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1. KONU
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmasına konu olan Turgutlu İlçesi, 30
Mart 2014 tarihinden önce, 05.06.2012 tarihinde yapılan nazım ve uygulama imar planı
revizyonu onaylanmasında Turgutlu Belediyesi yetkili iken Manisa ilinin 6360 sayılı Kanunu
kapsamında Büyükşehir olmasıyla birlikte 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan onama yetkisi Manisa
Büyükşehir Belediyesi Meclisine geçmiştir. Turgutlu İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli İlave ve
Revizyon Nazım İmar Planı, 10.07.2018 tarih ve 407 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kararı
ile onaylanmış olup, 13.09.2018 ile 13.10.2018 tarihleri arasında ilan edilmiş, 15.10.2018
tarihinde askı süreci tamamlanmıştır. İlgili plana gelen itirazların reddine, 11.12.2018 tarih ve
728 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı’ndaki; “Manisa Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.07.2018 tarih ve 407 sayılı meclis kararı ile onaylanan Turgutlu İlçesi sınırları
içinde 1/5000 ölçekli İlave ve Nazım İmar Planına gelen itirazların reddedilmiş olduğu ve planın
kesinleşmiş olduğu” ibaresi karar verilmiştir. 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar
Planı, 10.07.2018 tarih ve 407 sayılı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanmış
olan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ilke ve esaslarına uygun olarak, plan
notları ve plan açıklama raporuyla bir bütün olarak hazırlanmıştır.
Turgutlu İlçesinin batısı sanayi alanları, doğusu Avşar Mahallesi, kuzeyi verimli mutlak
tarım arazileri, güneyi ise konut gelişme alanın olarak çevrelenmiştir.
Yapılaşma talebinin artması, imar planının uygulama safhasında sorunlar teşkil etmeye
başlaması, sehven yapılan hataların düzeltilmesi, vatandaşlardan gelen makul taleplerin artması,
uygulama ve nazım plan arasındaki uyumsuzlukları düzeltilmesi, onaylanmış olan imar plan
tadilatı ve ilave imar planlarının işlenmesi ve yeni yönetmelik kapsamında planların revize
edilmesi ihtiyacı doğmuştur.
Demiryolları ve karayollarında kurumlarca yapılan düzenlemeler, imar planı içindeki imar
yollarını da etkilemiştir. Yapılan düzenlemeler ve yenilikler konut adaları, yollar ve kavşaklarda
düzenlemeye gidilmesi gerektirmiştir.
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Mekansal Yapım Yönetmeliği ile birlikte değişen lejant, sembol ve alan kullanımları,
05.06.2012 tarihve 56 sayılı Turgutlu Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan revizyon imar
planında belirlenen haliyle bulunduğundan, imar planı bütününde yeni yönetmeliğe uyumlu hale
getirilmesi zorunluluğu en önemli plan revizyonu gerekçelerindendir.
Turgutlu'nun eski yerleşim bölgelerinde parsel uygulamaları sorun teşkil ettiğinden, imar
durumuna kapatılmış alanların mevcut olduğu görülmüştür. Mahalle sakinlerinin mağduriyetinin
giderilmesi için yapılaşmaya uygun yeni nizam ve konut adası çalışması yapılması gerekliliği söz
konusu olmuştur.
Sunulan imar plan revizyonunda, konut kat adetlerinde, emsallerde, yapılaşma
yoğunluğunda artış sağlanmamış olup, yapılaşma düzenlerinin sağlıklaştırılması, taleplere makul
derecede cevap verilmesi ve planın günümüze ve artan nüfusa göre revize edilmesi, kaçınılmaz
bir ihtiyaçtı.

2.TURGUTLU'NUN ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ KONUMU
Manisa ili, Ege Bölgesinde yer alan bir ildir. Manisa 1.367.905 toplam nüfusuyla
İzmir'den sonra Ege Bölgesi'nin 2. büyük ilidir. Manisa Merkez İlçe Nüfusu 400.000'e yaklaşır ve
bu özellikleriyle Manisa, 12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir
Belediyesi olmuştur ve 17 ilçeye sahiptir. Manisa, sanayisi gelişmiş bir ildir. Ege Bölgesi’nde
İzmir ve Denizli ile birlikte bölgenin en gelişmiş 3 kentinden biridir. Şifalı Mesir Macunu ve
Sultaniye Üzümü ile tanınır.
Manisa’nın ilçelerinden biri olan Turgutlu, Manisa il merkezine 30 km. ve İzmir il
merkezine yaklaşık 50 km. uzaklıkta bulunur. İlçe, doğusunda Ahmetli, batısında Manisa,
Kemalpaşa, kuzeyinde Saruhanlı, güneyinde Ödemiş ve Bayındır ilçeleri ile çevrilidir.
Yüzölçümü yaklaşık 530 km2’dir.
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Turgutlu baştanbaşa ovalıktır. Kuzeyde Gediz Nehri, güneyde Irlamaz Çayı, batıda Nif
Çayı ve doğuda Karacalı Çayı bulunmaktadır. Ayrıca Ahmetli Deresi, Akçapınar Deresi, Karacalı
Deresi ve Irlamaz Deresi gibi küçük çaylar da mevcuttur. İlçe Gediz Vadisi üzerinde
kurulmuştur. Gediz Nehri İlçeyi doğudan batıya doğru kat etmektedir.

Şekil 1: Manisa İlinin Türkiyedeki yeri

Şekil 2: Turgutlu İlçesi’nin Bölgedeki yeri
3
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Şekil 3: Planlama Alanının Uydu Görüntüsü

3. COĞRAFİ YAPI
3.1 İklim Özellikleri
Turgutlu'da Akdeniz iklimi özellikleri belirgin olarak yaşanır. Yazları sıcak ve kurak,
kışları ılık ve orta derecede yağışlıdır. Turgutlu ve civarında ortalama teorik güneşlenme süresi
12 saattir. Atmosfer aktivitesinin düşük olduğu yaz aylarında gerçek güneşlenme süresi 4 saat
civarındadır.
Turgutlu’da ortalama sıcaklık 16.8 C'dir. En sıcak aylar, ortalama sıcaklığın 30 o C'nin
üzerine çıktığı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Yıllık sıcaklık ortalaması kışın (Ocak Ayı)
6 o C'nin altına düşmez. Yılda ortalama 25 gün donlu geçer. Yılda ortalama 107.5 gün sıcaklık 30
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o C'nin üzerindedir. Ortalama olarak yılın 91 günü yağışlı geçmektedir. Yıllık ortalama yağış
miktarı m 2 ye 750.3 kg'dır. En fazla yağış Aralık, Ocak ve Şubat aylarında görülür.
Rüzgar durumu incelendiğinde hakim rüzgar batı yönündedir (%70). Bunun ardından
güneybatı ve kuzeybatı yönlü hava akımları gelir. Turgutlu'nun ortalama nispi nem değerleri; kış
aylarında ortalama % 70-75 gibi yüksek değerler kaydedilirken, bu değerler Temmuzda en düşük
(% 44-49) seviyeye gelmektedir. Ortalama rüzgar hızları 2.3-2.8 m/s ararsındadır. En hızlı
rüzgarlar ise Aralık-Mart ayları ararsında esmektedir ve hızları 21.9- 26.9 m/s’ye ulaşmaktadır..
Bulutluluk değerleri genel olarak düşüktür. Yıl içindeki genel seyrine bakıldığında kış aylarında
5.3 ile 6.4 arası, ilkbaharda 3.6 ile 5.3 arasında yer alan bulutluluk değerleri, yaz aylarında
(Ağustos) 1.1. gibi oldukça düşük değerlere ulaşır.
Turgutlu ve çevresinde, yıl içinde elde edilen yağışın önemli bölümü kış mevsiminde
gerçekleşmektedir. Yaza girildiğinde bölgeyi kuru ve daha stabil hava kütleleri etkisi altına alır.
Burada etkili olan yağış rejim tipi "Akdeniz Tipi"dir. Yıllık yağış ortalaması 660-670 mm.
civarındadır. Turgutlu’ya ait meteorolojik değerlerin incelenmesinden bölgenin ortalama
değerleri alınmıştır. Bu değerlere göre; 1939-1995 yılları arası aylık toplam yağış miktarı aşağıda
verilmiştir.

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
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Bu verilerden hareketle, yöre yağışın ortalama yüksekliği 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
ise; Temmuz 2.1 mm ve Ağustos 2.4 mm aylarıdır. Genel olarak Ekim zeminin tamamen veya
kısmen suyla doygun olduğunu, kurak dönem ise hiç su bulunmadığını ifade eder.
Yörede, maksimum yağış, sırasıyla Aralık-Ocak-Şubat aylarındadır. Minimum yağış ise
yine sırasıyla Temmuz, Ağustos, Haziran aylarındadır. Yörede yağışlar, aylara göre düzenli
değildir. Şöyle ki, bazı aylar 30 gün hiç yağış olmazken, bazen bir günlük yağış toplamı 2 veya 3
aylık yağış toplamı kadar olabilmektedir. Bu durum, özellikle ani yüzeysel sellenme ve taşkınlara
neden olmaktadır. Yüzeysel drenaj şekillerinin hazırlanması ve alt yapı düzenlemelerinde bu
meteorolojik özellik önem taşımaktadır.

