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MECLIS KARARI
Karar No: 20201197
Karar T aııh:O9 / 0 6 / 2020

Dairesi: İmar ve Şehircilik Dairesi BaşkaıJığ
Konu: İmaı Planı DeğişiHiği

Turgutlu Ilçesi, 5. Mıntıka Mahallesi, 1630 ada 27 -28 parselleıde Akaryakıt+ LPG
istasyonu ile TİCK alanrnrn yer değiştirmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği.
Kaıar:

Turgutlu İlçesi, 5. Mıntıka Mahallesi, 1630 ada 27-28 parsellerde Akaryakıt+ LPG
istasyonu ile TİCK alanının yer değiştirmesine yönelik hazırlanan li5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği Büyı,ikşehir Belediye Meclisinin 10.03.2020 tarihli toplantısında incelenerek
rapora bağlanmak üzere 144 sayılı meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir,
İmar ve Bayındırlrk Komisyonunca Turgutlu İlçesi, 5. Mıntıka Mahalle si, 1630 ada 27 -28
parsellerde Akaryakıt+ LpG istasyonu ile Tıck aIanının yer değiştirmesine yönelik hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 8,/b. maddesi,
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince kabulüne karar verilen
28.04.2020 tarih ve 37 sayılr raporun CHP, İYİ Parti Gruplan ve BBP Meclis üyesinin ret oylanna
karşılık Ak Parti ve MHP Gruplarının kabul oylarıyla Meclisimizce Oyçokluğu ile kabuliine karar
verildi.
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MANiSA BIMJKŞEHİR BELEDiYE BAŞKANLIĞI
MECLISKARARI
Dairesi: İmar ve Şehiıciik Dairesi Başkanlığı
Konu: Revizyon İmar Plaıı

Karaı No: 20201205
Karaı Tarih:09/06/2020

Turgutlu Kent Merkezi 1/1O00 ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı İle
07 .01,2020 tarih 10 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Karaırnrn değerlendirilmesi.

Karar:

Turgutlu Kent Merkezi li 1000 ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı İle
07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Karannın değerlendirilmesi, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 10.03.2020 tarihli toplantısında incelenerek rapora bağlanmak üzere 156
sayılı meclis karan ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunca Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve
Revizyon Uygulama İmar Planının, komisyon incelemesi neticesinde gerekli görülen, ekteki plan
paftaları ve plan notlarındaki düzenlemelerin yapılması şartıyla, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu'nun '7lb. ve 14. maddeleri, 3194 sayıh İmar Kanunun 8/b. maddesi, Otopark
Yönetrneliği'nin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin
ilgili maddeleri gereğince 14.05.2020 tarih ve 45 sayılı raporun kabulüne kaıar verilmiş ancak
meclisimizce yapılan görüşmede komisyonumuzca kabul edilen Komisyon raponı ekindeki
Anahtar Pafta Açıklama Listesinin sadece 52. Maddesi "Şehir merkezinde kalmış olan "Sanayi
Alanının" Konut, TİCK_T, Park, Yo1 Alanı ve Özel Eğitim Alanına" dönüştiirülmesi" maddesinin
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna tekıar görüşülmek üzere iade edilmesine diğer maddelerin ve
komisyon raporunun kabulüne Meclisimizce Oybirliği ile karar verildi.
EKLER: l-Turgutlu ilave Ve Uygulama Revizyon imar Planı Ve Plan Notlan
2-Anahtar Pafta Açıklama Listesi
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PLA}{ NOTLARI

1) Turgutlu i/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazrm İmar Planı Plan ve Plan
notlarında belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayiıı Çevre Kanunu,
2863/5226 sayılı Kiilüir Varlıklan Koruma Kanununa, Enerji Verimtiiiğ (rourruna, Engelliler
Flakkında kanuna, otopark yönetrneliğine, p]anlı Alanlar İmar İönetıneliğine, İangın
Yönetmeliğine vb. ilgili mevzuata uyulacaktır.
2) plaıj.ma alaır kapsamında; nazım imar plaııı değşikliğ yapılmaksızın, nazım planrrı
.
ulaŞım, Yoğunluk ve kullanım karaılarında uyumsuzluk göstoen vİ plun buttınıtıgınü bozucu
nitelik taşıyan uygulama imar plan değişiklikleri yapılamaz-.
3) Kentsel Sit Alaıı sınırları içerisinde bulunan parselle,riı yapılaşmasında ..Koruma
Amaçlı İmar Planı ve Plan Notları"na uyulacak olup, l/1ö00 ve ı/sood olçekli revizyon imaı
Pİanı ve Plan notlan Ken§el Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Plaıı sınırlaıı içerisinde yer alaı
parseller

içiı

gegerli değiIdir.

4)Yerleşme 1- derece deprem bölgesin düir. 6/3/20ü7 tarihli ve 26454 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan "Dçrem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetrnelik'' ile
|4/'7 /2007 tarihli ve 26582 sayıh Resmi Gazete'de yaymlanan
''Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelik'' hüküm]erine uyulur.

plan gösterimlerinde "sahaya
.belirlenen_
_. _
a]anda; yapılaşma

özel zemin dawanış analizi gerektiren bölge'' olarak
taleplerinde zemin ve temel etiıİ raporuna i-lave olarak TĞkiye Bina
Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasanm G<ızetoenj Konuolü Hizmetine Dair
Tebliğ maddelerinde belirtilen tasarım gözetmeni ve geoteknik uzmanlannca hazırlanan ayrıntıIı
zemin davranış anaiizi raporu hazırlanması zorunluduı
5) Askeri AiaıJarda; 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güven]ik Bölgeleri Kanrınu
hii:I«imieri geÇeriidir. Buna göre Askeri Güven_lik Bölg-eleri içerisinde kalan- bölgelerdeki
yapılaşma talepleri için askeri kurumun görüşüniın almması gerekl.idir.

