l&kte şeftal&, k&raz, er&k ve &nc&r üret&m&
öneml&d&r. K&raz ve &nc&r &hraç ed&lmekted&r. Zeyt&n ağacı sayısı azdır. İlçede konserve fabr&kalarının
etk&s& &le domates, b&ber ve hıyar ek&m& önem kazanmıştır.
İlçede lokomot&f sektörü toprak sanay&d&r. Geçm&ş& Cumhur&yet&n &lk yıllarına dayanan toprak
sanay&, Türk&ye'n&n tuğla ve k&rem&t &ht&yacının % 70'&ne cevap verecek konuma gelm&şt&r. Toprak
sanay&nde &se 38 Adet faal, 1 Adet faal olmayan toplam 39 adet tuğla fabr&kası mevcuttur. Bu
fabr&kalarda, &dar& personelle beraber 2000 &şç& çalışmaktadır. Aylık ortalama üret&m toplam 30 m&lyon
adet tuğladır.
İlçen&n en öneml& geç&m kaynaklarından b&r&n&n tarımcılık olması, tarıma dayalı sanay&
sektörünün gel&şmes&ne neden olmuştur. Tarıma dayalı başlıca sanay& kuruluşları un, üzüm, zeyt&nyağı,
konserve, çırçır, yem sektöründed&r. Bunlardan tarıma dayalı olanlar; un fabr&kası, üzüm &şletmes&,
konserve ve salça fabr&kası, pamuk çırçır fabr&kası olup toplam 60 adett&r. Tarımsal &laçlama mak&neler&
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&malatı İlçen&n &k&nc& büyük sanay& dalı olup ülke &ht&yacının büyük b&r bölümüne cevap vereb&lecek
kapas&ted&r. 18 adet mak&ne &malatı ve 6 adet pulver&zatör &malatı yapan fabr&ka vardır.
Ayrıca Tukaş, Seram&ksan ve C.P. g&b& ülke ve dünya çapında marka hal&ne gelm&ş &şletmeler de
mevcuttur. SS Küçük Sanay& S&tes& Yapı Kooperat&f&n&n 1.kısmında 143, 2.kısımda 439, 2.kısım
2.etapta &se 335 adet &şyer& tamamlanarak toplam 917 adet &şyer& ortaklara tesl&m ed&lm&şt&r. Bu s&telerde
İzm&r &l&ne bağlı yan sanay& mevcuttur.
3.4 Sanay& Yapısı
İlçe &ç&n büyük öneme sah&p olan I.Organ&ze Sanay& Bölges&n&n; I.Etap 90 Ha'l&k alana a&t altyapı
yapım &ş& yol, atık su, yağmur suyu, &çme ve kullanma suyu, &nşaat &malatları devam etmekted&r.
Katılımcılara a&t tes&slere su ve elektr&k ver&lmekted&r. AG ve OG Elektr&k ve ENH yapım &ş&
20.06.2006 tar&h&nde &hale ed&lm&ş olup kamulaştırma &şlemler& tamamlanmıştır. Sanay& ve T&caret
Bakanlığı'ndan bugüne kadar kullanılan kred& m&ktarı 5.844.268,98.- TL olup Kümülat&f harcama tutarı
6.200.000 ,00 TL'dır.
Devlet Planlama Teşk&latının 2000 yılında, &lçe bazında tüm &lçeler& kapsayan sosyo-ekonom&k
gel&şm&şl&k araştırması 2004 yılında yayınlanmıştır. Araştırmada sosyo-ekonom&k gel&şm&şl&ğ&
bel&rleyeb&lmek &ç&n, demograf&k, &st&hdam, eğ&t&m, sağlık, sanay&, tarım, mal& vb. göstergeler
kullanılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre Turgutlu'nun, &lçeler arasındak& gel&şm&şl&k sırası bu tar&he
göre 82'd&r.
1960’lı yıllarda 2 zeyt&nyağı, 1 un, 1 pamuk, 5 çırçır, 6 pülver&zatör ve 1 konserve fabr&kası
varken 1970’l& yıllardan &t&baren İzm&r’&n sanay& gel&ş&m& Turgutlu sanay&n& etk&lem&ş ve sonuçta
Turgutlu’dak& hem tes&s sayısı artmış hem de çeş&tl&l&k daha üst düzeye er&şm&şt&r. 1975’l& yıllarda
&lçedek& sanay& tes&s& sayısı 45’e ulaşmıştır. Günümüzde bu sayı 100’ün üzer&nded&r.
Turgutlu sanay& alanları yerleşme merkez&n&n doğu ve batısında, İzm&r-Ankara Karayolu üzer&ne
konumlanmıştır. Büyük alan gerekt&ren toprak sanay& kuruluşları daha z&yade yerleşmen&n batısında
küçük sanay& kuruluşları &se yerleşmen&n doğusunda bulunan küçük sanay& s&teler&nde konumlanmıştır.