3.2 Jeolojik Yapı
Jeolojik yapı itibarı ile Turgutlu çoğunlukla Manisa’nın jeolojik yapısına benzer bir durum arz
etmektedir. Kalıntı ve katmanlar ile toprak durumu, benzer kriterlere dayanarak yapılan
araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle gerek dağlar ve uzantıları ve gerekse
çöküntüler dikkate alındığında Manisa’nın il geneline uygun bir yapı ortaya çıkmaktadır. Yöre,
birinci jeolojik devrin önemli kara parçası olan Saruhan-Menteşe kütlesinin bulunduğu alan
üzerindedir. Bu devirde kuzeydoğu-güneybatı istikametinde elips şeklini andıran bu eski
sertleşmiş kütle üçüncü devirde Alp kıvrımları teşekkül ederken yer yer kırılma ve çökmelere
uğramış, ayrıca çevresinde yeni ve genç Alp kıvrımlarına rastlanılmıştır. Asıl çekirdeği oluşturan
ana buğun, metamorfik kütlelerden meydana geldiği tahmin edilmektedir. Üçüncü devrinin
kıvrılma ve kırılma ve çökmeleri, Manisa ve çevresi alanını faydalı bir bünye karakterine
sokmuştur. Hem kuzey-güney, hem de doğu-batı istikametindeki fay hatları Manisa ve çevresinde
görülmektedir. Turgutlu da bu hatların karakterlerinden bir bölüm olarak etkili bir deprem
alanında kalmaktadır. Söz konusu alanda yer yer volkanlar çıktığı ve bu alanı katılaşım
kütlelerinin kapladığı görülmektedir. Kula, Salihli, Turgutlu kaplıcalarının doğrultusu fay
çizgilerinin mevcudiyetini gösteren işaretlerdendir
6
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Turgutlu Batı Anadolu’nun merkezi bölümünde, Gediz Grabeni içerisinde yer almaktadır.
Bölgedeki temel kaya birimleri; Menderes Masifi ve İzmir-Ankara zonuna ait kayaçlardır. Gediz
grabeni asimetrik bir graben olduğu için, Turgutlu havzasının kuzey ve güney bölümlerinde yer
alan Neojen yaşlı çökeller farklılık gösterirler. Alanda, Alt-Orta Miyosen devresi Turgutlu
formasyonu ile temsil edilir. Pliyosen devresi ise kuzey kesiminde Kanlıtepe formasyonu güney
bölümünde ise Halilbeyli formasyonu tarafından temsil edilir. Bölgenin en genç Neojen
çökellerini ise güney bölümde görülen fluviyal kaba kırıntılılardan oluşan Pliyosen-Pleyistosen
yaşlı Kupyartepe formasyonu oluşturmaktadır. Normal faylar ise alandaki çökel istifin konumunu
büyük ölçüde denetlemişlerdir.
Turgutlu Neojen havzası Batı Anadolu’nun merkezi bölümünde yer alan doğu-batı
uzanımlı, uzunluğu 140 km ve genişliği yaklaşık 10-15 km, güneye doğru içbükey yay şeklindeki
önemli çökel alanlarından biri olan Gediz Grabeni’nin batı uç kesimindedir. Turgutlu (Manisa)
bölgesinde yer alan Neojen yaşlı kaya birimlerinin düşey ve yatay değişimlerini jeolojik ve
petrografik yönü dikkatle incelenmesi gereken durumlar ortaya koymaktadır.
Turgutlu havzasının kuzey ve güney bölümlerinde yer alan tortul birimler farklılık
gösterir ve çevresindeki Neojen çökeller, kuzey bölümde temel kaya birimleri (Menderes Masifi
ve İzmir-Ankara Zonu) üzerinde uyumsuz, güney bölümde ise (Menderes Masifi) tektonik
sınırlıdır. Neojen istif, kuzey bölümde; tipik bir alüvyal yelpaze çökelleri olan Pliyosen yaşlı
Kanlı tepe formasyonu olarak belirlenmiştir. Formasyon, tabanda fluviyal kaba kırıntılı
malzemeler ile başlayarak üst kısımlara doğru tane boyutu küçülerek devam eder ve çamur taşları
ile yanal geçişlidir. Bu çökellerin üzerine uyumsuz olarak Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyon
çökeller gelmektedir. Kuzey bölümün en genç çökellerini hem Menderes Masifi’ne hem de
İzmir-Ankara Zonu’na ait kayaçlardan Kuvaterner’den günümüze dek koparılarak taşınmış, çakıl,
kumve kil boyutlu, düzensiz, az tutturulmuş çökellerden oluşan alüvyonlar oluşturmaktadır.
Güney bölümündeki Neojenistif, Alt-Orta Miyosen yaşlı, göl ortamında çökelmiş, tabanda kaba
kırıntılılardan başlayıp yukarıya doğru ince kırıntılarla devam eden Turgutlu formasyonu ile
başlamaktadır.
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Turgutlu formasyonunun çökeliminden sonra ortam değişerek akarsu ortamına dönüşmüş
ve kaba kırıntılılardan oluşan fluviyal özellikli Pliyosen yaşlı Halilbeyli formasyonu Turgutlu
formasyonu üzerine uyumsuz olarak çökelmiştir. Güney bölümün en genç Neojen çökelleri
olarak,fluviyal kaba kırıntılılardan oluşan Kupyar tepe formasyonu, Halilbeyli formasyonunun
üzerinde uyumsuz olarak yer almaktadır.Güney bölümün en genç çökellerini ise alüvyonlar
oluşturmaktadır.
Kuzey bölümün en genç çökellerini derelere bağlı olarak gelişmiş gevşek dokulu
alüvyonlar oluşturur. Bu alüvyonlar hem Menderes Masifi’ne hem de İzmir-Ankara Zonu’na ait
ofiyolitik kayaçlardan Kuvaterner’den günümüze dek koparılarak taşınmış, çakıl, kum ve
kilboyutlu, düzensiz, az tutturulmuş çökellerdir.
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Şekil 4:Turgutlu Çevresi Jeolojik haritası
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Turgutlu ve yakın çevresinin içinde yer aldığı Orta Gediz Havzasının temelini oluşturan
en yaşlı birim Menderes Masifinin bir parçası olan ve İlçenin güneyinde bulunan Bozdağ
kütlesidir. Bozdağ metamorfik kütlesi Paleozoyik şist serisi ile bunlardan daha yaşlı karmaşık
gnayslardan oluşmuştur. Menderes Masifi’ne ait kayaç toplulukları killi, killi-kumlu ve kumlu
sedimanter kayaçların metamorfik türevlerini temsil etmektedir. Menderes Masifi kaya birimleri
şist ve kristalize kireç taşlarından oluşur. Şistler; koyu yeşil-boz renkli, orta-iyi şistoziteli ve yer
yer yüzeyde ayrışmalı bir yapı göstermektedir. Bu kayaçların mikroskopik incelemelerinde;
porfiroblastik

doku

altında,

kuvars,

albit,

muskovit,

biyotit

ve

opak

mineraller

saptanmıştır.Kristalize kireçtaşları ise gri-beyaz renklerde, masif yapılıdırlar. Yapılan mikroskop
incelemelerinde, mozaik dokuda eş taneli kristalin kalsit mineralleri tespit edilmiştir.
Turgutlu formasyonunun üst seviyelerinde, çamur taşı, karbonatlı kumtaşı ve kil taşı
ardalanmalı düzeyler er almaktadır. Tuğla-kiremit üretiminde kullanılan, kalınlıkları 1–8 metre
arasında değişen, bantlı yapıdaki kil içerikli seviyeler Turgutlu formasyonunun bu düzeyleri
içerisinde bulunmaktadır. Turgutlu formasyonunun yaşı, bölgede yapılan çalışmalara göre AltOrta Miyosen olarak kabul edilmiştir. Formasyon başlıca, bloklu-çakıl taşı, kumtaşı ve nadiren
çamur taşı litolojilerinden oluşur. Çakıl taşları başlıca kırmızımsı-kahve ve sarımsıkahverengidir. Kumtaşları genellikle kahvemsi, zayıf tutturulmuş,orta ile kaba taneli ve yersel
çakıllıdır. Tane derecelenmesi, düzlemsel ve çapraz katmanlanma ve yersel çamur taşı ara
katkıları, kumtaşı kesiti içinde olağan tortul yapılardır. Yersel düzenli katmanlı olan çakıl taşları,
genellikle zayıf pekleşmiş, kötü boylanmalıdır. Ara madde nce kum ve çamurdan meydana
gelmektedir.Çakıl taşları egemen olarak metamorfik kayalardan türemiş bileşenler içerir. Bunlar
çokluk sırasına göre, mikaşist, kuvars şist, kuvarsit ve mermer parçalarından oluşur. Taneler
genellikle köşeli ile yarı köşeli olup, ince çakıl ile blok arası büyüklük sınırları içindedir. Zayıf
tutturulmuş kumtaşı ve çamurtaşı ara katkıları, çakıl taşı kesiti içinde yersel olarak bulunur.
Alandaki en genç çökel birimi olan alüvyon, Menderes Masifi kayaçlarına ait koparılarak
taşınmış çakıl, kum ve kil boyutlu, düzensiz az tutturulmuş malzemelerden meydana gelmektedir.
Başlıca Gediz Nehri boyunca olmak üzere Irlamaz Dere ve diğer dere yataklarında
genişçe yayılımlıdır. Ova ortalarında yaklaşık alüvyonun kalınlığı 250 metre civarındadır.
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Turgutlu çökel havzasında yapılan çalışmalara göre havza, Alt-Orta Miyosen’de dolmaya
başlamıştır ve Turgutlu formasyonu adı ile temsil edilir.Formasyon tabanda bloklu çakıl taşı,
çakıl taşı kumtaşı,kumtaşı litolojileri ile başlar ve yukarıya doğru tane boyutu küçülerek devam
etmektedir. Formasyonun üst seviyelerini çamurtaşı, karbonatlı-killi kumtaşı ve kil taşı düzeyleri
oluşturmaktadır. Formasyonun üst kısımlarında ince kırıntılı sedimentler içerisinde bulunan
Viviporus (Faludina) fosili çökelmenin göl ortamında gerçekleştiğini işaret etmektedir. Pliyosen
devresinde göl ortamı değişerek akarsu ortamına dönüşmüştür. Yörede bu gelişimlere bağlı
olarak yer alan fayların doğrultuları genellikle Doğu-Batı ve Kuzey Doğu-Güney Batı olup,
eğimleri 50-65 civarındadır. Fayların atımları 2–6 metre arasında değişen miktarlardadır. Bu fay
sistemleri yer yer Kuzey Batı doğrultulu anti tetik faylarla kesilmiştir. Turgutlu havzasının en
genç Neojen çökellerini güney bölümde görülen fluviyal kaba kırıntılılardan oluşan PliyosenPleyistosen yaşlı Kupyartepe formasyonu oluşturmaktadır. Alandaki en genç çökeller ise
alüvyonlar ve sadece kuzey bölümde yer alan travertenlerdir. Alüvyonlar hem Menderes Masifi
kayaçlarından hem de İzmir-Ankara Zonu kayaçlarından koparılarak taşınmış çakıl, kum ve kil
boyutlu malzemelerin, düzensiz, az tutturulmuş şekilleridir.
Gediz grabeninde bulunan Turgutlu-Salihli-Alaşehir hattı depremler için hassas bir
bölgedir. Gediz grabeni Denizli’den, Manisa’ya kadar uzanan 200 kilometrelik bir hat
oluşturmaktadır. Ana fay graben boyunca uzanır, kuzeyde ise bu faya bağlı küçük faylar, ana
fayın antitetikleri olarak yer alır. Bu çevrede sıklıkla gözlenen eğim kırıklıkları, Salihli-Kurşunlu
ve Çamurhamamı gibi sıcak su kaynakları hiç şüphesiz bu fayların en önemli delilleridir.
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Şekil 5:Turgutlu çevresindeki diri fay hatları
Turgutlu'nun kuzeyindeki Çaldağ kütlesi de Bozdağ kütlesinde olduğu gibi tektonik
hareketlerden etkilenmiş, güney ve doğusundaki fay diklikleriyle ova tabanına inmektedir.
Çaldağ yamaçlarıyla ova tabanının birleştiği yerde sıcak su kaynakları (Urganlı Kaplıcaları)
bulunmaktadır. Çaldağ ile Bozdağ arasındaki tektonik depresyonların tabanı alüvyal ovalar
şeklinde gelişme göstermiştir. Bu ovaların güney kenarları boyunca yer alan koni ve yelpazelerin
üzerinde büyük yerleşim alanları kurulmuştur. Irlamaz deresinin oluşturduğu yelpaze üzerinde de
Turgutlu kurulmuştur.
Ekonomik açıdan Turgutlu’nun can damarı olan, alüvyonla örtülü, büyük bir tarımsal
potansiyele sahip durumdaki Turgutlu ve çevresindeki ovalar bu bağlamfa büyük bir öneme de
sahiptir.
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3.3 Tarımsal Yapı
Turgutlu'da Gediz Havzasının verimli topraklarının bulunması ve Akdeniz ikliminin
olumlu etkileri sayesinde polikültür tarım yapılmaktadır. Çekirdeksiz üzüm, pamuk, tütün,
domates, buğday, kiraz, şeftali, erik ve zeytin, ziraati yapılan başlıca ürünlerdir. Sofralık üzüm
üretimi önem kazandığından yayla bağcılığı gelişmektedir. Pamuk tarımı Gediz Havzasında
yapılmaktadır. Tütün, kırsal kesimin geçim kaynağıdır. Kapari, kekik gibi alternatif bitkiler ekimi
tanıtılmaktadır. Hububat; kırsal alanlarda tütün, taban arazilerde pamukla münavebeye
girmektedir. Arpa üretimi, hayvanların yeşil ot ihtiyacını karşılamak için yapılmaktadır.
Meyvecilikte şeftali, kiraz, erik ve incir üretimi önemlidir. Kiraz ve incir ihraç edilmektedir.
Zeytin ağacı sayısı azdır. İlçede konserve fabrikalarının etkisi ile domates, biber ve hıyar ekimi
önem kazanmıştır.
İlçede lokomotif sektörü toprak sanayidir. Geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan
toprak sanayi, Türkiye'nin tuğla ve kiremit ihtiyacının % 70'ine cevap verecek konuma gelmiştir.
Toprak sanayinde ise 38 Adet faal, 1 Adet faal olmayan toplam 39 adet tuğla fabrikası mevcuttur.
Bu fabrikalarda, idari personelle beraber 2000 işçi çalışmaktadır. Aylık ortalama üretim toplam
30 milyon adet tuğladır.
İlçenin en önemli geçim kaynaklarından birinin tarımcılık olması, tarıma dayalı sanayi
sektörünün gelişmesine neden olmuştur. Tarıma dayalı başlıca sanayi kuruluşları un, üzüm,
zeytinyağı, konserve, çırçır, yem sektöründedir. Bunlardan tarıma dayalı olanlar; un fabrikası,
üzüm işletmesi, konserve ve salça fabrikası, pamuk çırçır fabrikası olup toplam 60 adettir.
Tarımsal ilaçlama makineleri imalatı İlçenin ikinci büyük sanayi dalı olup ülke ihtiyacının büyük
bir bölümüne cevap verebilecek kapasitedir. 18 adet makine imalatı ve 6 adet pulverizatör imalatı
yapan fabrika vardır.
Ayrıca Tukaş, Seramiksan ve C.P. gibi ülke ve dünya çapında marka haline gelmiş
işletmeler de mevcuttur. SS Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 1.kısmında 143, 2.kısımda
439, 2.kısım 2.etapta ise 335 adet işyeri tamamlanarak toplam 917 adet işyeri ortaklara teslim
edilmiştir. Bu sitelerde İzmir iline bağlı yan sanayi mevcuttur.
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3.4 Sanayi Yapısı
İlçe için büyük öneme sahip olan I.Organize Sanayi Bölgesinin; I.Etap 90 Ha'lik alana ait
altyapı yapım işi yol, atık su, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu, inşaat imalatları devam
etmektedir. Katılımcılara ait tesislere su ve elektrik verilmektedir. AG ve OG Elektrik ve ENH
yapım işi 20.06.2006 tarihinde ihale edilmiş olup kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı'ndan bugüne kadar kullanılan kredi miktarı 5.844.268,98.- TL olup
Kümülatif harcama tutarı 6.200.000 ,00 TL'dır.
Devlet Planlama Teşkilatının 2000 yılında, ilçe bazında tüm ilçeleri kapsayan sosyoekonomik gelişmişlik araştırması 2004 yılında yayınlanmıştır. Araştırmada sosyo-ekonomik
gelişmişliği belirleyebilmek için, demografik, istihdam, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, mali vb.
göstergeler kullanılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre Turgutlu'nun, ilçeler arasındaki
gelişmişlik sırası bu tarihe göre 82'dir.
1960’lı yıllarda 2 zeytinyağı, 1 un, 1 pamuk, 5 çırçır, 6 pülverizatör ve 1 konserve
fabrikası varken 1970’li yıllardan itibaren İzmir’in sanayi gelişimi Turgutlu sanayini etkilemiş ve
sonuçta Turgutlu’daki hem tesis sayısı artmış hem de çeşitlilik daha üst düzeye erişmiştir. 1975’li
yıllarda ilçedeki sanayi tesisi sayısı 45’e ulaşmıştır. Günümüzde bu sayı 100’ün üzerindedir.
Turgutlu sanayi alanları yerleşme merkezinin doğu ve batısında, İzmir-Ankara Karayolu
üzerine konumlanmıştır. Büyük alan gerektiren toprak sanayi kuruluşları daha ziyade
yerleşmenin batısında küçük sanayi kuruluşları ise yerleşmenin doğusunda bulunan küçük sanayi
sitelerinde konumlanmıştır. Sanayinin kent içinde konumlanması ise 1950 yıllarından sonra
başlamış ve yer yer de mevzi planlarla sanayi alanları kent içinde yer almıştır.
Turgutlu ilçesinde toprak sanayinin gelişimine neden olan gerekli kimyasal özelliğe sahip
kilin hammadde olarak bol miktarda bulunması önemli bir husustur ve bu özellikteki kilin daha
mevcut tesislere 150 yıl kadar yeteceği varsayılmaktadır. Günümüzde Turgutlu’da yer alan
tesisler ülkenin ortalama olarak Blok tuğla ve kiremit olarak ihtiyacının %70 kadarını karşılar
durumdadır.
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Ankara ve İzmir gibi iki büyük kentin arasında yer alması ve toprak sanayinde kullanılan
makinelerin Turgutlu’da imal edilmesi ve de uygun iklim koşullarına da sahip olunması nedeni
ile enerjiden de tasarruf edilmesi nedeni ile vasıfsız işçiye duyulan ihtiyaç Turgutlu için ilerleyen
yıllara büyük problemler doğurmuştur.
İzmir’e yakınlığı nedeni ile İzmir’de yer bulamayan bazı sanayi tesisleri Turgutlu’da
konumlanmışlardır. Bu durum da sanayi kollarının çeşitlenmesine sebep olmuştur. Ancak gelişen
bu sanayiler yaklaşık olarak 200 hektardan fazla ve tarımsal niteliği olan topraklar üzerinde
yerleşmişlerdir. Bu durumun önüne geçilmesi ve dağınık sanayilerin ilerleyen yıllarda daha da
dağınık olmaması için 1996 yılında Organize Sanayi Bölgesi kurma girişimlerinde bulunulmuş ve
Bölge kurulmuştur. Bölge Cepnidere Köyünün kuzeyinde yer almaktadır ve 300 hektarlık bir
alanı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 77 adet firma
bulunmaktadır.