6) E.N H @oerji Nakil Hattı) altlnda kalan yapı adalannda Kuwetli Akım Tesis]er
YöneEneliği hii*ümleri geçrlidü. Üzerinden ENH geçen yapı adalan ve parsellerde, yapılaşma
şartlart, imaı durumu saffıasında TEIAŞ veya cEf>iZ Ebaş.tan alınaük kurum glriışIerine
istinaden belirlenecekir.

7)
..,
alabilmesi

Karayollaı sorumluluk sahasından cephe alan bütün parsellerden, inşaat ruhsatı
için karayolları Geçiş yolu izin Belgesi veya karayollarindan girişçıl«ş İçin olumlu

.

görüş alması zorunludur,

plaıJama

alanı
_ 8)
cephe. alan parsellerde;

içerisinde bulunan dere alanlanndan veya derenin bulunduğu yoldan
uşkın önleme tesisleri ilgili kuruluş tarafından @.s.ı veya l.ı,ısril ıe
derenin ıslahı yapılmadan veya yapılaşmaya yonelik olumlu gorıış veıilmeden yapı
ruhsatı
diizenlenemez.
9)

Dsi

l0)

.T

görüşü alınmak kaydıyla üstünden yol geçen dereler kapalı kanal içine alınabilir.

Irlamaz deresi seddesi içinde kalaı yeşil alaı uygu ]aması ancak D§İ'den uygun
lındıkan sonra
ıtabilir. (05.06.20 l 2-56 Turgutlu BMK)
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11) Kadastro ile imaı planı hattı aıasındaki 2 mğtreye kadar olan uyumsuzluklari,
yapılaşmanın biçimine göıe esa§ doğruioyu değiştirmemek ve planda ada keıaı
çizgisi ile
gösterilen cephe hattı doğıltusunun bozümaması koşulu ile t§ıt ve yaya yollarııı. kademe
hattını ve ada ayrım çizgilerini planda yazılı değerden 2 m'ye kadar, imar plan değişikliği
yapmaksızın, değiştirmeye ve ditzeltmeye belediyesi yetkilidir.
12) İmar plaıı içerisinde hiçbir şekilde ve onama sının dşındaki 200 metrelik kuşak
iÇerisinde de toprak ocakları açılamaz. Ançak plan onama sınrn içerisinde 25/ü2l2olg iaıfuli
Turgutlu Belediye Meclisi İmar komisyonu Raporu ekindeki kokide yer alan parsellerde,
Tuıgutlq Belediye Encümeniıce belirienerı siyah-kırr.nm kot çalışmalaı soırasuıda, Planlı
Alaniar İmar Yönetrneliği'nde belirtilen haaiyata ilişkin hususlara uyulmaJ< şrrıyla; krrrnızı kota
kadaı olan alanda kırmıa kottaı aşağ iımemek, mevcutla bulunan altyapıüs§apı tesisleli ve
mevcut Yapılarda tehlike arz etmeyecek şekilde belediyesince olu$urulacak teknik komis.vonca
beliılenecek yaklaşma mesafesi ve önlemlere ulı:lmak kaydıyla toprak ocağı ruhsatı alınması
mümkiindür.
13) Turgutlu Belediyesi ilçe merkezi onayiı imar planınd4 meskun ve gelişme konut
alanları srnrrrna aynca köye yerleşik alan sınırına en yakın noktası kanatlı hayvancılık
tesislerinde 2km, diğer hayvancılık tesislerinde ise l km mesafede olması veilgili kurum ve
kuruluşların uygun görilşünıin alınması şartı ile hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilebilir.

14) Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli oiup ıizeıinde birden fazla yapı
YaP ması mümkün olan parsellerde kot verilmesi, her binanın köşe kotlannın aritmetik
ortaiama§ı ajınarak, beiediyeniı imar birimincç yapı adasının tama ınln bu madde hükiınieıi
çerçevesinde etüdü ve bunün belediye enciimenince kabulü ile yapüır.

15) Yapı adalarında bir kadastral parsele isabet eden yol, yeşii alan, eğitiın. sağlık ve
sosyo kültiiıel tesis aianlan vb. kamusal alanlar, kamu eline geçmeden söz konusu yapı
adalaındaki ilgili kadastrat parselden elde edilen imar paıseli veya paısellerinde iışaat
uygularrıası yapı 1amaz.

16) İkiz nizam ve blok nizam yapı adalarındaki kadastral parsellerde yapılacak

Parselasyon planlarıııda ve yenİden İfraz işlemlerinde 3 kat ve üzeri yapı önerilen parsellerde
30Om?'den kiiçük parsel o]uşturulanaz.

17; İmaı uygulaması işlemlerinde ve imar durumu tanziminde imar pIanına uygun olmak
şartıyla imar hattı belirlemeye Belediyesi yetkilidir.

18) Ada bütiinünde kadastral paıselleı imar plarrındaki koşuilara uygıın olarak imar
parseline dönüştiirülrnedeıı imar durumu verilemez. Ancak parsel cephesi, parsel büyiiklügü ve
derinliği açısuıdan ada içerisinde bulunan parsellerin tanıamının imar plaıı koşuilanna uyması
haLinde iııar parseli olarak kabui edilecelııir.