Sanay&n&n kent &ç&nde konumlanması &se 1950 yıllarından sonra başlamış ve yer yer de mevz& planlarla
sanay& alanları kent &ç&nde yer almıştır.
Turgutlu &lçes&nde toprak sanay&n&n gel&ş&m&ne neden olan gerekl& k&myasal özell&ğe sah&p k&l&n
hammadde olarak bol m&ktarda bulunması öneml& b&r husustur ve bu özell&ktek& k&l&n daha mevcut
tes&slere 150 yıl kadar yeteceğ& varsayılmaktadır. Günümüzde Turgutlu’da yer alan tes&sler ülken&n
ortalama olarak Blok tuğla ve k&rem&t olarak &ht&yacının %70 kadarını karşılar durumdadır.
Ankara ve İzm&r g&b& &k& büyük kent&n arasında yer alması ve toprak sanay&nde kullanılan
mak&neler&n Turgutlu’da &mal ed&lmes& ve de uygun &kl&m koşullarına da sah&p olunması neden& &le
enerj&den de tasarruf ed&lmes& neden& &le vasıfsız &şç&ye duyulan &ht&yaç Turgutlu &ç&n &lerleyen yıllara
büyük problemler doğurmuştur.
İzm&r’e yakınlığı neden& &le İzm&r’de yer bulamayan bazı sanay& tes&sler& Turgutlu’da
konumlanmışlardır. Bu durum da sanay& kollarının çeş&tlenmes&ne sebep olmuştur. Ancak gel&şen bu
sanay&ler yaklaşık olarak 200 hektardan fazla ve tarımsal n&tel&ğ& olan topraklar üzer&nde
yerleşm&şlerd&r. Bu durumun önüne geç&lmes& ve dağınık sanay&ler&n &lerleyen yıllarda daha da dağınık
olmaması &ç&n 1996 yılında Organ&ze Sanay& Bölges& kurma g&r&ş&mler&nde bulunulmuş ve Bölge
kurulmuştur. Bölge Cepn&dere Köyünün kuzey&nde yer almaktadır ve 300 hektarlık b&r alanı kapsayacak
şek&lde tasarlanmıştır. Organ&ze Sanay& Bölges& &çer&s&nde 77 adet f&rma bulunmaktadır.
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4. PLANLAMA ALANININ BULUNDUĞU İLÇENİN DEMOGRAFİK, SOSYAL VE
EKONOMİK YAPISI
4.1 Tar&hsel Gel&ş&m
Turgutlu yöres&n&n esk& çağlardak& konumu hakkındak& b&lg&ler oldukça azdır. C&varında bazı
mevcut höyüklerde henüz arkeoloj&k kazıların yapılmamış olması bu konuda net b&lg&lere er&şmem&z&
engellemekted&r. Buna rağmen çevrede yapılan yüzey araştırmalarındak& buluntular, bölgen&n tar&h&n&
M.Ö. 5. ve 4. b&n yıllarına kadar çıktığını belgelemekted&r. Ayrıca bazı araştırmalar M.Ö. 3000 ve 2000
yıllarda yörede çok sayıda yerleşme olduğunu da ortaya koymaktadır. Örneğ&n Urganlı yerleşmes&n&n
kuzey&nde, Ged&z Irmağı kenarında yer alan Asartepe’n&n, M.Ö. 2 b&nl& yıllarda öneml& b&r merkez
olduğu bel&rlenmekted&r. Stratej&k önem& neden&yle bu höyük, Geç B&zans dönem&nde b&r kale hal&ne
dönüştürülmüştür.
Man&sa ve Turgutlu'nun bulunduğu bölge &le &lg&l& daha net b&lg&ler (M.Ö. 1200-680 yılları
arasında) Trako Fr&gler& ve Ludu Prensler& devr&yle başlamaktadır. Daha sonraları &se L&dya Krallığı
devr& (M.Ö. 680-546) gelmekted&r. Söz konusu döneme a&t yörede başta Sart olmak üzere çok sayıda
ören yer& ve buluntu yer almaktadır. M.Ö. 546-334 yıllarında yöre bütün Anadolu &le b&rl&kte Persler&n
egemenl&ğ&ne g&rm&şt&r. M.Ö. 334-282 yılları arasında İskender'&n Persler& yenmes& &le, yöre Grek
hak&m&yet&ne g&rm&şt&r. M.Ö.129 &le M.S.395 yılları arasında &se Turgutlu ve tüm natı Anadolu Roma
hak&m&yet&nded&r. 395 yılından sonra görülen B&zans hak&m&yet& sırasında çeş&tl& dönemlerde Arap
akınları yörede etk&n olmuştur. Özell&kle İstanbul’a sefer yapan Arap orduları Man&sa ve çevres&nden
geçerken Turgutluya da zarar verm&şlerd&r. Emev& Hal&fes& 1.Vel&d dönem&nde de (705-715) yöre geç&c&
olarak Araplar tarafından &st&la ed&ld&.