4. PLANLAMA ALANININ BULUNDUĞU İLÇENİN DEMOGRAFİK, SOSYAL VE
EKONOMİK YAPISI
4.1 Tarihsel Gelişim
Turgutlu yöresinin eski çağlardaki konumu hakkındaki bilgiler oldukça azdır. Civarında
bazı mevcut höyüklerde henüz arkeolojik kazıların yapılmamış olması bu konuda net bilgilere
erişmemizi engellemektedir. Buna rağmen çevrede yapılan yüzey araştırmalarındaki buluntular,
bölgenin tarihini M.Ö. 5. ve 4. bin yıllarına kadar çıktığını belgelemektedir. Ayrıca bazı
araştırmalar M.Ö. 3000 ve 2000 yıllarda yörede çok sayıda yerleşme olduğunu da ortaya
koymaktadır. Örneğin Urganlı yerleşmesinin kuzeyinde, Gediz Irmağı kenarında yer alan
Asartepe’nin, M.Ö. 2 binli yıllarda önemli bir merkez olduğu belirlenmektedir. Stratejik önemi
nedeniyle bu höyük, Geç Bizans döneminde bir kale haline dönüştürülmüştür.
Manisa ve Turgutlu'nun bulunduğu bölge ile ilgili daha net bilgiler (M.Ö. 1200-680 yılları
arasında) Trako Frigleri ve Ludu Prensleri devriyle başlamaktadır. Daha sonraları ise Lidya
Krallığı devri (M.Ö. 680-546) gelmektedir. Söz konusu döneme ait yörede başta Sart olmak üzere
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çok sayıda ören yeri ve buluntu yer almaktadır. M.Ö. 546-334 yıllarında yöre bütün Anadolu ile
birlikte Perslerin egemenliğine girmiştir. M.Ö. 334-282 yılları arasında İskender'in Persleri
yenmesi ile, yöre Grek hakimiyetine girmiştir. M.Ö.129 ile M.S.395 yılları arasında ise Turgutlu
ve tüm natı Anadolu Roma hakimiyetindedir. 395 yılından sonra görülen Bizans hakimiyeti
sırasında çeşitli dönemlerde Arap akınları yörede etkin olmuştur. Özellikle İstanbul’a sefer yapan
Arap orduları Manisa ve çevresinden geçerken Turgutluya da zarar vermişlerdir. Emevi Halifesi
1.Velid döneminde de (705-715) yöre geçici olarak Araplar tarafından istila edildi.
Turgutlu'nun da içinde yer aldığı Manisa ve çevresi 14.yüzyıl başlarında Türk
egemenliğine girdi. Yörede 1313 yılında Saruhanoğulları’nın hakimiyetini görmekteyiz. 1390
yılında ise Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir. Ancak Ankara
Savaşından sonra Anadolu'da birliğin bozulması nedeniyle kısa bir süre Osmanlı hakimiyetinden
çıkmışsa da 1410 yılında yöre tekrar Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
16.yüzyıl başlarında Turgutlu’yu, Manisa'dan sonra bölgenin en büyük yerleşmesi olarak
görmekteyiz. Bu dönemin ilk bilgilerine göre bilgilere göre, Turgutlu 1530'lu yıllarda 120 hane
kadar yerleşik ve 100 hane kadar da Yörük nüfusa sahipti. Toplam nüfus 1.200'e ulaşıyordu ki bu
sayı dönem ölçüler olarak oldukça büyüktü. Söz konusu tarihlerde Manisa'nın 7.000, İzmir'in ise
1.100 civarında nüfusunun bulunduğu bilindiğinden Turgutlunun yerinin oldukça önemli olduğu
ortaya çıkmaktadır. Daha sonraki yıllarda Turgutlu'nun daha da geliştiği be büyüdüğü
bilinmektedir. Bu yıllarda Menteşe (Menteşoğlu) ve Yeni Mescit adlı iki mahalleye sahipti.
1500’lü yılların sonlarına doğru Turgutlu nüfusu yaklaşık ikiye katlanmıştı ve Yörüklerin verdiği
göçebe hayatı bu dönemlerde yerleşik karakter almıştı. Bu yıllarda kazandığı yerleşik doku
Turgutlu’ya kasaba görünümü ve hüviyeti kazandırmış ve bu yıllardan sonra “Kasaba” adı ile
anılmaya başlanmıştı. Bu yıllarda yerleşik ahalinin çoğunluğu çiftçilik ile uğraşıyordu. Hububat
ve daha sonraları pamuk önemli ürünlerdi.
1610 yılı Turgutlu için önemli bir yıldır. Bu tarihte Turgutlu'da pazar kurulmasına karar
verildi. Pazar kurulması demek yerleşmenin çevresinde çok sayıda köy ve çiftliğin bulunması ve
Turgutlu’nun da bu tarımsal alan üzerinde belirli bir denetime sahip olduğunun göstergesidir. Bu
durum Turgutlu'nun bir "Kasaba" olarak bir ölçüde tescili anlamına da gelmektedir. 1660 tarihli
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kayıtlarda resmi sıfatı olarak “nahiye” olarak anılan Kasaba (Turgutlu) bu yılda 1175 haneye ve
sekiz mahalleye sahipti (yaklaşık 5.000-6.000 kişi). 1830 yılında “kaza” olan Turgutlu bu tarihe
kadar Manisa'nın en büyük nahiyesi durumundaydı.
Evliya Çelebi Seyahatnamesinin 9. cildinde "Evsaf-ı şehr-i azim-i Durkutlu" başlığı adı
altında Turgutlu’yu anlatmaktadır. Yayla Köyünü, bağ ve bahçeli ve "ab-ı hayatlı", camili ve
hamamlı bir köy olarak tanıtan Çelebi, Temmuz ayında Turgutlu halkının bu köye yaylağa
çıktıklarını belirtmektedir. Daha sonra yarım saatlik bir yürüyüşle batıya doğru gidildiğinde
Turgutlu'ya ulaşıldığını kaydederek Turgutlu için "şehr-i azim" ifadesini kullanmıştır. Çelebi
ayrıca Turgutlu’nun bazı vergilerden muaf tutulmuş olmasından ötürü zenginleşmiş ve gelişmiş
bir yerleşme olduğundan da bahis etmişir. Ancak bunların ne tür veriler olduğundan bahis
etmemiştir. Diğer taraftan yerleşmenin etrafının ve içinin çınar, kavak, salkım söğüt ve diğer
ağaçlarla kaplanmış olduğunu ve yerleşmenin bu yeşil dokudan çatılarının görünmediğini de
ifade etmektedir. Çevredeki yolların her iki tarafında da ağaçların yer aldığını yazmaktadır.
Bunların dışında Çelebi, yerleşme insanının huzurlu ve sakin bir tarzda yaşadığını ve
Acemi Ocağına çocuk verdiğini kaydetmiştir. Ayrıca Kethudayeri’nin de Turgutlu'da
bulunduğunu belirtmektedir.
Evliya Çelebi'nin döneminde Turgutlu’da 300 dükkanın yer aldığını yazması halkın
önemli bir bölümünün ticaretle meşgul olduğu anlamını da ortaya koymaktadır. Bu yıllarda
Turgutlu’da, tahıl pazarın yanında 3 hamam ve 11 han bulunduğu da seyyah tarafından ifade
edilmektedir. Bahsini yaptığı 11 handan ise sadece üçünün adını vermiştir. Bunlar; Semerciler,
Voyvoda ve Yeniçeri Hanlarıdır. Acemi Ocağına devşirilen çocukların da Yeniçeri hanında
toplandıkları sanılmaktadır.
Bu yıllardan 19. yüzyılın sonlarına kadar Turgutlu hakkında fazlaca bir bilgiye
erişilmemektedir. Ancak bilindiği kadarı ile tarımsal faaliyetini sürdüren bir yöre olarak
yaşamına devam etmektedir. Pamuk üretiminden giderek üzüm ve bağcılığa doğru bir tarımsal
geçiş yaşamıştır.
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1878 Aydın vilayeti salnamesine göre Turgutlu'da 9.959 erkek nüfus ve 4.867 hane
vardır. Aynı tarihlerde Turgutluya bağlı 2 nahiye ve 33 köy bulunmaktadır. 1888 salnamesi ise
Turgutlu’da 78 öğrenciye sahip bir Rüştiye (Ortaokul) olduğunu belirtmektedir.
20. yüzyıl başların gelinildiğinde Turgutluya bağlı köy sayısı 48 olmuştur ve nüfus
25.459'a erişmiştir. Bu nüfusun 22.000'i Müslüman, geri kalanı Hıristiyan ve Musevi'dir. Kaza
bütününde 52 mescit, 8 camii, 4 dergah, 46 okul, 2 kilise, 225 ahır, 255 samanlık, 8 kiremithane,
25 çeşme, 5.807 ev, 1105 dükkan, 92 mağaza, 72 kahvehane, 12 han, 48 fırın, 246 oda, 10
lokanta, 4 pamuk fabrikası, 2 hükümet konağı, 1 kışla, 1 cezaevi, 1 postane, 1 telgrafhane olduğu
bilinmektedir.
Turgutlu ve yöresi 29 Mayıs 1919 tarihinden 7 Eylül 1922 tarihine kadar Yunan işgali
altında yaşamıştır. İşgal döneminde Yunanlılar geceleri saat 21.00'den sonra sokağa çıkmayı
yasaklamışlar ve şehrin giriş-çıkışlarını denetim altına almışlardır. Yunan kuvvetleri geri
çekilirken pek çok yerleşmeye yaptıkları gibi Turgutlu’yu da yakıp yıkmışlardır. Turgutlu
yangını 4 Eylül 1922 Pazartesi günü başlamış ve iki gün boyunca sürmüştür. Bu yangın 6 Eylül
1922 Çarşamba akşamına kadar sürmüş şehrin neredeyse tamamı yanarak tamamı bir kül yığını
haline gelmiştir. Yangın sonrası yapılan tespitler ve konuda kurulmuş olan Tahkik-i Mezalim
Heyetinin belirlemesine göre Turgutlu’da mevcut 6328 evden 201 ev sağlam kalmıştır diğerleri
yanarak harap olmuştur. Şehirdeki nüfusun pek çoğu katledilmiştir. Yangın sonucunda
Turgutlu’da yer alan pek çok tarihi binanın yanı sıra, içinde birçok yazma eserin bulunduğu Paşa
Camii Kütüphanesi de yanmıştır.
Cumhuriyetin ilanından sonra Turgutlu'nun Ahmetli ve Dağmarmara adlı 2 nahiyesi ve 44
köyü bulunuyordu. Daha sonraki yıllarda, 1926-1927 yıllarında köy sayısı 43'e, 1927-1928
yıllarında ise 38'e düşmüştür. İlçe nüfusu ise 1927 yılında 40.729'dur. Bu yıllarda Turgutlu
merkez ve köylerinde toplam 16 ilkokul bulunmakta idi ve okur-yazarlık oranı Türkiye
ortalamasının üzerinde bulunuyordu.
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4.2 Demografik Yapı
2000 yılı genel nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre Turgutlu'nun nüfusu 121.020'dir.
Bunun % 77.4'ü (93.727) İlçe merkezinde, % 22.6'sı (27.293) ise kasaba ve köylerde
yaşamaktadır. 1990-2000 yılları arasında İlçe merkezinde artış 20.093 kişi olup artış oranı %
24,12'dir. Köylerde ise bu artış miktarı –130 kişi olup artış oranı % -0.48 olarak tespit edilmiştir.
Köy ve kasabalara göre Merkezde nüfus artış hızı daha fazladır. Bunun başlıca nedenleri; okumayazma oranının yüksek olması nedeniyle köyden kente göç olması, iş alanlarının merkezde daha
yüksek olması, iş, okul ve coğrafi koşullar nedeniyle iç/dış göçlerin merkezde toplanmasıdır.
İlçede kilometrekareye 228 kişi düşmektedir. Turgutlu, 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre
Manisa İlinde ilçe sıralamasında 3.büyük ilçedir. İlçenin kadın nüfus sayısı 60.953, erkek nüfus
sayısı ise 60.067'dir.
2007 yılı nüfus sayımı değerlerine göre Manisa merkez nüfusu 281 bin 890 kişi olup,
Turgutlu İlçe Merkezi nüfusu da (kent nüfusu) 111 bin 166 kişi ile Manisa merkezden sonra İlin
en yüksek kentsel nüfuslu ilçesi durumundadır. Manisa 1 milyon 319 bin 920 kişi ile ülke
genelinde 14. sırada yer alırken, Turgutlu İlçesinin köyleri ve beldeleri ile birlikte toplam nüfusu
ise 136 bin 830 kişidir. 31 Aralık 2016 TUİK verilerine göre ise Turgutlu merkez ve mahalleler
toplam nüfusu 156.567 dir.