. _ t9) İmar plaıına göre parsel cephesi ve deriniiği uygun olan kadasşo paıselleliıde,
düzenlemeden önceki parsel büyükliıkleri alııı kalmak koşuluyla; parsel sının düze]mesi
Şeklindeki birleştirme ve ayırma işlemleri plan notlannda sözü geçen minimum ala:ı koşullanna
tabii değildir.
20) Ön büçe mesafesi belirlenmiş imar parsellerinde, plan değişikliği ile yo la terk
verildiği takdirde yol hattınrn bozulmamasl şartıyla 5 mt olan bahçe mesafesi eski parsel
sln
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imar adasına göıe bina cephe hattı istikameti

.

2l)

İmar planında belirtilen yapı yaklaşrna mesafeleıi; yeni yapılaoak yapılaı
için geçerli
9l1gr.3evcut ruhsatlı yapılarda yapıiacak tami-ra! tadilat ve fonksiyon değşikiiklerine engel

değildir.

22) Meskun konut adalanndaki meskun parsellerin arasında kalan parseilerdeki yeni
yapı]acak binalann ön büçe mesafelerini tuyiod" m"r"rt b.inalaıla yrnı
yapılacat tinaa..
u}umıınu sağlamak, imar adasmdaki. cophe hattını korumak için
meviut yapıiaraaki ön bahçe
mesaf,esi aYnen korunacaktır. İmar planİnda ön bahçe
mesafeİeri belirtilmeyen Jo*Jurau ir"
YaPı adalarında ön büÇe mesafeleri; mevcut rüsatlı binalann cephe haİlarındaki İeşekkııle
uygrrn oIarak beiediyesince belirleıecektir.
23) Blok Nizam ve İkiz Notasyonlu Blok Nizam 4 katlı yapılEma
alanlannda ön bahçe
mesafesi
yan bahçe mesafisi 3 metre, arka bahçe mesafesi de 3 metrenin
altına
,5 ...T",.
uuşmemek
kaydüyla laks değerini koruyacak
bırakılacaktıI.
Artan
her
şekilde
kat içfuı bahçe
mesafeleri yönetrneliğin betirttiğ
şartlara uygun olarak bırakılacaktır.
24\ imar ada]arındaki Bit§ik Nizam yapılaşma koşullarına sahip meskıırı
parsellerin
yeni yapılacak yupiıu.,n bina derlnliğnin tayiriinae
::T"l1151T larse]lerdeki
ıl,rypunu sağlayacak şekilde bina deıiıliğni ve arka -""",il"p,l*ı"
bahçe çİzğsinin
:11.J,."İ]lT$,l3|1ları1,
IeşeKKulune belediye yetkilidir.
nizam yapı.adalannda arka bahçe mesafesi 2 katlı yapılarda
3.25m 3 kallı
.,_-,,^-1'L
9,j'uik
yapllalda 4./5
m,4 katlı vaoılarda 6,25 m, 5 katlı yapılarda 7.75 m, 6 katlı yapılaıda , 9.25
m
o

Iarak uygulanacaktır.

F.

Arka bahÇe mesafesi lukandaki hükme istinaden-imu,
verilen parsellerde bina derinliğinin
aitında
drırumunda,
çıkması
3
194
sayıiı
Kunun, ve yonetmeiikıerinin
.

"y
hiil«imlerinde
belirti]en asgari bahçe mesafelerine
olarak verilecektir.
J

,y"i.ut

tuya,yla uina deriniğ en-ariu ıonı

20115000 ölÇekli NİP'dğ KDKÇA ve 1/1000 ölçekli
Uip'de ticaret aianı olarak be]ir]enen
a]anlarında tehlikeii - kokulu - patlayicı - y*,",
*uda.ii - zararlı arhk çıkarıcı çewe sağiığ
yönünden sakıncalı tiirden lesis vİ depolama'yapıLamaz.

27)konut alanlarında tıalkın grinlük ihtilaçlannın
karşılanması amacıyla 10 metre ve
;""k
d;* kat yapılarnaz, parsei tam doiu
kuIlanılamaz.

üzeri yollarda zemin kat ticari yğılabilir

İmar Planında, Ergenekon Mahallesi srnııı dahilinde
ticaret merkezi aJanları ayrılmış
olduğundan, konut alanlarindazeminkatlarda
d"p"l"o," r"
kalan konut alanlarında zemiı katlar depolama
vJ İi*r"t
kullanıIamaz.
28) lkiz noasYonlu blok nizam yapı adalarında; ".l"yla
mevcut imar durumlarındaki minimum
bahçe mesafeleri ve hatları korunmak
ı.
pa.seıiıerın
tevhidine izin vermeye belediyesi
lu.t

ii"*.ril#;;;;;#ö##"*o"

yetkilidir.