Turgutlu'nun da &ç&nde yer aldığı Man&sa ve çevres& 14.yüzyıl başlarında Türk egemenl&ğ&ne
g&rd&. Yörede 1313 yılında Saruhanoğulları’nın hak&m&yet&n& görmektey&z. 1390 yılında &se Yıldırım
Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına dah&l ed&lm&şt&r. Ancak Ankara Savaşından sonra Anadolu'da
b&rl&ğ&n bozulması neden&yle kısa b&r süre Osmanlı hak&m&yet&nden çıkmışsa da 1410 yılında yöre tekrar
Osmanlı hak&m&yet&ne g&rm&şt&r.
16.yüzyıl başlarında Turgutlu’yu, Man&sa'dan sonra bölgen&n en büyük yerleşmes& olarak
görmektey&z. Bu dönem&n &lk b&lg&ler&ne göre b&lg&lere göre, Turgutlu 1530'lu yıllarda 120 hane kadar
yerleş&k ve 100 hane kadar da Yörük nüfusa sah&pt&. Toplam nüfus 1.200'e ulaşıyordu k& bu sayı dönem
ölçüler olarak oldukça büyüktü. Söz konusu tar&hlerde Man&sa'nın 7.000, İzm&r'&n &se 1.100 c&varında
nüfusunun bulunduğu b&l&nd&ğ&nden Turgutlunun yer&n&n oldukça öneml& olduğu ortaya çıkmaktadır.
Daha sonrak& yıllarda Turgutlu'nun daha da gel&şt&ğ& be büyüdüğü b&l&nmekted&r. Bu yıllarda Menteşe
(Menteşoğlu) ve Yen& Mesc&t adlı &k& mahalleye sah&pt&. 1500’lü yılların sonlarına doğru Turgutlu
nüfusu yaklaşık &k&ye katlanmıştı ve Yörükler&n verd&ğ& göçebe hayatı bu dönemlerde yerleş&k karakter
almıştı. Bu yıllarda kazandığı yerleş&k doku Turgutlu’ya kasaba görünümü ve hüv&yet& kazandırmış ve
bu yıllardan sonra “Kasaba” adı &le anılmaya başlanmıştı. Bu yıllarda yerleş&k ahal&n&n çoğunluğu
ç&ftç&l&k &le uğraşıyordu. Hububat ve daha sonraları pamuk öneml& ürünlerd&.
1610 yılı Turgutlu &ç&n öneml& b&r yıldır. Bu tar&hte Turgutlu'da pazar kurulmasına karar ver&ld&.
Pazar kurulması demek yerleşmen&n çevres&nde çok sayıda köy ve ç&ftl&ğ&n bulunması ve Turgutlu’nun
da bu tarımsal alan üzer&nde bel&rl& b&r denet&me sah&p olduğunun gösterges&d&r. Bu durum Turgutlu'nun
b&r "Kasaba" olarak b&r ölçüde tesc&l& anlamına da gelmekted&r. 1660 tar&hl& kayıtlarda resm& sıfatı
olarak “nah&ye” olarak anılan Kasaba (Turgutlu) bu yılda 1175 haneye ve sek&z mahalleye sah&pt&
(yaklaşık 5.000-6.000 k&ş&). 1830 yılında “kaza” olan Turgutlu bu tar&he kadar Man&sa'nın en büyük
nah&yes& durumundaydı.
Evl&ya Çeleb& Seyahatnames&n&n 9. c&ld&nde "Evsaf-ı şehr-& az&m-& Durkutlu" başlığı adı altında
Turgutlu’yu anlatmaktadır. Yayla Köyünü, bağ ve bahçel& ve "ab-ı hayatlı", cam&l& ve hamamlı b&r köy
olarak tanıtan Çeleb&, Temmuz ayında Turgutlu halkının bu köye yaylağa çıktıklarını bel&rtmekted&r.
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Daha sonra yarım saatl&k b&r yürüyüşle batıya doğru g&d&ld&ğ&nde Turgutlu'ya ulaşıldığını
kaydederek Turgutlu &ç&n "şehr-& az&m" &fades&n& kullanmıştır. Çeleb& ayrıca Turgutlu’nun bazı
verg&lerden muaf tutulmuş olmasından ötürü zeng&nleşm&ş ve gel&şm&ş b&r yerleşme olduğundan da
bah&s etm&ş&r. Ancak bunların ne tür ver&ler olduğundan bah&s etmem&şt&r. D&ğer taraftan yerleşmen&n
etrafının ve &ç&n&n çınar, kavak, salkım söğüt ve d&ğer ağaçlarla kaplanmış olduğunu ve yerleşmen&n bu
yeş&l dokudan çatılarının görünmed&ğ&n& de &fade etmekted&r. Çevredek& yolların her &k& tarafında da
ağaçların yer aldığını yazmaktadır.