Tablo 2: Yıllara göre Turgutlu İlçe nüfusu
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Grafik 1: Turgutlu Nüfus Grafiği

Grafik 2: Turgutlu Nüfus Artış Hızı

20

TURGUTLU (MANİSA)
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE
UYGULAMA REVİZYON İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU

2019 Yılı Mahalleler Bazında Turgutlu Kent içi Nüfusları
Mahalle İsimleri
Acarlar Mahallesi
Albayrak Mahallesi
Altay Mahallesi
Atatürk Mahallesi
Avşar Mahallesi
Bozkurt Mahallesi
Çepnidere Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Ergenekon Mahallesi
Irlamaz Mahallesi
İstasyonaltı Mahallesi
İstiklal Mahallesi
Kurtuluş Mahallesi
Mustafa Kemal Mahallesi
Özyurt Mahallesi
Şehitler Mahallesi
Selvilitepe Mahallesi
Subaşı Mahallesi
Turan Mahallesi
Turgutlar Mahallesi
Yayla Mahallesi
Yedi Eylül Mahallesi
Yeni Mahalle
Yiğitler Mahallesi
Yıldırım Mahallesi
Yılmazlar Mahallesi
TOPLAM

Mahalle Nüfusları
5638
5081
5042
9170
2567
2995
1334
13656
10686
439
5446
3244
2492
9609
1980
9701
16165
6020
4069
3611
196
10253
4548
2657
7539
5063
149201

Tablo 3: 2016 yılı Mahalleler Bazında Turgutlu Kent İçi Nüfus tablosu
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Tablo 4: Mahallere göre hanehalkı sayısı
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4.3 Sosyal ve Ekonomik Yapı
Turgutlu İlçe sınırları içinde toplam 82 adet eğitim tesis alanı bulunmaktadır. Bunlardan 4
tanesi anaokulu, 2 tanesi kreş, 3'ü ise özel okul statüsündedir. 28 adet ilkokul, 19 adet orta okul,
10 adet lise ve 11 adet Mesleki lise mevcuttur. Yüksek öğrenim için ayrılan 5 adet alan
bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde ayrıca 1 adet Halk Eğitim Merkezi mevcuttur.
Bu eğitim kurumlarında ayrıca Turgutlu Anadolu Lisesine bağlı 1 adet, İmam-Hatip
Lisesine bağlı 1 adet erkek öğrenci yurdu ayrıca Fen Lisesine bağlı 1 adet öğrenci yurdu
bulunmaktadır. Ayrıca eğitime destek olmak amacı ile İlçe merkezinde 2 adet kütüphane
mevcuttur. 11 adet ise özel yurt alanı bulunmaktadır.
Bunların yanında Turgutluda 16 adet aile sağlığı merkezi bulunmaktadır. Bunun yanında
da 1'i 300 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi olmak üzere 2 adet hastane alanımız mevcuttur. 1
adet de sipanse alanı bulunmaktadır. Turgutlu ilçesinde 3 adet özel sağlık alanı hizmet
vermektedir.
İlçenin sosyal, kültürel ve hizmet açısından imar planında yeterli alana sahiptir. 22 adet
belediye hizmet alanı, 6 adet kültürel tesis, 30 adet resmi kurum, 17 adet sosyal tesis alanı, 3 adet
idari hizmet alanı 1 adet yaşlı bakım alanı bulunmaktadır. Dini tesis olarak 56 adet alan ilçeye
hizmet vermektedir.
Turgutlu kültürel yönden de oldukça zengindir. Akdeniz Bölgesinin genel karakteristik
topluluğu olan Yörüklerden oluşan asıl yerleşik halk, Balkanlardan gelen göçmenlerin topluma
karışmasıyla kaynaşık bir şekil almıştır. Daha sonra bu nüfusa Karadeniz’den gelen aileler
katılmıştır. Son olarak da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan yoğun göç almıştır. Türkiye'de
olduğu gibi, çekirdek aile yapısı egemendir. Gelenek ve görenekler aile ve toplumun
şekillenmesinde birinci rol oynamaktadır ve Turgutlu halkı modernliğe ve yeniliğe açık bir
topluluk olarak görülmektedir.
İlçede, tarıma ve toprak sanayisine dayalı ekonomik bir yapı mevcuttur. İlçenin %
54'ünde tarım yapılmaktadır. Toplam tarım alanı miktarı 269.760 dekardır. Sulanabilir tarım
arazisi 234.530 dekar civarındadır.
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5. PLANLAMA ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ
Manisa İlinde var olan ulaşım ağı incelendiğinde, ilin gerek karayolu gerekse demiryolu
açısından ulaşım altyapısının gelişmiş olduğu görülmektedir. Turgutlu İlçesi karayolu ve
demiryolu bağlantısı bakımından erişimi kolay yerleşmelerdendir.
Manisa’nın ilçelerinden biri olan Turgutlu, Manisa il merkezine 30 km. ve İzmir il
merkezine yaklaşık 50 km. uzaklıkta bulunur. İlçe merkezinin güneyinden E–23 (İzmir-Ankara)
karayolu, kuzeyinden ise İzmir-Uşak-Afyon demiryolu geçmektedir.
Henüz yapımına başlanmamış ancak güzergahı belirlenen yüksek hızlı tren projesi de
ilçenin kuzeyinden imar planı sınırı içinden geçmektedir.
İzmir-İstanbul bağlantısının İzmir-Ankara aksı ise İzmir'in Kemalpaşa İlçesi sınırlarından
gelerek Turgutlu İlçe'nin kuzeyinden geçerek Ahmetli, Salihli, Kula ve Uşak il sınırna
ulaşmaktadır.