29) Ticaret adalannda parseller birleştirilerek tek panel
haline getirildiğinde planda
verilmiş planlama haklarııın (toplam inşaat
alanı - kat adedi; tizerine çıkmamak koşulu ile ayrıı
parsel içerisinde birden fazla yapı yapıIabiiir.
planında Blok Ni zam-İkiz Notasyonlu Blok Nizam
konut alanlaünda; taban alanı
kalmak koşulu ile kat alan ı kat sayısrnın zğmin kat hariç,
her kat için 0,05 emsal

v
.?İ

31) Bitişik nizam ön bahgeli veya bahçesiz yapılaşma şarb getirilen farklı kat adedi ve
bina yüksekliği karan bulunan parsellerin tevhidi aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla yapılabilir.

a-Tevhit sonucrında oluşacak parsele birden faz|a d,aııe üzerine yapılaşma

gerçekJeştirilecek ise tevhitten dolayı oluşacak inşaat alaıındaki arhşın kul.lanılmasına
izin veri]mez. Bunu sağlamak için tevhit öncesiıde her parsei için diizenlenecek imar
drrrumu belgesindeki ön, yaı ve aıka bahçe mesafeleri ile kat adedi tevhit sonucunda
oluşacak parselde aynen korunacaklrr.

b- TİCK-Z ve TİCK-T alanında yer alan bir paısel ile.konut alanuda yer alan yan yana
parsellerin zorunlu tevhidi halinde Guyu vb) yeni oluşan parcelde batarkat yapılabiliı.
c-Tevhit ile oluşaı parsellerin ifrazı Planlı Alanlar İmaı Yönetmeliği'nin ifraz şardannı
sağlamak kaydıyla itaz edilebi]i.
32) Belediyemiz onayh imar planı onama sınırlan içerisindeki Blok ve İkiz Notasyonlu
Blok Nizam yapı adalannda (TİCK-T - TİCK-Z - konut alarıliınnda); ada bazında oluşacak parsel
tevhidleri ile emsal (K.A.K.S.) arttınlmamak ve Hmax:l8,50 yi geçmemek koşuluyla yapı
yapılabilir.

33) TİCK-Z alarıiaıında, zemin kat ticaret kıllanr]ması gerekmekte olup batar kat
yapılabilir. Üst katlar arka büçe mesafesi çekilmek suretiyle konut veya ticaret olarak tercihli
kullanılabilir. Zemin kat ve bataıkat yüksekliği toplam max6.20m ile sınırlaıdfllacaktıf.
Konutiaı eşit ylll<seklikte oluşurulacakır.

34)TiCK_T a]anlannda zemin kat ticaıi veya otopark olarak kullanılabilir. Zemin kat

ticari kullanılacak ise batar kat yapılabitir. Zemin kat ve batarkat yüksekliği toplam max:6.20m
ile sınırlandınlacaktr. Diğer katlar konut amaçlı kullaıılacaktır ve eşit yükseklikte
oluştuulacaklır.
35) Bitişik nizam TİCK-T Ve TicK-Z alanlannda; vaısa ön bahçe bırakıldıkLan sonra
zemin katı işyeri yapmak kaydıy)a yapılaşma alanı (TAKS) zemin kat ve batar katta mevcut
teşekkü1 dikkate alınarak tam dolu kullaııılabilir.
36) Bitişik nizam yapiaşma alan}arında (Konut, TİCK-T, TİCK-Z alanlannda); imar planı
ve plan notlaıında belirtilen veya mevcut teşekkiile uygun olarak verilecek olan ön ve arka bahçe
mesaieleri bırakıldıktan soffa kalan paıselin zemin katta yap aşacağı alan TAKS olarak, imar
planında belirtilen kat adedi ile TAKS'ın çarpımı ise KAKS=EMSAL otarak değerlendirilecektir.
TicK_T ve TİCK-Z alanlarında zemin katın tam doiu olaıak kul]anıldığ bölgeleıde emsal
hesabı zemin kat için tam dolu, üst katlar için arka bahçe mesafesi bırakılamk hesaplanacakiır.
37) Ticaret alanlaıında tamamı işyeri olarak projelendirilen bina ve tesislerde; asansör
kulesiniı merdiven evinden yükseğe çı!ınaması şaıtı ile asansörleı teras katına çlkacak Şekilde
tertiplenebilir.
38) Belediyeniı yaffım programrnda bulunırıayaı yerlerdeki alt yapı yatlrtmlan özel
yatlrimct tarafindan karşıtandığ takdirde inşaat ruhsatı verilebi'lir. Alt yapı inşaası
tamamlanmadan yapı kullanma izni verilemez.
39 ) Onaylı imaı planııa göre parselasyon işlemleri tamamlanmış ancak heıüz yolu
arsellerde imar durumu talep edilmesi haiinde imar durum belgesi
m
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hazırlanmadan ilgilisi tarafından..T.""yq en yakln açık yola bağlantısını
gösteren yol projesi
(kırmızı/siyah kot) hazırlatılıp ilgili müdüIlügü;d.n o.ruy,
istenecektir.

40) TİCK-T ve Konut alanlannda. sadece zemin katta veya tamaml açığa
çıkan bodrum
katlar da otoPalk olaiak kuilanılması ve imar planındaki iskan edilebi.lir
kat sa5İsır,ır, a.tmaması
koŞuluYla, Planda öneıilen kat salrsı t kat vebina gabarisi 3.00 metre arttırılt;,
otopark katında
kullanıImak üzere TAKS'a göre hesaplanan alan kaJar emsal arhşı yapılacaktır.
otopark katında
imar durumunda belirtilen zemin kat iz alŞn.,l aşılamaz.