Bunların dışında Çeleb&, yerleşme &nsanının huzurlu ve sak&n b&r tarzda yaşadığını ve Acem&
Ocağına çocuk verd&ğ&n& kaydetm&şt&r. Ayrıca Kethudayer&’n&n de Turgutlu'da bulunduğunu
bel&rtmekted&r.
Evl&ya Çeleb&'n&n dönem&nde Turgutlu’da 300 dükkanın yer aldığını yazması halkın öneml& b&r
bölümünün t&caretle meşgul olduğu anlamını da ortaya koymaktadır. Bu yıllarda Turgutlu’da, tahıl
pazarın yanında 3 hamam ve 11 han bulunduğu da seyyah tarafından &fade ed&lmekted&r. Bahs&n& yaptığı
11 handan &se sadece üçünün adını verm&şt&r. Bunlar; Semerc&ler, Voyvoda ve Yen&çer& Hanlarıdır.
Acem& Ocağına devş&r&len çocukların da Yen&çer& hanında toplandıkları sanılmaktadır.
Bu yıllardan 19. yüzyılın sonlarına kadar Turgutlu hakkında fazlaca b&r b&lg&ye
er&ş&lmemekted&r. Ancak b&l&nd&ğ& kadarı &le tarımsal faal&yet&n& sürdüren b&r yöre olarak yaşamına
devam etmekted&r. Pamuk üret&m&nden g&derek üzüm ve bağcılığa doğru b&r tarımsal geç&ş yaşamıştır.
1878 Aydın v&layet& salnames&ne göre Turgutlu'da 9.959 erkek nüfus ve 4.867 hane vardır. Aynı
tar&hlerde Turgutluya bağlı 2 nah&ye ve 33 köy bulunmaktadır. 1888 salnames& &se Turgutlu’da 78
öğrenc&ye sah&p b&r Rüşt&ye (Ortaokul) olduğunu bel&rtmekted&r.
20. yüzyıl başların gel&n&ld&ğ&nde Turgutluya bağlı köy sayısı 48 olmuştur ve nüfus 25.459'a
er&şm&şt&r. Bu nüfusun 22.000'& Müslüman, ger& kalanı Hır&st&yan ve Musev&'d&r. Kaza bütününde 52
mesc&t, 8 cam&&, 4 dergah, 46 okul, 2 k&l&se, 225 ahır, 255 samanlık, 8 k&rem&thane, 25 çeşme, 5.807 ev,
1105 dükkan, 92 mağaza, 72 kahvehane, 12 han, 48 fırın, 246 oda, 10 lokanta, 4 pamuk fabr&kası, 2
hükümet konağı, 1 kışla, 1 cezaev&, 1 postane, 1 telgrafhane olduğu b&l&nmekted&r.
Turgutlu ve yöres& 29 Mayıs 1919 tar&h&nden 7 Eylül 1922 tar&h&ne kadar Yunan &şgal& altında
yaşamıştır. İşgal dönem&nde Yunanlılar geceler& saat 21.00'den sonra sokağa çıkmayı yasaklamışlar ve
şehr&n g&r&ş-çıkışlarını denet&m altına almışlardır. Yunan kuvvetler& ger& çek&l&rken pek çok yerleşmeye
yaptıkları g&b& Turgutlu’yu da yakıp yıkmışlardır. Turgutlu yangını 4 Eylül 1922 Pazartes& günü
başlamış ve &k& gün boyunca sürmüştür. Bu yangın 6 Eylül 1922 Çarşamba akşamına kadar sürmüş
şehr&n neredeyse tamamı yanarak tamamı b&r kül yığını hal&ne gelm&şt&r. Yangın sonrası yapılan
tesp&tler ve konuda kurulmuş olan Tahk&k-& Mezal&m Heyet&n&n bel&rlemes&ne göre Turgutlu’da mevcut
6328 evden 201 ev sağlam kalmıştır d&ğerler& yanarak harap olmuştur. Şeh&rdek& nüfusun pek çoğu
katled&lm&şt&r. Yangın sonucunda Turgutlu’da yer alan pek çok tar&h& b&nanın yanı sıra, &ç&nde b&rçok
yazma eser&n bulunduğu Paşa Cam&& Kütüphanes& de yanmıştır.
Cumhur&yet&n &lanından sonra Turgutlu'nun Ahmetl& ve Dağmarmara adlı 2 nah&yes& ve 44 köyü
bulunuyordu. Daha sonrak& yıllarda, 1926-1927 yıllarında köy sayısı 43'e, 1927-1928 yıllarında &se 38'e
düşmüştür. İlçe nüfusu &se 1927 yılında 40.729'dur. Bu yıllarda Turgutlu merkez ve köyler&nde toplam
16 &lkokul bulunmakta &d& ve okur-yazarlık oranı Türk&ye ortalamasının üzer&nde bulunuyordu.