Şekil 6:Turgutlu İlçesi’nin Karayolu Ulaşım Ağındaki Yeri
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Şekil 7: Turgutlu İlçesi’nin Hızlı Tren Projesi Güzergahındaki Yeri
6. ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI
Planlama çalışmasına konu olan Turgutlu İlçesini kapsayan üst ölçekli plan olarak,
"İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı" bulunmaktadır. T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23.06.2014 tarihinde onaylanan "İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi

1/100000

Ölçekli

Çevre

Düzeni

Planı"

askı

süreci

içerisindeki

itirazların

değerlendirilmesi sonrasında 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. Maddesi uyarınca 16.11.2015 tarihinde
onaylanmıştır.
Çevre Düzeni Planı'nın K19 ve L19 paftasında yer alan Turgutlu'ya bakıldığında; yerleşik
alan ve gelişme alanları içerisinde kalmakta olup, ilçesi kuzeyi olduğu gibi tarım alanıdır.
Güneyinde "konut gelişme alanı" bulunmaktadır.2025 yılını hedefleyen Çevre Düzeni Planı'nda
Turgutlu İlçesi nüfus tahmini 160000 kişidir. Ancak 2016 Adrese dayalı Kayıt Sistemi
sonuçlarına göre Turgutlu İlçesi 156.567 kişi nüfusa sahiptir.
1/100000 ölçekli Plandaki Yeri
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Şekil 9: 1/100.000 Ölçekli ÇDP Gösterimleri
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7. PLANLAMA ALANI YAKIN ÇEVRESİ VE MER'İ PLAN BİLGİSİ
Turgutlu İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı,
10.07.2018 tarih ve 407 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kararı ile onaylanmıştır. Mer'i imar
planın sınırları içerisindeki alan tamamı 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planı kapsamına
sokulmuştur. Alanın batı kısmı "sanayi alanında" kalmaktadır. Kuzey kısmı tarım arazileridir.
2769 ha'lık alan revizyon imar planı kapsamındadır.

Şekil 10: 1/5.000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı
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Şekil 11: 1/1.000 Ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı

8. PLAN REVİZYONU GEREKÇELERİ
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Mevcut imar planı uygulamasında yaşanan sorunlar, imar durumu verilmesi aşamasında
uygulama imar planında yapılan sehven hataların yarattığı sorunlar, diğer resmi kurumlardan
alınan görüşler ve teknik kararların plan bütününe işlenmesi gerekliliği revizyonu zorunlu hale
getirmiştir.
Nazım İmar Planı gerekliliği ortaya çıkaran uygulama imar planı revize edilmesini
gerektiren sebepler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.
8.1. Demiryolu Hattından Kaynaklı Gerekçeler
Ankara-İzmir

Hızlı

Tren

Projesi

kapsamında

TCDD

tarafından

güzergahın

belirlenmesiyle kamulaştırmalar gündeme gelmiş olup, güzergah sınırının önemli bir bölümünün
planlı alandan geçmesi nedeniyle gerek kavşak projelerinin işlenmesi gerek imar planında
düzenleme yapılması ve yol hatlarının düzenlenmesi Uygulama İmar Planına işlenmesini
gerektirmiştir.
8.2. Karayolunda Yapılan Değişikliklerden Kaynaklı Gerekçeler
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi ile yeni kavşak düzenlemeleri ve karayolu ile sağlanan
alt geçit ve üst geçit düzenlemelerinin plana işleme gerekliliği doğurmuştur.
Turgutlu İlçesinin içinden geçen İzmir-Ankara Asfaltında (E.23) yapımına başlanan battıçıktı projesinde İmar planında yapılan değişikliklerin yarattığı sorunların, kavşak noktalarının ve
imar yollarına bağlantı gerektiren noktaların düzenlenmesine istinaden 1/1000 ölçekli imar
planında değişiklik gerekliliği oluşmuştur.
8.3. Sosyal ve Teknik Altyapı Sorunlarından Kaynaklı Gerekçeler
Şehir merkezi ve özellikle sanayi bölgesinde düzensiz halde bulunan otopark ve yeşil
alanların düzenlemek adına uygun koşulların sağlanması ve yetersiz bulunan noktalarda otopark
ve yeşil alan artışı sağlanması gerekliliği uygulama imar planının revize edilmesinde etkendir.

8.4. Mevzuat Değişiminden Kaynaklı Gerekçeler
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2012 yılında onaylanmış olan mevcut 1/1000 uygulama ve 1/5000 nazım imar planı,
onaylandığı tarihte geçerli olan "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" ve “Plan Yapım
Yönetmeliği” hükümlerine tabidir. 14.06.2014 tarihinde resmi gazetede onaylanan "Mekansal
Planlar Yapım Yönetmeliği" ile taramalar, semboller ve hat tipleri değişmiş ve "Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanı" "Gayri Sıhhi Müessese Alanı" gibi kullanımların kaldırılıp, yerine yeni
kullanım açıklamalarının getirildiği görülmüş olması, lejant ve sembol değişimleri plan
kapsamında bütünde revize edilmesinin en büyük gerekçeleridir.
8.5. Yapılaşma Koşullarından Kaynaklı Gerekçeler
Turgutlu şehir merkezi ağırlıklı olarak bitişik nizam yapılaşmaya sahiptir. Adalarda yol
çizgisinde düzenin sağlanması adına gerekli yerlerde adakenarında düzenlemeler yapılıp gerek
ihdas gerekse yola terk işlemi gerektirecek alanlar saptanmış ve imar durumu verme aşamasında
yaşanan sorunların önüne geçme gereksinimi duyulmuştur. Her nekadar mevcutta nizam ve
yapılaşma koşulları değiştirilmemiş olsa da, merkezde Turgutlunun en eski yerleşme alanının
bulunduğu ve uzun zamandır iç içe girmiş parsellerin elverişsizliği nedeniyle imar durumu dahi
verilemeyen alanda, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve sözkonusu alana yeni bir kimlik
kazandırma çabası revizyon plan gerekliliğinin en önemli sebepleri arasındadır.
8.6. Sehven Hataların ve 1/5000-1/1000 uyumsuzluklarının giderilmesi
05/06/2012 tarih 56 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli
Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planları incelendiğinde planlarda belirtilen
alan kullanımlarında uyumsuzluklar dikkat çekmektedir. Bu uyumsuzlukların giderilip alt ve üst
ölçek planların tek bir çatı altında toplanması ve tek bir dile kavuşturulması amacıyla revizyon
plan gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla; Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2018
tarih ve 407 sayılı meclis kararı ile onaylanan Turgutlu İlçesi sınırları içinde 1/5000 ölçekli İlave
ve Nazım İmar Planı kesinleşmiş ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.

8.7. Plan Değişikliklerini İşlenmesi
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05/06/2012 tarih 56 sayılı Turgutlu BMK ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000
ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planlarına yapılan ilave imar planı ve plan değişikliklerini tek
bir kapsamda işlenmesi ve güncel paftaların oluşturulması amacıyla revizyon plan gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, Turgutlu İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon
Nazım İmar Planı, 10.07.2018 tarih ve 407 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kararı ile
onaylanmış olup, nazım plan kararları doğrultusunda uygulama imar planı hazırlanmıştır.
9. ARAZİ DAĞILIMI
Turgutlu ilçe merkezi 1/1000 ölçekli onaylı uygulama imar planına genel olarak
bakıldığında konut, sanayi ve kuzey-güney yönünde geçen ırlamaz deresi çevresi yeşil alan
olarak 3 bölüme ayrılmaktadır. 2012 tarihinde onaylanan revizyon imar planında plan sınırı
toplam yaklaşık 2627ha'dır. Aşağıdaki şekilde Turgutlu geneli kullanım alanı genel olarak
gösterilmiştir.

Şekil 12: Mevcut imar planı alan kullanımı
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Tablo 5: Mevcut imar planı alan dağılımı
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Revizyon imar planı kapsamında, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile birlikte Konut
Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının 1/1000 ölçekte kaldırılmasıyla, mevcut imar planında KDKÇA
olan alanalar Ticaret alanına dönüştürülmüştür. Ilçenin doğusunda bulunan sanayi alanları ise, o
bölgede sanayiye olan talebin azalması ve konut kullanımının yayılması ile birlikte konut
kullanımına açılması ön görülmüştür. Aşağıdaki şekilde planın sınırları içerisinin öngörülen
kullanım kararları belirtilmiştir. Revizyon imar planında plan sınırı toplam yaklaşık 2769 ha'dır.

Şekil 13: Öneri imar planı alan kullanımı
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Tablo 6: Öneri imar planı alan dağılımı
36

TURGUTLU (MANİSA)
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE
UYGULAMA REVİZYON İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU

10. PLANLAMA KARARLARI
Onaylı Uygulama İmar Planı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ndeki tanımlar
kapsamında revize edilmiştir.
İlçe merkezinde vatandaşın da talebi ile, mevcut imar planında ihtiyacı karşılamayan
ticaret akslarının arttırılması hedeflenmiştir. Yapılan düzenlemeler ile yeşil alan, otopark alanları
gibi donatı alanlarında artış sağlanarak ilçenin taleplerine karşılık verecek bir plan oluşturulması
hedeflenmiştir.
İlçe merkezinde Albayrak ve Yayla Mahallelerindeki yapılaşmaya engel teşkil eden sorun
çozümüne yönelik çalışma yapılmıştır ve alan süregelen atıl ve köhne durumundan kurtarılarak
cazibe noktası olması amaçlanmştır.
İmar planı sınırları içinde kalan Irlamaz ve Yayla Mahallelerinin mevcut yapılaşmaya
uygun hale getirilmesi ve yapılaşma aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi sağlanmıştır.
Mevcut planda tespit edilen sehven hatalar plan kararlarında değişiklik yapılmadan
düzenlenmiştir.
Onaylanmış imar plan tadilatları ve sanayi amaçlı ilave imar planı, revizyon imar planına
işlenmiş ve plan bütünlüğü sağlanmıştır.
10.1. Konut + Ticaret Alanları
İlçe merkezinde kuzey-güney yönünde bulunan ticaret aksı, gelişen ve artan nüfusun
taleplerine yetememesine ve vatandaşlarında talepleri doğrultusunda doğu – batı yönde ticaret
aksına ihtiyaç duymaktaydı. İlçe merkezine grid şeklinde yayılacak ticaret aksı hem ticaret
anlamında merkezi canlandıracak hem de taleplere karşılık verecek şekilde düzenlenmiştir.
Ticaret ihtiyacı ve mevcut yapılaşma baz alınarak gerekli yerlerde zorunlu konutaltı ticaret
(TİCK-Z) gerekli yerlerde ise tercihli konutaltı ticaret (TİCK-T) ön görülmüştür. Özellikle 4.
mıntıkada bulunan ve İzmir-Ankara Karyolunun kuzeyinde ve Turgutlu İlçesi kent merkezinin
doğusunda bulunan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları'nın 1/1000 ölçekli uygulama imar
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planlarından kaldırılmasıyla ticaret kullanımına açılan sözkonusu alanlarda is ada bazında ticaret
uygulaması olan (T1) öngörülmüştür.
İlçe merkezi içerisinde sıkışıp kalmış olan TUKAŞ Fabrikasına ait "Sanayi Alanı", mülk
sahiplerinin de bilgisi doğrultusunda, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının ön gördüğü
şekilde "Konut Alanı"na dönüştürülmüştür. Merkezdeki sanayi kirliliğinin kaldırılması
öngörülmüştür.
10.2. Mahallerdeki Konut Adası Düzenlemeleri
İmar planı sınırları içinde kalan Irlamaz ve Yayla Mahallelerinin mevcut yapılaşmaya
uygun hale getirilmesi ve yapılaşma aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi sağlanmıştır.
Bitişik nizam yapılaşmaya uygun olmayan ada büyüklükleri, mevcut imar planının uygun
parselizasyona ve yapılaşmaya imkan tanımaması nedeniyle önceden köy ststüsünde olup 6360
sayılı kanun ile mahhale statüsüne geçen bu iki mahallenin revize edilmesi zorunluluk teşkil
etmekteydi.