Bu katlann itgili Yönetmeliklere ve standartlaıa göre projelendiıilmesi ve inşaa edilmesi
,
zorunludur.. Bu katta ihtiYacın öncelikle her daire içln 1 otopart
olacak şekilde t"t ışıi oı"."ı,
gösterilmesi, miimhin değilse arka büçesi ile birlikte parselinde
kaşıtanmisı esastır.
Kazan Dai

]ve M

K.omurl ük vaoı labilmesi

otopaık katında het daire için l otçark yerinin tefrişli olarak gösterilmesi halinde
kazan dairesi,
*üŞ:"::1 kömürlük, su deposu tesisatl, yönetim odası, hidroİik asansörler için
makine jairesi
yapıIabilir aıcak, bu durumda da artan alan olursa oıopark
olarak düzenlenmesi zorunludur.
ilave o topark kahnın apılama yacağ1
ler:

Ticaıet ve ııck-z oıan parsel-leı ve yo2}'d,en fazla eğimle inilerek
otopark girişi gerektiren
paısellerde ilave otopark katı yapılaınaz.
s-inyalizasyonlu kavşaklaıd4 kavşağa 30 m'den düa az mesafeden,
12 m ve daha geniş yoldan
giriş yapilan köşe parsellerde parsel köşe noktalarına minimum
5 m'den düa az mesafeden
otopark giriş çıkışı yapılamaz.
otonark tipi sartları:

BitiŞik nizam Parsellerde zemin kat otopark olarak yapılmak istendiği
takdirde gaıaj duvarları
tam,aTeı kapalı, garaj kapısı otomati[ kapılı olarak mimari pğjerd.
,.
tesisut,
pğelerinde gösterilecektir. 1. kat üst doşeme kotu 3.00
kotunu aşamaz. otopark "i"ktik
kapısı genişligi
3m den, yüksekiiği 2.50m den az olamaz.

1r:!"1|lU sadece
:: 1l<7kolon
1o§vonl1 blok nizama tabi panellerdc istendiği takdirde dış duvarlar
yapIlmadan
sistemini açığa çıkarıacak şekilde, otopark giriş
çıkışIannın, her daireye
ait otopaık alanının beiiılenmiş oljıigu'mimari darş"t
İu.tı*nuiuya, otop*k'İtirtı.l.*"
sistemi uygu]anabilecektir.
yükseklikler:
Garaj katında iç 1ükektik kiriş altında temiz 2.20 m'den
az olamaz.
Ramoalar:

Rampa genişliği temiz 3,00 m'den ,7, eğimi %20'den faz|a o|amaz.
Rampa hiçbir şekilde paısel
dışından başIatılamaz- Mimari projede rimpaaan geçen en az
bir kesit jtırt.tı*"l ,o*oiudo.
rampa ile çoiiıı,nış oJan'egimliarazilerde otopark girişi bölümüne
mazgal.
9llr.iln_.P''lıl:.i
meniez vb. gıbi su baskınlarina karşı önlem alınması zorunludurPar
a1
hariç park yerierinde l araç i çın 2.50 m x 5.00 m ölçüsü esas alınır. Kolon.
duvar
bir en gel olmamas ı durumunda yan yana park düzeninde bu mesafe 2.30
m x 5.00

b
..t

L.l

(

m altına inemez. Otopark yerine aıka büçeye geçit ilave edilmek istendiği takdiıde engeisiz
ftolon, duvar, v.b.) toplaın ölçü 2.30+2.30=4.60 m'nin altına inemez. Sadece geçit bırakıları
yerlerde geçit genişliği temiz2.Sö m'derı az olarıaz.

Arka bahçeniı otopark olarak kullarıiabilmçsi için vela yaıı bahçelerin araç geçişi için
ku]lanılabilmesi duıumunda, yan bahçeye zemin katta açık çıkma yapılamaz. Yan bahçe mesafesi
4.50 meıre den az olan yerlerde 90"lik dik otopark girişi yapılamaz.

Asansör ve merdiven girişinin yanında en az
otoparkı konulması zorun]udur.

i

adet temiz 3.50mx5.00m ölçülerinde engelli

En fazla 2 u,aç uka aıkaya park edebilir. Minimum genişlikteki ıampa ve siıkiilasyon yollan ve
geçitler üzerine paIk yapllarıaz-

Otopark alanında tadilatta küçültıne yapılamaz amacı dışında kullanıImaz-

Kapalı garajlara LPG'li araçlaı paık yapaınaz.
41) Bağmsız bölüm sayısı 8 ve daha üstü olan binalarda eiektronik haberleşme sistem
odası yapılması zorunludut. E]ekŞonik haberleşme sistem odasının kenar uzunluk]arı ve
yijksekliği 2 m'den az olamaz.Elektronik habeıleşme sistem odası ve dikey şaflı ıs}ak hacimlerin
altrnda diizenlenemez.

Bağmsu bölüm sayısı

8 -39 arasında ise 6 m2 alan ve 0,3 rn2 dikey şaft,

Bağımsız bölüm sayısı 40-79 arasında ise 8m2 alan ve 0,5 m2 dikey şaft,
Bağımsız böliim sayısı 80 ve üstü ise 10 m2 alan ve 1m2 dikey şaft şartı annır.

42) Yeni yapiacak binalarda dış cephede pastel ıenkler yada pastel renkli dış cephe
kaplamaiarı kullarıılacaiıtır.

43)Yapı Gabarileri;

a) Konu! TİCK-Z ve TİCK-T

alanlarında kat ytikseklikleri 3.00 metre olarak

hesapianacaktır.