4.2 Demograf&k Yapı
2000 yılı genel nüfus sayımı kes&n sonuçlarına göre Turgutlu'nun nüfusu 121.020'd&r. Bunun %
77.4'ü (93.727) İlçe merkez&nde, % 22.6'sı (27.293) &se kasaba ve köylerde yaşamaktadır. 1990-2000
yılları arasında İlçe merkez&nde artış 20.093 k&ş& olup artış oranı % 24,12'd&r. Köylerde &se bu artış
m&ktarı –130 k&ş& olup artış oranı % -0.48 olarak tesp&t ed&lm&şt&r. Köy ve kasabalara göre Merkezde
nüfus artış hızı daha fazladır.
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Bunun başlıca nedenler&; okuma-yazma oranının yüksek olması neden&yle köyden kente göç
olması, &ş alanlarının merkezde daha yüksek olması, &ş, okul ve coğraf& koşullar neden&yle &ç/dış
göçler&n merkezde toplanmasıdır. İlçede k&lometrekareye 228 k&ş& düşmekted&r. Turgutlu, 2000 yılı
nüfus sayımı sonuçlarına göre Man&sa İl&nde &lçe sıralamasında 3.büyük &lçed&r. İlçen&n kadın nüfus
sayısı 60.953, erkek nüfus sayısı &se 60.067'd&r.
2007 yılı nüfus sayımı değerler&ne göre Man&sa merkez nüfusu 281 b&n 890 k&ş& olup, Turgutlu
İlçe Merkez& nüfusu da (kent nüfusu) 111 b&n 166 k&ş& &le Man&sa merkezden sonra İl&n en yüksek
kentsel nüfuslu &lçes& durumundadır. Man&sa 1 m&lyon 319 b&n 920 k&ş& &le ülke genel&nde 14. sırada yer
alırken, Turgutlu İlçes&n&n köyler& ve beldeler& &le b&rl&kte toplam nüfusu &se 136 b&n 830 k&ş&d&r. 31
Aralık 2016 TUİK ver&ler&ne göre &se Turgutlu merkez ve mahalleler toplam nüfusu 156.567 d&r.

Tablo 2: Yıllara göre Turgutlu İlçe nüfusu

Graf k 1:Turgutlu Nüfus Graf ğ

Graf k 2: Turgutlu Nüfus Artış Hızı
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4.3 Sosyal ve Ekonom&k Yapı
Turgutlu İlçe sınırları &ç&nde toplam 82 adet eğ&t&m tes&s alanı bulunmaktadır. Bunlardan 4 tanes&
anaokulu, 2 tanes& kreş, 3'ü &se özel okul statüsünded&r. 28 adet &lkokul, 19 adet orta okul, 10 adet l&se ve
11 adet Meslek& l&se mevcuttur. Yüksek öğren&m &ç&n ayrılan 5 adet alan bulunmaktadır. İlçe sınırları
&çer&s&nde ayrıca 1 adet Halk Eğ&t&m Merkez& mevcuttur. Bu eğ&t&m kurumlarında ayrıca Turgutlu
Anadolu L&ses&ne bağlı 1 adet, İmam-Hat&p L&ses&ne bağlı 1 adet erkek öğrenc& yurdu ayrıca Fen
L&ses&ne bağlı 1 adet öğrenc& yurdu bulunmaktadır. Ayrıca eğ&t&me destek olmak amacı &le İlçe
merkez&nde 2 adet kütüphane mevcuttur. 11 adet &se özel yurt alanı bulunmaktadır. Bunların yanında
Turgutluda 16 adet a&le sağlığı merkez& bulunmaktadır. Bunun yanında da 1'& 300 yatak kapas&tel&
Devlet Hastanes& olmak üzere 2 adet hastane alanımız mevcuttur. 1 adet de s&panse alanı bulunmaktadır.
Turgutlu &lçes&nde 3 adet özel sağlık alanı h&zmet vermekted&r.
İlçen&n sosyal, kültürel ve h&zmet açısından &mar planında yeterl& alana sah&pt&r. 22 adet beled&ye
h&zmet alanı, 6 adet kültürel tes&s, 30 adet resm& kurum, 17 adet sosyal tes&s alanı, 3 adet &dar& h&zmet
alanı 1 adet yaşlı bakım alanı bulunmaktadır. D&n& tes&s olarak 56 adet alan &lçeye h&zmet vermekted&r.
Turgutlu kültürel yönden de oldukça zeng&nd&r. Akden&z Bölges&n&n genel karakter&st&k
topluluğu olan Yörüklerden oluşan asıl yerleş&k halk, Balkanlardan gelen göçmenler&n topluma
karışmasıyla kaynaşık b&r şek&l almıştır. Daha sonra bu nüfusa Karaden&z’den gelen a&leler katılmıştır.