Şekil 14: Irlamaz Mahallesi Köyiçi Düzenleme Alan Sınırı (Mevcut İmar Planı)
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İlçe merkezinde bulunan Albayrak ve Bozkurt Mahallelerinde de sorunların yaşanması, o
bölgede de çalışma yapılmasını zorunlu kılmaktaydı. İlçenin en eski yerleşim alanı olan bölge,
kadastral parseller ve ada bazlı sorunlardan dolayı 18 uygulamasına izin vermemekteydi ve uzun
zamandır inşaat izni verilemeyen alan olarak mahalle halkının mağduriyeti söz konusuydu.
Yapılan plan çalışması ile yeşil alan arttırımı, geniş yollar ve parsel sahiplerinin hakları
doğrultusunda ihtiyacı karşılayacak ve alanı cazibe noktası yapacak plan çalışması sunulmuştur.

Şekil 15: Albayrak ve Bozkurt Mahallesi Düzenleme Alan Sınırı (Mevcut İmar Planı)

10.3. Ulaşım Kararları
Demiryolu Geçişleri: TCDD tarafından mevcut demiryolu hattından karayolu
geçişlerini düzenlemek amacıyla TCDD'nin gönderdiği yaya ve taşıt üst geçidi revizyon imar
planına işlenmiştir.
Yüksek hızlı tren güzergahının imar planı sınırları içerisinden geçmesi ile alan bütünü ve
kamulaştırma sınırı göz önünde bulundurularak imar planına işlenmiş ve gerekli düzenlemeler
yapılıp karayolu geçiş ve kavşak noktalarının imar yollarına revize edilmesi sağlanmıştır.
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Karayolları Bağlantıları: İzmir – Ankara asfaltı üzerinde önceden imar planına
işlenmiş olan Karayolları Bölge Müdürlüğü onaylı battı-çıktı projesinin imar planınına tekrar
uyumluluğu sağlanmıştır. Turgutlu-Manisa yolu üzerinde bulunan akıllı kavşak ve çevre
düzenlemesi, İzmir-Ankara karayolunda Avşar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 adet
kavşak ve çevre düzenlemesi, yine Avşar Mahallesi sınırları içerisinde İzmir-Ankara karayolu ile
kesişen taşıt altgeçiti projesi ve İzmir-Ankara Karayolu üzerinde, Manisa yolu çakışımında
Turgutlu OSB kavşağı ve çevre düzenlemesi İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün yıllar
içerisinde gelen talepleri doğrultusunda mevcut hallerine ve yapılacak çalışmalara uygun olarak
işlenmiştir.
10.4. Nüfus ve Yoğunluk Kararları
Turgutlu Nazım İmar Planı Revizyonu çalışmasında, nüfus ve yoğunluk hesaplamalarında
aile büyüklüğü 23/10/2017 Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürlüğü’nün tarih E.1276
sayılı yazısında belirtildiği üzere 3.31 olarak kabul edilmiştir.

Tablo 7: İlçelere göre ortalama hanehalkı büyüklüğü

40

TURGUTLU (MANİSA)
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE
UYGULAMA REVİZYON İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1990, 2000, 2010, 2013 ve 2016 yılları Turgutlu Kent Merkezinde bulunan Mahallelerin
nüfus durumları incelenmiştir ve mevcut yıllar baz alınarak nüfus projeksiyon hesapları
oluşturulmuştur.

Tablo 8: Nüfus Gelişim Tablosu

Tablo 9: Üssel Yöntem ile Hesaplanan Nüfus Projeksiyon Tablosu
Nüfus gelişim tablolarındaki yıllık ortalama nüfus artışları ve yıllık ortalama nüfus artış
hızları belirlenmiştir ve nüfus hesaplama yöntemleri olan üssel yöntem, en küçük kareler
yöntemi, bileşik faiz yöntemi, aritmetik yöntem üzerinden imar planı için belirlenen 25 yıllık
nüfus projeksiyon hesapları yapılmıştır.
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Tablo 10: En Küçük Kareler Yöntemi ile Hesaplanan Nüfus Projeksiyon Tablosu

Tablo 11: Bileşik FaizYöntemi ile Hesaplanan Nüfus Projeksiyon Tablosu
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Tablo 12: Aritmetik Yöntem ile Hesaplanan Nüfus Projeksiyon Tablosu

Tablo 13: Aritmetik Yöntem ile Hesaplanan Nüfus Projeksiyon Tablosu
Hazırlanmış olan Revizyon İmar Planı nüfus projeksiyonu 25 yıl olarak belirlenmiştir.
2043 yılına ait yöntemler kullanılarak hesaplanan ortalama nüfus 366724 olarak görülmektedir.
Belirlenen bu projeksiyon nüfus Turgutlu Kent Merkezinin (İmar Planı Yapılan Alan) doğal
olarak ulaşabileceği nüfusu göstermektedir.
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Plan genelinde ikiz, ayrık, blok ve bitişik nizam adalardaki parsel büyüklükleri
incelendiğinde ortalama konut büyüklüğü 120 m2 olarak hesaplanmıştır. Bu veriler ve uygulama
imar planında var olan yapılaşma emsalleri baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda nazım
imar planında hektar başına düşen net kişi sayısı hesaplanmış ve net nüfus yoğunlukları
belirlenmiştir. Bu verilere göre Revizyon İmar Planı projeksiyon nüfusu 363091 kişidir.
İmar planı nüfusu 363091 kişi, doğal projeksiyon nüfusu 366724 kişi olarak belirlenmiş
olup projeksiyon ile plan nüfusunun uyuştuğu görülmektedir. Demografik açıdan yaşanabilecek
gelişmeler düşünüldüğünde, imar planı içerisinde arsa spekülasyonlarının oluşmaması, eski kent
merkezinin tamamen yenilenememesi, göç durumları da göz önüne alındığında rezerv gelişme
alanı olarak alan belirlenmesi gerektiği düşünülmüştür. Bahse konu gelişme alanı olarak İzmirManisa Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gelişme alanı olarak belirlenen 5.
Mıntıka, Dalbahçe Mahallesi, Osmancık Mahallesi ve Avşar Mahallesi sınırlarında kalan
bölgenin, üst ölçek plan kararları kapsamında gelişme alanı olarak ayrılması düşünülmüştür.
Turgutlu İlçesi mevcut imar planı incelendiğinde bahse konu bölgelerde parçacıl ilave
planların yapıldığı bu durumun kent estetiğine ve plan bütünlüğüne aykırı bir durum oluşturduğu
görülmektedir. Bu sebepler neticesinde 1/100.000 ölçekli ÇDP sınırları baz alınarak Turgutlu
İmar planı son sınırlarının kapsama alanı içerisinde kaldığı, gösterimde “Kurum Görüşü Alınmak
Sureti İle Plana Açılacak Alanlar” olarak belirtilmiştir.
Bahse konu alanın imar planına açılabilmesi için kurum ve kuruluş görüşlerini
tamamlamış olması ve parsel bazlı değil sınırlar arasında kalan alanlarının etaplar halinde imar
planına açılması ve bütünleşik bir plan kapsamında değerlendirilmesi düşünülmektedir.
Nazım imar planında nüfus yoğunlukları yerleşik ve gelişme alanlarında Mekansal Yapım
Yönetmeliğindeki değer aralıkları olarak baz alınmıştır. Nazım imar planında yapılan net nüfus
hesabına göre seyrek yoğunluklu konut alanı gösterimi kullanılmamıştır.