Yapının gabarisi = (kat adedi x 3.00 metre) + 0,50 m olarak lıesaplanacaktır.

b)TİCK-Z ve TİCK-T aian]arında batarkat yapılması şarüyla

Yapınıı gabaıisi = ftat adedi x 3.00 meıre) + 2.50 m o}arak hesaplanaca}iı..
44) BiıalaIdaki ıeklam amaçlı asılan bülük tabeiaIatın ve bina giriş kapıları ,üzeriıde
bulunan büyük tabelaların yasaklanması ve yeni yapılacaklann max. 0.25 m2 o]arak
srnrriandırılmasr zorunludur.

a$

Yüksek 1apıiarda, çaıı kaplama malzemesine proje kontrolü aşamasrnda Mimari

Estetik Komisyonu karar vereceldir.

a6; İmar planına göre parsel cephesi ve derinliği uygun olaı yapı nizamiannda çatı
malzemesinin kiremit şartını sağlaması kaydıyla çatı araları son kat iie bağlantıiı piyes olarak
ku]lanılabi]iı. Çatı kullanım alanındaki en düşük iç yilksektik net 1,80m olmak zorundadıı Bü
alanlar bağımsız bölüm olarak kullanılamaz. Çatı arasındaki kullanılan aları emsal alanına dahil
edilecektir. Ortak merdiven kovası çatıya kadar çıkacakıır. Dikme, profil, ahşap, kolon, çelik
doğrama vb. gibi malzemelerle yükseltilen çatt yaptmı yasakıı. Çatt eğimi saçak ucuıdan
h
Çatıiaı parapet üzerine oturtulamaz, üSİ kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında

ıka]an haej
i/':,' .,

;ı'

,

ilave kat döşemesi yapılmak surğtiyle böiünemezler,

,.'.,

;

I

1.

)

koıut olarak kullanılan tiım yapı nizamlannda kiremit

çatı yapmak zorunluduı. Çatı eğimi en az
en faz\a o/o40 olarak hesaplanacak, çatı ytlksekliğ 4 meteyi aştığ durumlarda ınaksiınum 4
metre ile sınırlandınlacaktır. Yol ve 6n-yaı-aıka bügeleıe'bakaı cepbeleıde kalkan duvar
oluştı.rrulmayacaktır. Bitişik olmayan her oepheye eğim yapılacaktır. Çatı arasrnrn yukandaki
Şekilde diizenlenmesi halinde merdiven kovasının yol ve arka bahçeye bakan kısmı gizli teras
olarak tertiplenebilir, çatının teras olarak dtizenlenen kısmında merdiııen evi, asansör kulesi,
ıoerkez anten ve l10 cm parapet yiiksekliğini aşmamak kaydıyla gtineş enerjisi, su deposu,
merkezi klima. gibi tesisatlar yapılabilir. Tescilli yapılar ile dini yapıların çatl örtiileıi ve bunların
yeni yapılacak yada tamir ve tadilat edilecek örtüleri bu kayıtlara tabi değildir.
o/o33

Çatı arasının son kat bağımsız böliimü ile birlikte kullarulması halinde; toplam çatı kaıı
alanı, son kat üst döşeme alanının 0Z4O'ını gegemez. Bu alarıa; merdiven kovası, asaısör dairesi
gibi çatı katında yönetmelik dahilinde oluşfurulan mekanlaİ dahil değildir. Son kat meskenle
bağlanülı çatı arası kullanımda teras tertiplenebilir. Teras alanı,7/0 kullanılabilir alana dahildir,

Merdiveı kovasrnın arka büçeye bakan kısmında teras planlarıdığı takdirde, çaü arası
mesken kullanmında da teras yapıldığında 2 teras arası min. mesafe 3metre olacaktır. Çatı
arasındaki teraslaı hiç bir suretle pergole, kayar cam. dikne, çelik doğama vs. gibi yapı
elemanlanyIa kapatılamaz.

Son kat dubleks merdivenlerinde merdiven basamak genişliğt min:26 cm, nht yilksekliğ
max: l8 cm ve merdiven genişliği min i00 cm olarak plaıılanacaktır.

Çatı ara.lanna bağımsız böliim yapılamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi,
doğalgaz Yönetmeliğine uygun kazan dairesi, merkezi k]ima tesisatı, baca, tesisat odası ve son
kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir.
47) Ehnek Fabrikaları ve Eknek Fınnlan ile ilgili. yiirüılilkte olan, İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlanna İlişkin Yönetmelik hükiimleri uygulanacaktır.
48) Fuar alan]annda kafetery4 restoran, vb. eğlence ve din]ence birimleri; tapu alaırnın
%.l0'unu ve 2 kat Yençok:9.50'yi geçmemek
şartı ile yapılabilir. Fuar amaçlı yapılacak yapılar
için cmsal ve yiikseklik düzen]emesinde beiediyesi yetkilidir.
49) KSS alanlannda Yençok:7.5O ve tek katlı olup, sadece batar kat yapılabilir.
50) Sanayi alaı]annda minimum parsel büyüklüğü 3000 m2, minimum parsei cephesi ve
derinliği 30 m o'Iacaktır.(

51) Sanayi Alanlanıda

Emsal=O.SO, Yençok:Serbest (Teknolojinin Gerektirdiği
Yiikseklik Kullanılacaktır.) olarak kullanılacak olup, emsal hesabınİ geçmemek
şartıyla birden
üzla kat ve birden faz|a yapı yapılabilir.
52) saıayi Alanlarında, parsel sınırlan içerisinde yönetim ve sosyal tesis binalan
bağımsız olarak yapılacak ise Yençok:7.50m ve 2 katı g"ç.."r. Üretim binası ve idari bina
arasında dilatasyon yapılmak koşuluyla iki bina arasında bağlaıtı yapılabilir.
Yön etim ve sosyal tesis bölümü iiretim binaları içerisinde yapılacak ise Yençok=3.5Om ve

tek (1) katı geçemez. Tek kat olarak planlanan yönetim bölümİin ün döşeme üst kotuna ulaşan
lv
]enemez. Bu bölüm farkiı bir amaçla kullanılamaz