Son olarak da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan yoğun göç almıştır. Türk&ye'de olduğu g&b&, çek&rdek
a&le yapısı egemend&r. Gelenek ve görenekler a&le ve toplumun şek&llenmes&nde b&r&nc& rol
oynamaktadır ve Turgutlu halkı modernl&ğe ve yen&l&ğe açık b&r topluluk olarak görülmekted&r.
İlçede, tarıma ve toprak sanay&s&ne dayalı ekonom&k b&r yapı mevcuttur. İlçen&n % 54'ünde tarım
yapılmaktadır. Toplam tarım alanı m&ktarı 269.760 dekardır. Sulanab&l&r tarım araz&s& 234.530 dekar
c&varındadır.
5. PLANLAMA ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ
Man&sa İl&nde var olan ulaşım ağı &ncelend&ğ&nde, &l&n gerek karayolu gerekse dem&ryolu
açısından ulaşım altyapısının gel&şm&ş olduğu görülmekted&r. Turgutlu İlçes& karayolu ve dem&ryolu
bağlantısı bakımından er&ş&m& kolay yerleşmelerdend&r.
Turgutlu, Man&sa &l merkez&ne 30 km. ve İzm&r &l merkez&ne yaklaşık 50 km. uzaklıkta bulunur.
İlçe merkez&n&n güney&nden E–23 (İzm&r-Ankara) karayolu, kuzey&nden &se İzm&r-Uşak-Afyon
dem&ryolu geçmekted&r. Henüz yapımına başlanmamış ancak güzergahı bel&rlenen yüksek hızlı tren
projes& de &lçen&n kuzey&nden &mar planı sınırı &ç&nden geçmekted&r.
Planlama Alanına İzm&r-Ankara E96 karayolu kullanılarak, Esk& Kemalpaşa Yolu üzer&nden
ulaşımı sağlanmaktadır.

Şek l 6: Turgutlu İlçes ’n n Hızlı Tren Projes Güzergahındak Yer
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Şek l
7:Turgutlu İlçes ’n n Karayolu Ulaşım Ağındak Yer

6. ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI
6.1. Çevre Düzen& Planı
Planlama çalışmasına konu olan Turgutlu İlçes&n& kapsayan üst ölçekl& plan olarak, "İzm&rMan&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 2016 Adrese dayalı Kayıt S&stem& sonuçlarına göre Turgutlu İlçes&
156.567 k&ş& nüfusa sah&pt&r.
Planlama Alanı İzm&r-Man&sa Bölges& 1/100.000 ölçekl& Çevre Düzen& Planında sanay& alanı
&çer&s&nde kalmaktadır. İzm&r-Man&sa 1/100000 ölçekl& ÇDP hükümler&n&n 7.13. maddes&nde “...Bu
planın onama tar&h&nden önce mevzuata uygun olarak onaylanmış &mar planları geçerl&d&r…” hükmü
bulunmaktadır. Bahse konu alan 03.12.2013 tar&h 93 sayılı Turgutlu Beled&yes& Mecl&s Kararı &le
onaylanan 1/5000 ölçekl& Nazım ve 1/1000 ölçekl& Uygulama İmar Plan Değ&ş&kl&ğ& &le sanay& alanından
T&caret+Konut alanına dönüştürülmüştür. Çevre Düzen& Planı &le alt ölçekl& planlar arasında b&r
uyumsuzluk söz konudur ancak ÇDP’n&n 7.13. maddes&nde bel&rt&len hüküm gereğ&nce, bu uyumsuzluk
onaylı &mar planı leh&ne kullanılmış olup, mevcut 1/5000 ölçekl& Nazım ve 1/1000 ölçekl& Uygulama
&mar planı geçerl&l&ğ&n& korumaktadır.
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6.2. Nazım İmar Planın
Bahse konu alan 05.06.2012 tar&h 56 sayılı Turgutlu Beled&yes& Mecl&s Kararı &le onaylanan
1/5000 ölçekl& rev&zyon &mar planında Sanay& Alanı olarak görülmekted&r. 03.12.2013 tar&h 93 sayılı
Turgutlu Beled&yes& Mecl&s Kararı &le onaylanan 1/5000 ölçekl& Nazım ve 1/1000 ölçekl& Uygulama
İmar Plan Değ&ş&kl&ğ& &le gerekl& donatı alanları bırakılarak sanay& alanından T&caret+Konut alanına
dönüştürülmüştür.
10.07.2018 tar&h 407 sayılı Man&sa Büyükşeh&r Beled&yes& Mecl&s Kararı &le onaylanan UİP4467,21 Plan İşlem Numaralı, Turgutlu İlçes& Kent Merkez& 1/5000 ölçekl& İlave ve Rev&zyon Nazım
İmar Planı sınırları &çer&s&nde T&caret-Konut Alanı (TİCK) olarak görülemkted&r.