11. TURGUTLU İLAVE ve UYGULAMA REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI
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1) Turgutlu 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planı Plan ve Plan
notlarında belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu,
2863/5226 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanununa, Enerji Verimliliği Kanununa, Engelliler
Hakkında Kanuna, Otopark Yönetmeliğine, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine, Yangın
Yönetmeliğine vb. ilgili mevzuata uyulacaktır.
2) Planlama alanı kapsamında; nazım imar planı değişikliği yapılmaksızın, nazım planın
ulaşım, yoğunluk ve kullanım kararlarında uyumsuzluk gösteren ve plan bütünlüğünü bozucu
nitelik taşıyan uygulama imar plan değişiklikleri yapılamaz.
3) Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde bulunan parsellerin yapılaşmasında “Koruma
Amaçlı İmar Planı ve Plan Notları”na uyulacak olup, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon imar
planı ve plan notları Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yer alan
parseller için geçerli değildir.
4) Yerleşme 1. derece deprem bölgesindedir. 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" ile
14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulur.
Plan gösterimlerinde "sahaya özel zemin davranış analizi gerektiren bölge" olarak belirlenen alanda; yapılaşma taleplerinde zemin ve temel etüt raporuna ilave olarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetmeni Kontrolü Hizmetine Dair Tebliğ
maddelerinde belirtilen tasarım gözetmeni ve geoteknik uzmanlarınca hazırlanan ayrıntılı zemin
davranış analizi raporu hazırlanması zorunludur.
5) Askeri Alanlarda; 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
hükümleri geçerlidir. Buna göre Askeri Güvenlik Bölgeleri içerisinde kalan bölgelerdeki
yapılaşma talepleri için askeri kurumun görüşünün alınması gereklidir.
6) E.N.H (Enerji Nakil Hattı) altında kalan yapı adalarında Kuvvetli Akım Tesisler
Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Üzerinden ENH geçen yapı adaları ve parsellerde, yapılaşma
şartları, imar durumu safhasında TEİAŞ veya GEDİZ EDAŞ’tan alınacak kurum görüşlerine
istinaden belirlenecektir.
7) Karayolları sorumluluk sahasından cephe alan bütün parsellerden, inşaat ruhsatı
alabilmesi için Karayolları Geçiş Yolu İzin Belgesi veya Karayollarından giriş-çıkış için olumlu
görüş alması zorunludur.
8) Planlama alanı içerisinde bulunan dere alanlarından veya derenin bulunduğu yoldan
cephe alan parsellerde; taşkın önleme tesisleri ilgili kuruluş tarafından (D.S.İ veya MASKİ) ilgi
derenin ıslahı yapılmadan veya yapılaşmaya yönelik olumlu görüş verilmeden yapı ruhsatı
düzenlenemez.
9) DSİ görüşü alınmak kaydıyla üstünden yol geçen dereler kapalı kanal içine alınabilir.
10) Irlamaz deresi seddesi içinde kalan yeşil alan uygulaması ancak DSİ'den uygun
görüşü alındıktan sonra yapılabilir. (05.06.2012-56 Turgutlu BMK)
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11) Kadastro ile imar planı hattı arasındaki 2 metreye kadar olan uyumsuzlukları,
yapılaşmanın biçimine göre esas doğrultuyu değiştirmemek ve planda ada kenar çizgisi ile
gösterilen cephe hattı doğrultusunun bozulmaması koşulu ile taşıt ve yaya yollarını, kademe
hattını ve ada ayrım çizgilerini planda yazılı değerden 2 m’ye kadar, imar plan değişikliği
yapmaksızın, değiştirmeye ve düzeltmeye belediyesi yetkilidir.
12) İmar planı içerisinde hiçbir şekilde ve onama sınırı dışındaki 200 metrelik kuşak
içerisinde de toprak ocakları açılamaz. Ancak plan onama sınırı içerisinde 25/02/2019 tarihli
Turgutlu Belediye Meclisi İmar Komisyonu Raporu ekindeki krokide yer alan parsellerde,
Turgutlu Belediye Encümenince belirlenen siyah-kırmızı kot çalışmaları sonrasında, Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliği'nde belirtilen hafriyata ilişkin hususlara uyulmak şartıyla; kırmızı kota
kadar olan alanda kırmızı kottan aşağı inmemek, mevcutta bulunan altyapı-üstyapı tesisleri ve
mevcut yapılarda tehlike arz etmeyecek şekilde belediyesince oluşturulacak teknik komisyonca
belirlenecek yaklaşma mesafesi ve önlemlere uyulmak kaydıyla toprak ocağı ruhsatı alınması
mümkündür.
13) Turgutlu Belediyesi ilçe merkezi onaylı imar planında, meskun ve gelişme konut
alanları sınırına ayrıca köye yerleşik alan sınırına en yakın noktası kanatlı hayvancılık
tesislerinde 2km, diğer hayvancılık tesislerinde ise 1 km mesafede olması veilgili kurum ve
kuruluşların uygun görüşünün alınması şartı ile hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilebilir.
14) Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup üzerinde birden fazla yapı
yapılması mümkün olan parsellerde kot verilmesi, her binanın köşe kotlarının aritmetik
ortalaması alınarak, belediyenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri
çerçevesinde etüdü ve bunun belediye encümenince kabulü ile yapılır.
15) Yapı adalarında bir kadastral parsele isabet eden yol, yeşil alan, eğitim, sağlık ve
sosyo kültürel tesis alanları vb. kamusal alanlar, kamu eline geçmeden söz konusu yapı
adalarındaki ilgili kadastral parselden elde edilen imar parseli veya parsellerinde inşaat
uygulaması yapılamaz.
16) İkiz nizam ve blok nizam yapı adalarındaki kadastral parsellerde yapılacak
parselasyon planlarında ve yeniden ifraz işlemlerinde 3 kat ve üzeri yapı önerilen parsellerde
300m²'den küçük parsel oluşturulamaz.
17) İmar uygulaması işlemlerinde ve imar durumu tanziminde imar planına uygun olmak
şartıyla imar hattı belirlemeye Belediyesi yetkilidir.
18) Ada bütününde kadastral parseller imar planındaki koşullara uygun olarak imar
parseline dönüştürülmeden imar durumu verilemez. Ancak parsel cephesi, parsel büyüklüğü ve
derinliği açısından ada içerisinde bulunan parsellerin tamamının imar planı koşullarına uyması
halinde imar parseli olarak kabul edilecektir.
19) İmar planına göre parsel cephesi ve derinliği uygun olan kadastro parsellerinde,
düzenlemeden önceki parsel büyüklükleri aynı kalmak koşuluyla; parsel sınırı düzeltmesi
şeklindeki birleştirme ve ayırma işlemleri plan notlarında sözü geçen minimum alan koşullarına
tabii değildir.
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20) Ön bahçe mesafesi belirlenmiş imar parsellerinde, plan değişikliği ile yola terk verildiği takdirde yol hattının bozulmaması şartıyla 5 mt olan bahçe mesafesi eski parsel sınırından
(yola terkten önceki) çekilecektir ancak imar adasına göre bina cephe hattı istikameti tayin etmeye belediyesi yetkilidir.
21) İmar planında belirtilen yapı yaklaşma mesafeleri; yeni yapılacak yapılar için geçerli
olup, mevcut ruhsatlı yapılarda yapılacak tamirat, tadilat ve fonksiyon değişikliklerine engel
değildir.
22) Meskun konut adalarındaki meskun parsellerin arasında kalan parsellerdeki yeni
yapılacak binaların ön bahçe mesafelerini tayinde mevcut binalarla yeni yapılacak binaların
uyumunu sağlamak, imar adasındaki cephe hattını korumak için mevcut yapılardaki ön bahçe
mesafesi aynen korunacaktır. İmar planında ön bahçe mesafeleri belirtilmeyen durumlarda ise
yapı adalarında ön bahçe mesafeleri; mevcut ruhsatlı binaların cephe hatlarındaki teşekküle
uygun olarak belediyesince belirlenecektir.
23) Blok Nizam ve İkiz Notasyonlu Blok Nizam 4 katlı yapılaşma alanlarında ön bahçe
mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre, arka bahçe mesafesi de 3 metrenin altına
düşmemek kaydıyla Taks değerini koruyacak şekilde bırakılacaktır. Artan her kat için bahçe
mesafeleri yönetmeliğin belirttiği şartlara uygun olarak bırakılacaktır.
24) İmar adalarındaki Bitişik Nizam yapılaşma koşullarına sahip meskun parsellerin
arasında kalan parsellerdeki yeni yapılacak yapıların bina derinliğinin tayininde mevcut yapılarla
yeni yapılacak yapıların uyumunu sağlayacak şekilde bina derinliğini ve arka bahçe çizgisinin
teşekkülüne belediye yetkilidir.
25) Bitişik nizam yapı adalarında arka bahçe mesafesi 2 katlı yapılarda 3.25m , 3 katlı
yapılarda 4.75 m, 4 katlı yapılarda 6.25 m, 5 katlı yapılarda 7.75 m, 6 katlı yapılarda 9.25 m
olarak uygulanacaktır.
Arka bahçe mesafesi yukarıdaki hükme istinaden verilen parsellerde bina derinliğinin
10m’nin altında çıkması durumunda, 3194 sayılı imar Kanunu ve yönetmeliklerinin
hükümlerinde belirtilen asgari bahçe mesafelerine uyulmak kaydıyla bina derinliği en fazla 10m
olarak verilecektir.
26) 1/5000 ölçekli NİP'de KDKÇA ve 1/1000 ölçekli UİP'de ticaret alanı olarak belirlenen alanlarında tehlikeli - kokulu - patlayıcı - yanıcı maddeli - zararlı artık çıkarıcı çevre sağlığı
yönünden sakıncalı türden tesis ve depolama yapılamaz.
27) Konut alanlarında halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 10 metre ve üzeri yollarda zemin kat ticari yapılabilir ancak batar kat yapılamaz, parsel tam dolu kullanılamaz.
İmar planında, Ergenekon Mahallesi sınırı dahilinde ticaret merkezi alanları ayrılmış
olduğundan, konut alanlarında zemin katlarda depolama ve ticaret olarak gösterilen yerler dışında
kalan konut alanlarında zemin katlar depolama ve ticaret amacıyla kullanılamaz.
28) İkiz notasyonlu blok nizam yapı adalarında; mevcut imar durumlarındaki minimum
bahçe mesafeleri ve hatları korunmak şartı ile parsellerin tevhidine izin vermeye belediyesi
yetkilidir.
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29) Ticaret adalarında parseller birleştirilerek tek parsel haline getirildiğinde planda
verilmiş planlama haklarının (toplam inşaat alanı – kat adedi) üzerine çıkmamak koşulu ile aynı
parsel içerisinde birden fazla yapı yapılabilir.
30)İmar planında Blok Nizam-İkiz Notasyonlu Blok Nizam konut alanlarında; taban alanı
kat sayısı sabit kalmak koşulu ile kat alanı kat sayısının zemin kat hariç, her kat için 0,05 emsal
artışı uygulanabilir.
31) Bitişik nizam ön bahçeli veya bahçesiz yapılaşma şartı getirilen farklı kat adedi ve
bina yüksekliği kararı bulunan parsellerin tevhidi aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla yapılabilir.
a-Tevhit sonucunda oluşacak parsele birden fazla daire üzerine yapılaşma gerçekleştirilecek ise tevhitten dolayı oluşacak inşaat alanındaki artışın kullanılmasına izin verilmez. Bunu
sağlamak için tevhit öncesinde her parsel için düzenlenecek imar durumu belgesindeki ön, yan
ve arka bahçe mesafeleri ile kat adedi tevhit sonucunda
oluşacak parselde aynen korunacaktır.
b- TİCK-Z ve TİCK-T alanında yer alan bir parsel ile konut alanında yer alan yan yana
parsellerin zorunlu tevhidi halinde (şuyu vb.) yeni oluşan parselde batarkat yapılabilir.
c-Tevhit ile oluşan parsellerin ifrazı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ifraz şartlarını
sağlamak kaydıyla ifraz edilebilir.
32) Belediyemiz onaylı imar planı onama sınırları içerisindeki Blok ve İkiz Notasyonlu
Blok Nizam yapı adalarında (TİCK-T - TİCK-Z - konut alanlarında); ada bazında oluşacak parsel
tevhidleri ile emsal (K.A.K.S.) arttırılmamak ve Hmax:18.50 yi geçmemek koşuluyla yapı
yapılabilir.
33) TİCK-Z alanlarında, zemin kat ticaret kullanılması gerekmekte olup batar kat
yapılabilir. Üst katlar arka bahçe mesafesi çekilmek suretiyle konut veya ticaret olarak tercihli
kullanılabilir. Zemin kat ve batarkat yüksekliği toplam max:6.20m ile sınırlandırılacaktır.
Konutlar eşit yükseklikte oluşturulacaktır.
34) TİCK-T alanlarında zemin kat ticari veya otopark olarak kullanılabilir. Zemin kat
ticari kullanılacak ise batar kat yapılabilir. Zemin kat ve batarkat yüksekliği toplam max:6.20m
ile sınırlandırılacaktır. Diğer katlar konut amaçlı kullanılacaktır ve eşit yükseklikte oluşturulacaktır.
35) Bitişik nizam TİCK-T ve TİCK-Z alanlarında; varsa ön bahçe bırakıldıktan sonra
zemin katı işyeri yapmak kaydıyla yapılaşma alanı (TAKS) zemin kat ve batar katta mevcut
teşekkül dikkate alınarak tam dolu kullanılabilir.
36) Bitişik nizam yapılaşma alanlarında (Konut, TİCK-T, TİCK-Z alanlarında); imar
planı ve plan notlarında belirtilen veya mevcut teşekküle uygun olarak verilecek olan ön ve arka
bahçe mesafeleri bırakıldıktan sonra kalan parselin zemin katta yapılaşacağı alan TAKS olarak,
imar planında belirtilen kat adedi ile TAKS’ın çarpımı ise KAKS=EMSAL olarak
değerlendirilecektir.
48