(:
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53) Sanayi, KSS ve dçolama alaıılannda ilgili tiizük ve yönetmeliklere uyılması
zorunludur. Giiriİtii.İü-teb]ikeli-kokulu-patlayıcı-yanıcı maddeli-zaraılı artrk çıkarıcı çelre sağığ
yönünden sakıncah türden tesis ve depolama yapılamaz.
54) Saıayi ve Depolama Alaılannda: Ruhsat safiasında Çewese1 Etki Değeılendirme
raporu, kapasite raponı ve pelzaj pıojesi isteneoektir.
55) Akaryaht

Alaü;

a) Konut bölgesinde yapıtacak Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanları; ada baznda
obnası ve parsel içerisiıde her yönde minimum 10 m yapı yaklaşma mesafesinin konulması
zoıuı.ludur.
b) Akar.valğt ve Servis İstasyonu Alanlarında (imar plaıııa göıe halihazr da mevcut

olanlar hariç) palsel cephesinin minimum 40 m. olması ve parsel büyuklüğiinün 2500 m2 den
küçük olmaması zorunludur.

c) Akaı}zht ve LPG ikmal istasyonlarının kurulması

belirti]en asgari emniyet mesafelerine ululacaktır.

sırasında

TS

standartlarında

d) Akarlaht ve LPG naki] araçlarının, boşaltma işleme haricinde kent içindeki tiim
istasyonlard4 yollarda ve genel otoparkJarda park halinde bulunması yasaktır.
e) Akaryalot ve Servis İstasyonu Alanlan içerisinde itgili kıırumlardan olumlu görüşlerin
alrnması kaydıyla LPG, LNG, CNG, Elektrikli Araç Şarz Ünitesi yapılabilir.

f) Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanlanud4 Ruhsat safhasında Karayolları
EPDK görüşü, TSE
istenecekti r

,-t

ı

görüşü,

MBB göüşü, Çewesei Etki Değerlendirırıe

görüşü,

rapoİu ve peyzaj projesi

ANAETAR PAF"TA AÇIKLAMA Lİ§TESİ
1)KarayollanBölgeMüdiulüğtigöriişiineistinadenE.96YoluKavşakDüzenlemesi(2adet)

2)KarayollanBölgeMüdtiılüğügöri§iıneistinadenAvşaıMü.Altgeçitprojesininişlenmesi
(1adet)

3)AvşarMahaliesiıde,mevcutİanezarllkolanancakimarplanındapaıkolarakişliolanalailrı"
ıevizyon imar planında mezaı]ık olarak işieomesi (ladet)
4),,Twizırı+SosyalTesis+FuaıAlanı,,olanalanın..Turizıı-TicaretAlanına''döıüşttıriilınesi(ladet)
(l adeQ
5) Yapılaşma hizasını bozan alanıı konut alanına dahjl edilıne§
konut alarunlan sabit
6) ilave imar plaıı.ları ile olu$uruian çı}maz yol ve bozuk yol akslaınıq
tutulmak şartıyla diizenleme yapılması

(1

adet)

m2,si sabit kalmak
7) Dağnık hatde bulrınan kiiçük konıt adalarııın vatandaş talebi doğrulnsunda
ve yol ve kavşak
şartı ile birle$irilip tek ada haline getiri!ınesi

16ffiglnın diizenlenmesi (ladet)

Mülk süibinin talebiyle, mevcut imar plamnda "Hayvancılık Tesisi A]anı" olarak göriilen alanıı,
terk
konut alan]arı içiıde kal_ııasıyla sorun teşki1 edece$ de göz öniinde bulundurularak zaiyatianıı
8)

planı yapılması
ederek konut alaıuna döni§tiiriiİıesi ve kurum görüşleri doSuitı»unda ilave imaı

işleni

(1 adet)

9) Kırrum göriişleri tamaıtlanan alanıı ilave imar piaru olarak eklenmesi (1 adeQ
10) Mevcut imar plarunda "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" o]aıak bulıınan adalann, Mekaısal
Plaılar Yapım Yönetrneüği"nde "KDKÇA' iejanının 1/1000 ölçekli uygulama imar pianlarından

kaldınlması nedeniyle "Trcaıet

Alaıııa"

döni§tiiriilmesi işlemi (2 adet)

i 1) Mevcut imar plaıında park alanı olan alanın "rekreasyon alanı"na dönüŞtiiriiJrnesi (1 adet)
12)

Maski görüşü doğultusunda eklenen su deposu alanlan ve gewesinin düzenlemelerİ

(5 adet)

13) Kurum göri§leri tarnam]*3a 41anın llave imar planı olarak eklenmesi (1 adet)
1

4)

1

/5

000 ölçekli Naam İmar Planına uygurı hale getirme işleni (3 adet)