Şek l 8: 1/5.000 Ölçekl Mevcut Nazım İmar Planı

7. PLANLAMA ALANININ MER'İ PLAN BİLGİSİ
07.01.2020 tar&h 10 sayılı Turgutlu Beled&yes& Mecl&s Kararı ve 09.06.2020 tar&h 205 sayılı
Man&sa Büyükşeh&r Beled&yes& Mecl&s Kararı &le onaylanan, UİP-4468,59 Plan İşlem Numaralı,
Turgutlu Kent Merkez& 1/1000 ölçekl& İlave ve Rev&zyon Uygulama İmar Planı sınırları &çer&s&nde
Emsal: 2.50 Yençok=Serbest yapılaşma koşulllu Terc&hl& T&caret-Konut Alanı &çer&s&nde kalmaktadır.

Şek l 9: 1/1.000 Ölçekl Mevcut Uygulama İmar Planı
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8. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ
İmar planı değ&ş&kl&ğ& yapılan alan, Man&sa İl&, Turgutlu İlçes&, 6. Mıntıka 762 ada 18-19-20-2224-25-26 parseller, 763 ada 48-50 parseller, 2216 ada 9-13-17 parseller, 2525 ada 1 parsel, 2589 ada 3
parsel, 2653 ada 1-2-3-4 parseller ve 3109 ada 1 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu ve onaylı &mar
planında olup Esk& Kemalpaşa yolu üzer&nde ve çevres&nde bulunan Emsal:2.50 Yençok:Serbest
yapılaşma koşullu Terc&hl& T&caret-Konut kullanıma sah&p alan olduğu görülmekted&r.
20/02/2020 tar&hl& ve 31045 sayılı Resm& Gazete'de yayımlanan 7221 sayılı Coğraf& B&lg&
S&stemler& İle Bazı Kanunlarda Değ&ş&kl&k Yapılması Hakkında Kanun &le 3194 sayılı İmar Kanununun
çeş&tl& maddeler&n&n yanı sıra 8 &nc& maddes&nde değ&ş&kl&k yapılmış ve madden&n (b) bend&nde
“...Sanay alanları, badethane alanları ve tarımsal amaçlı s lo yapıları har ç olmak üzere mer’ mar
planlarında yençok: serbest olarak bel rlenm ş yüksekl kler; emsal değerde değ ş kl k yapılmaksızın
çevredek mevcut teşekküller ve s luet d kkate alınarak, mar planı değ ş kl kler ve rev zyonları
yapılmak suret yle lg l dare mecl s kararı le bel rlen r. Bu şek lde lg l dare tarafından
bel rlenmeyen yüksekl kler, mal yetler döner sermaye şletmes gel rler nden karşılanmak üzere
Bakanlıkça bel rlen r...” hükmünün bulunduğu görülmekted&r.
Mekansal Planlar Genel Müdürlüğü’nün yençok serbest yapılaşma alanlarında uygulamanın
nasıl yapılacağı hakkındak& 18.03.2020 ve E: 70109 sayılı yazısının (b) bend&nde “...Kanun maddes n n
yürürlüğe g receğ 1 Temmuz 2020 tar h nden sonra yürürlüktek mar planlarında b na yüksekl kler
yençok serbest olarak bel rlenm ş parseller veya yapı adaları le b na yüksekl ğ ne l şk n kural
get r lmem ş (yüksekl k veya kat aded bel rlenmem ş) parsellerde veya yapı adalarında ruhsat
ver leb lmes ç n, darece mar planlarında rev zyon ya da değ ş kl k yapılarak b na yüksekl kler n n ya
da kat adetler n n bel rlenm ş olması gerekmekted r...” hükmünün, (c) bend&nde “...Yukarıdak (b)
bend ne göre yapılacak mar planı rev zyon veya değ ş kl kler nde b na yüksekl kler ya da kat adetler
bel rlen rken, mevcut planın parsel ç n öngördüğü emsal değer değ şt r lmeks z n varsa parsele komşu
mevcut teşekküller, komşu parsellerdek benzer kullanımdak mar planı le bel rlenm ş b na
yüksekl kler /kat aded ve s luet d kkate alınarak b na yüksekl kler veya kat adetler bel rlen r....”
hükmünün ve (f) bend&nde “...İmar planlarındak emsal değer değ şt r lmeks z n yalnızca b na
yüksekl ğ veya kat aded bel rlemeye yönel k olarak yapılacak mar planı değ ş kl kler , 7221 sayılı
Kanun le 3194 sayılı İmar Kanununa lave ed len Ek 8 nc maddes nde bel rt len parsel ve/veya ada
ölçeğ ndek mar planı değ ş kl ğ kurallarına, sosyal ve tekn k altyapı etk değerlend rme raporu ve
değer artış payı uygulamasına tab olmayacaktır...” hükmünün bulunduğu görülmekted&r.