TURGUTLU (MANİSA)
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE
UYGULAMA REVİZYON İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TİCK-T ve TİCK-Z alanlarında zemin katın tam dolu olarak kullanıldığı bölgelerde emsal
hesabı zemin kat için tam dolu, üst katlar için arka bahçe mesafesi bırakılarak hesaplanacaktır.
37) Ticaret alanlarında tamamı işyeri olarak projelendirilen bina ve tesislerde; asansör
kulesinin merdiven evinden yükseğe çıkmaması şartı ile asansörler teras katına çıkacak şekilde
tertiplenebilir.
38) Belediyenin yatırım programında bulunmayan yerlerdeki alt yapı yatırımları özel
yatırımcı tarafından karşılandığı takdirde inşaat ruhsatı verilebilir. Alt yapı inşaası
tamamlanmadan yapı kullanma izni verilemez.
39) Onaylı imar planına göre parselasyon işlemleri tamamlanmış ancak henüz yolu
yerinde açılmamış parsellerde imar durumu talep edilmesi halinde imar durum belgesi
hazırlanmadan ilgilisi tarafından mevcutta en yakın açık yola bağlantısını gösteren yol projesi
(kırmızı/siyah kot) hazırlatılıp ilgili müdürlüğünden onayı istenecektir.
40) TİCK-T ve Konut alanlarında, sadece zemin katta veya tamamı açığa çıkan bodrum
katlar da otopark olarak kullanılması ve imar planındaki iskân edilebilir kat sayısının artmaması
koşuluyla, planda önerilen kat sayısı 1 kat ve bina gabarisi 3.00 metre arttırılır, otopark katında
kullanılmak üzere TAKS’a göre hesaplanan alan kadar emsal artışı yapılacaktır. Otopark katında
imar durumunda belirtilen zemin kat iz düşümü aşılamaz.
Bu katların ilgili yönetmeliklere ve standartlara göre projelendirilmesi ve inşaa edilmesi
zorunludur. Bu katta ihtiyacın öncelikle her daire için 1 otopark olacak şekilde tefrişli olarak
gösterilmesi, mümkün değilse arka bahçesi ile birlikte parselinde karşılanması esastır.
Kazan Dairesi ve Müşterek Kömürlük yapılabilmesi şartı:
Otopark katında her daire için 1 otopark yerinin tefrişli olarak gösterilmesi halinde kazan dairesi,
müşterek kömürlük, su deposu tesisatı, yönetim odası, hidrolik asansörler için makine dairesi
yapılabilir ancak, bu durumda da artan alan olursa otopark olarak düzenlenmesi zorunludur.
İlave otopark katının yapılamayacağı yerler:
Ticaret ve TİCK-Z olan parseller ve %20'den fazla eğimle inilerek otopark girişi gerektiren
parsellerde ilave otopark katı yapılamaz.
Otopark giriş çıkışı yapılması şartı:
Sinyalizasyonlu kavşaklarda, kavşağa 30 m’den daha az mesafeden, 12 m ve daha geniş yoldan
giriş yapılan köşe parsellerde parsel köşe noktalarına minimum 5 m’den daha az mesafeden
otopark giriş çıkışı yapılamaz.
Otopark tipi şartları:
Bitişik nizam parsellerde zemin kat otopark olarak yapılmak istendiği takdirde garaj duvarları
tamamen kapalı, garaj kapısı otomatik kapılı olarak mimari projelerde ve elektrik tesisatı projelerinde gösterilecektir. 1. kat üst döşeme kotu 3.00 kotunu aşamaz. Otopark kapısı genişliği 3m
den, yüksekliği 2.50m den az olamaz.
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Ayrık, blok ve ikiz notasyonlu blok nizama tabi parsellerde istendiği takdirde dış duvarlar
yapılmadan sadece kolon sistemini açığa çıkartacak şekilde, otopark giriş çıkışlarının, her daireye
ait otopark alanının belirlenmiş olduğu mimari tefrişat şartlarına dayalı otopark çözümleme
sistemi uygulanabilecektir.
Yükseklikler:
Garaj katında iç yükseklik kiriş altında temiz 2.20 m’den az olamaz.
Rampalar:
Rampa genişliği temiz 3,00 m’den az, eğimi %20'den fazla olamaz. Rampa hiçbir şekilde parsel
dışından başlatılamaz. Mimari projede rampadan geçen en az bir kesit gösterilmek zorundadır.
Otopark girişleri rampa ile çozülmüş olan eğimli arazilerde otopark girişi bölümüne mazgal,
menfez vb. gibi su baskınlarına karşı önlem alınması zorunludur.
Park yerleri, geçitler, manevra alanları:
Manevra alanı hariç park yerlerinde 1 araç için 2.50 m x 5.00 m ölçüsü esas alınır. Kolon, duvar
v.b. herhangi bir engel olmaması durumunda yan yana park düzeninde bu mesafe 2.30 m x 5.00
m altına inemez. Otopark yerine arka bahçeye geçit ilave edilmek istendiği takdirde engelsiz
(kolon, duvar, v.b.) toplam ölçü 2.30+2.30=4.60 m’nin altına inemez. Sadece geçit bırakılan
yerlerde geçit genişliği temiz 2.50 m’den az olamaz.
Arka bahçenin otopark olarak kullanılabilmesi için veya yan bahçelerin araç geçişi için
kullanılabilmesi durumunda, yan bahçeye zemin katta açık çıkma yapılamaz. Yan bahçe mesafesi
4,50 metre den az olan yerlerde 90°lik dik otopark girişi yapılamaz.
Asansör ve merdiven girişinin yanında en az 1 adet temiz 3.50mx5.00m ölçülerinde engelli
otoparkı konulması zorunludur.
En fazla 2 araç arka arkaya park edebilir. Minimum genişlikteki rampa ve sirkülasyon yolları ve
geçitler üzerine park yapılamaz.
Otopark alanında tadilatla küçültme yapılamaz amacı dışında kullanılmaz.
Kapalı garajlara LPG’li araçlar park yapamaz.
41) Bağımsız bölüm sayısı 8 ve daha üstü olan binalarda elektronik haberleşme sistem
odası yapılması zorunludur. Elektronik haberleşme sistem odasının kenar uzunlukları ve
yüksekliği 2 m'den az olamaz.Elektronik haberleşme sistem odası ve dikey şaftı ıslak hacimlerin
altında düzenlenemez.
Bağımsız bölüm sayısı 8 -39 arasında ise 6 m2 alan ve 0,3 m2 dikey şaft,
Bağımsız bölüm sayısı 40-79 arasında ise 8m2 alan ve 0,5 m2 dikey şaft,
Bağımsız bölüm sayısı 80 ve üstü ise 10 m2 alan ve 1m2 dikey şaft şartı aranır.
42) Yeni yapılacak binalarda dış cephede pastel renkler yada pastel renkli dış cephe
kaplamaları kullanılacaktır.
43) Yapı Gabarileri;
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a) Konut, TİCK-Z ve TİCK-T alanlarında kat yükseklikleri 3.00 metre olarak
planacaktır.

hesa-

Yapının gabarisi = (kat adedi x 3.00 metre) + 0,50 m olarak hesaplanacaktır.
b) TİCK-Z ve TİCK-T alanlarında batarkat yapılması şartıyla
Yapının gabarisi = (kat adedi x 3.00 metre) + 2,50 m olarak hesaplanacaktır.
44) Binalardaki reklam amaçlı asılan büyük tabelaların ve bina giriş kapıları üzerinde
bulunan büyük tabelaların yasaklanması ve yeni yapılacakların max. 0.25 m2 olarak
sınırlandırılması zorunludur.
45) Yüksek yapılarda, çatı kaplama malzemesine proje kontrolü aşamasında Mimari
Estetik Komisyonu karar verecektir.
46) İmar planına göre parsel cephesi ve derinliği uygun olan yapı nizamlarında çatı
malzemesinin kiremit şartını sağlaması kaydıyla çatı araları son kat ile bağlantılı piyes olarak
kullanılabilir. Çatı kullanım alanındaki en düşük iç yükseklik net 1,80m olmak zorundadır. Bu
alanlar bağımsız bölüm olarak kullanılamaz. Çatı arasındaki kullanılan alan emsal alanına dahil
edilecektir. Ortak merdiven kovası çatıya kadar çıkacaktır. Dikme, profil, ahşap, kolon, çelik
doğrama vb. gibi malzemelerle yükseltilen çatı yapımı yasaktır. Çatı eğimi saçak ucundan
hesaplanır. Çatılar parapet üzerine oturtulamaz, üst kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında
kalan hacimler ilave kat döşemesi yapılmak suretiyle bölünemezler.
Konut olarak kullanılan tüm yapı nizamlarında kiremit çatı yapmak zorunludur. Çatı
eğimi en az %33 en fazla %40 olarak hesaplanacak, çatı yüksekliği 4 metreyi aştığı durumlarda
maksimum 4 metre ile sınırlandırılacaktır. Yol ve ön-yan-arka bahçelere bakan cephelerde kalkan
duvar oluşturulmayacaktır. Bitişik olmayan her cepheye eğim yapılacaktır. Çatı arasının
yukarıdaki şekilde düzenlenmesi halinde merdiven kovasının yol ve arka bahçeye bakan kısmı
gizli teras olarak tertiplenebilir, çatının teras olarak düzenlenen kısmında merdiven evi, asansör
kulesi, merkez anten ve 110 cm parapet yüksekliğini aşmamak kaydıyla güneş enerjisi, su
deposu, merkezi klima, gibi tesisatlar yapılabilir. Tescilli yapılar ile dini yapıların çatı örtüleri ve
bunların yeni yapılacak yada tamir ve tadilat edilecek örtüleri bu kayıtlara tabi değildir.
Çatı arasının son kat bağımsız bölümü ile birlikte kullanılması halinde; toplam çatı katı
alanı, son kat üst döşeme alanının %40’ını geçemez. Bu alana; merdiven kovası, asansör dairesi
gibi çatı katında yönetmelik dahilinde oluşturulan mekanlar dahil değildir. Son kat meskenle
bağlantılı çatı arası kullanımda teras tertiplenebilir. Teras alanı, %40 kullanılabilir alana dahildir.
Merdiven kovasının arka bahçeye bakan kısmında teras planlandığı takdirde, çatı arası
mesken kullanımında da teras yapıldığında 2 teras arası min. mesafe 3 metre olacaktır. Çatı
arasındaki teraslar hiç bir suretle pergole, kayar cam, dikme, çelik doğrama vs. gibi yapı
elemanlarıyla kapatılamaz.
Son kat dubleks merdivenlerinde merdiven basamak genişliği min:26 cm, rıht yüksekliği
max:18 cm ve merdiven genişliği min 100 cm olarak planlanacaktır.
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Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi,
doğalgaz yönetmeliğine uygun kazan dairesi, merkezi klima tesisatı, baca, tesisat odası ve son
kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir.
47) Ekmek Fabrikaları ve Ekmek Fırınları ile ilgili, yürürlükte olan, İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
48) Fuar alanlarında kafeterya, restoran, vb. eğlence ve dinlence birimleri; tapu alanının
%10'unu ve 2 kat Yençok:9.50'yi geçmemek şartı ile yapılabilir. Fuar amaçlı yapılacak yapılar
için emsal ve yükseklik düzenlemesinde belediyesi yetkilidir.
49) KSS alanlarında Yençok:7.50 ve tek katlı olup, sadece batar kat yapılabilir.
50) Sanayi alanlarında minimum parsel büyüklüğü 3000 m2, minimum parsel cephesi ve
derinliği 30 m olacaktır.(
51) Sanayi Alanlarında Emsal=0.50, Yençok:Serbest (Teknolojinin Gerektirdiği
Yükseklik Kullanılacaktır.) olarak kullanılacak olup, emsal hesabını geçmemek şartıyla birden
fazla kat ve birden fazla yapı yapılabilir.
52) Sanayi Alanlarında, Parsel sınırları içerisinde yönetim ve sosyal tesis binaları
bağımsız olarak yapılacak ise Yençok:7.50m ve 2 katı geçemez. Üretim binası ve idari bina
arasında dilatasyon yapılmak koşuluyla iki bina arasında bağlantı yapılabilir.
Yönetim ve sosyal tesis bölümü üretim binaları içerisinde yapılacak ise Yençok=3.50m ve
tek (1) katı geçemez. Tek kat olarak planlanan yönetim bölümünün döşeme üst kotuna ulaşan
merdiven düzenlenemez. Bu bölüm farklı bir amaçla kullanılamaz
53) Sanayi, KSS ve depolama alanlarında ilgili tüzük ve yönetmeliklere uyulması
zorunludur. Gürültülü-tehlikeli-kokulu-patlayıcı-yanıcı maddeli-zararlı artık çıkarıcı çevre sağlığı
yönünden sakıncalı türden tesis ve depolama yapılamaz.
54) Sanayi ve Depolama Alanlarında; Ruhsat safhasında Çevresel Etki Değerlendirme
raporu, kapasite raporu ve peyzaj projesi istenecektir.
55) Akaryakıt Alanı;
a) Konut bölgesinde yapılacak Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanları; ada bazında
olması ve parsel içerisinde her yönde minimum 10 m yapı yaklaşma mesafesinin konulması
zorunludur.
b) Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanlarında (imar planına göre halihazır da mevcut
olanlar hariç) parsel cephesinin minimum 40 m. olması ve parsel büyüklüğünün 2500 m2 den
küçük olmaması zorunludur.
c) Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarının kurulması sırasında TS standartlarında
belirtilen asgari emniyet mesafelerine uyulacaktır.
d) Akaryakıt ve LPG nakil araçlarının, boşaltma işleme haricinde kent içindeki tüm
istasyonlarda, yollarda ve genel otoparklarda park halinde bulunması yasaktır.
52

TURGUTLU (MANİSA)
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE
UYGULAMA REVİZYON İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU

e) Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanları içerisinde ilgili kurumlardan olumlu görüşlerin
alınması kaydıyla LPG, LNG, CNG, Elektrikli Araç Şarz Ünitesi yapılabilir.
f) Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanlarında, Ruhsat safhasında Karayolları görüşü,
EPDK görüşü, TSE görüşü, MBB görüşü, Çevresel Etki Değerlendirme raporu ve peyzaj projesi
istenecektir.
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