20/02/2020 tar&hl& ve 31045 sayılı Resm& Gazete'de yayımlanan 7221 sayılı Coğraf& B&lg&
S&stemler& İle Bazı Kanunlarda Değ&ş&kl&k Yapılması Hakkında Kanun &le 3194 sayılı İmar Kanununun
çeş&tl& maddeler&n&n yanı sıra 8 &nc& maddes&nde bel&rt&len hükümlere &st&naden, Mekansal Planlar Genel
Müdürlüğü’nün yençok serbest yapılaşma alanlarında uygulamanın nasıl yapılacağı hakkındak&
18.03.2020 ve E: 70109 sayılı yazısının &lg&l& hükümler& doğrultusunda Man&sa İl&, Turgutlu İlçes&, 6.
Mıntıka 762 ada 18-19-20-22-24-25-26 parseller, 763 ada 48-50 parseller, 2216 ada 9-13-17 parseller,
2525 ada 1 parsel, 2589 ada 3 parsel, 2653 ada 1-2-3-4 parseller ve 3109 ada 1 parsel sayılı
taşınmazların yapı yüksekl&kler&n&n ve kat adetler&n&n bel&rlenmes&ne yönel&k 1/1000 ölçekl& Uygulama
İmar Plan Değ&ş&kl&ğ& hazırlanmıştır.
9. PLAN KARARLARI
Planlama alanındak& ruhsat ve &nşaat durumları &ncelenm&ş olup, 3 adet parselde yapılaşma
bulunduğu bel&rlenm&şt&r. Bu parseller;
1) 2216 ada 9 parsel; yapı ruhsatı ve yapı kullanma &z&n belgeler&n&n alınmış olduğu, m&mar&
projes&nde 15 adet normal kat ve 1 adet dublex kat olmak üzere 17 katlı olduğu ve 49.15 metre yapı
yüksekl&ğ& olduğu bel&rlenm&şt&r.
2) 2525 ada 1 parsel; yapı ruhsatı alınmış olduğu, m&mar& projes&nde 18 katlı olduğu ve 52.20
metre yapı yüksekl&ğ& olduğu bel&rlenm&şt&r.
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3) 762 ada 22 parsel; yapı ruhsatı alınmış olduğu, m&mar& projes&nde 15 katlı olduğu ve 42.50
metre yapı yüksekl&ğ& olduğu bel&rlenm&şt&r.
3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddes&n&n& (b) bend&nde bel&rt&len “...mevcut planın parsel ç n
öngördüğü emsal değer değ şt r lmeks z n varsa parsele komşu mevcut teşekküller, komşu
parsellerdek benzer kullanımdak mar planı le bel rlenm ş b na yüksekl kler /kat aded ve s luet
d kkate alınarak b na yüksekl kler veya kat adetler bel rlen r...” hükmü doğrultusunda Planlama
alanının “Emsal 2.50, Yençok:42.50 metre, kat aded& ençok 14 kat olacak şek&lde Terc&hl& T&caretKonut Alanı (TİCK-T)” olarak planlanmıştır. Mer& planda bel&rt&len yapı yaklaşma mesafeler& aynen
korunmuştur.
10. PLAN HÜKÜMLERİ
1) Plan, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümler& &le beraber ayrılmaz b&r bütündür.
2) Her b&r parsel &ç&n jeoloj&k – jeotekn&k ve deprem yönetmel&ğ&ne uygun zem&n etüdü
yapılmadan ve &lg&l& kuruluş tarafından tasd&k ed&lmeden, proje tasd&k& ve &nşaat uygulaması yapılamaz.
3) Tekn&k ve sosyal alt yapı alanları ve d&ğer kullanım alanları (otoparklar, yeş&l alanlar, yollar,
parklar,meydan vb.) kamu el&ne geçmeden uygulama yapılamaz.
4) Planlama alanında; yapılaşma talepler&nde zem&n ve temel etüt raporuna &lave olarak Türk&ye
B&na Deprem Yönetmel&ğ& Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetmen& Kontrolü H&zmet&ne Da&r Tebl&ğ
maddeler&nde bel&rt&len tasarım gözetmen& ve geotekn&k uzmanlarınca hazırlanan ayrıntılı zem&n
davranış anal&z& raporu hazırlanması zorunludur.
5) Planlı Alanlar İmar Yönetmel&ğ& ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmel&ğ&’n&n &lg&l& maddeler&
esas alınarak plan paftalarında bel&rlenen kat adetler& ve yüksekl&kler&n aşılmaması şartıyla uygulama
yapılacaktır.
6) Planda ve plan notlarında bel&rt&lmeyen hususlarda, Turgutlu Kent Merkez& 1/1000 ölçekl&
İlave ve Rev&zyon Uygulama İmar Planı plan hükümler&, 3194 sayılı İmar Kanunu ve &lg&l& d&ğer
mevzuat hükümler& geçerl&d&r.
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Şek l 10: 1/1.000 Ölçekl Öner Uygulama İmar Planı
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