15) Bostarılık Yolu oiarak adlaııdmlaı imaı yolruıun mevcutla uyum sağlarıaması yiiziİnden Çıkan

sorurılan önlemek amacıyla mevcut duruma uygun hale getirilmesi (1 adet)
l

6) Mevcut imar plaıunda ön tarafi ticaret aıka tarai konut olan alanın, imaı dwumu veImeye

elverişsiz olrnası ve vatandaş talebiyie aynı m2'de konut a]aırna döni§tiirİıiınesi (1 adet)
17) Sosyal Tesis alanııın (ifuymakamlık Lojmaru) Resmi Kurum alamna
18)

dön§tiaiilınesi

(1 adet)

KSS Yönetimi talebiyle sağlık ocağ ve park alanırıın yeı deği$irmesi (1 adet)

19) Tıırgutlu içinde itfaiye biriminiı yenilenırıesi nedeniyle ihtiyaç kalrnayan itraiye alanııın KSS

a]aıına döni§tiirümesi (1 adeQ
)

P.[
II

İu6

,,4

|

Alanına dön§türiilınesi (1 adet)

r

1

21) MASKİ'nin talebiYle halihazırda kayma bulunan dere hattııuı düe.ltilınesi ve
imar yollan ile
paık alaılannın yeni dere hattına göıe diizenlenmesi işlemi (2 adet)
22) Kavşak noktası ve bağlantı imar

ikeı

23) Öze| eğitim tesis alanı

yollarıı:n battr-ç*u pıojesine

15 temmuz darbe

entegre edilmesi (1 adet)

girişim sonucıında devletin hiikiim ve tasarrufuna

geçrniş olan okul alanlanıun devlet himayesine geçmesi (3 adet)
24) Selvilitepe Mh. bu]unan otopark

alaıtanııı

konut alanna dönüşttirümesi (2 adet)

25) Park Alanının B}IA'ya (itfaiye Mtifrezesi) döni§tiirülmesi (1 adet)

26) Selülitepe Müallesinde konut alanından TİCK_T alanııa don§iim. (2 adeğ
27) Parsel

Maliki talebi ile

4 adet Konut parselinin Sosyal Tesis Ala.,,na dönüşiiiriilınesi (1 adet)

28) ÖPA (Özel Paık A.laru) olarak işlenmiş olaı aladarın "rekıeasyon aianı"na
çevrilmesi (2 adet)
29) Iı|amaz mahallesi köy içinde yapılaşmaya ve nizama ada yapılarıııı uymaması, imaı dıırıımu

verme aşamasnda sı]ontı yaşanması ve imar planının mevcut
)rapı.laşmaya uyum sağlamamasr
nedeniyle diizenleme yapılınası (1 adet)

30) Iriamaz Deresinin doğu kısmınıı park aianından rekeasyon alaıına dönğtiirübıesi, sırur
içerisinde buiunan araç ve yaya yoü6nnın di!7gnlgrıııesi (1 adet)
3

1)

İlÇe Milli Eğtim Müdiiılüğilnün tatebiyle Saıal

alanrnın "ilkokul" ı,e "oriaokul" a]anına

döniişiüriilmesi (1 adet)

32) Belediye miilkiyetinde bulunan park alanının konut aiaruıa döniişti.irtiimesi (1 adet)
33) Park Aianı içinde tı-afo alaıı ayrılması (3 adet)
34) "Sanayi Alanı"nın "Ticaret Ajaru"na döniişttiriilınesi (1 adet)

KDKÇA alanırun

35)

ticaret alanına, Saıayi Aianının Katı

36) KaraYollan göri§ü doğrultı:suıda

Atk

Tesisleri AJanuıa dön§mesi (1 adet)

"Akrllı Kavşak Projesi"nin imar planııa işlenmesi (1 adet)

37) 36. madde doğrultusunda yol, park ve sanayi alanlarının düzenleamesi
38) Aıkara Asfaln Manisa kavşağ:run mevcuta u.vgrrn olarak dileen]erımesi

39) İrnaı plaru içerisindeki

otopark, park ve

(1 adet)
(1 adet)

yoi hatlanııın diDeD]enmesijıe yönelik uygulaırıa (27

adet)

40) "Cnda Sanayi" ve "Akaryakıt Tesis Alanı"nıı "Sanayi Alanı"na dönüştiiriilmesi (1 adet)
41) Belediye mülkiyetiıde olan "Belediye Hizrrret Alanın''nın ''KSS'' ve ''Akaryakıt Tesis A-lanı''
na

dönüşiirümesi

(1 adet)

42) KDKÇA ve Sanayi alanırun KSS alarrına dönüşıiiri.ilınesi (1
43) 9. Mıntıka otopark alaru n büyurı,iiıesi (1 adet)
44)

9.

Mınııka sanayi Alarundan Beledi ye Hizrnet Alaruna dönüştiiıtilmesi

45) Trato Aüa{i

Ianrun düzenlenme si

(i

46

\

adet)

(i

(1 adet)

adet)

adet)

2
.}'

)

47) Mevcut plan iizerinde sehven yapılan hatalann diizeltilınesine yönelik diizenleme (adakenan
diizeltrne, hatalı nizamlan dijzeltrrıe, hatalı kuilarıımlan diizeltıne... vb) (16 adet)

48) Konut Alarurın ğo1 Boyu Ai<sın) TİCK-T ala.nına döniiştiirtilmesi (12 ade$
49) Mevcut imar plaıında "Emniyet Lojmaı Alanı"mn konü alaı:na döni§tiiriilmesi (1 adet)
5

0) İşIevsiz olan

konut+ticaret hattııın kaldırılarak konut alaıuna dön§tiiriiJınesi

(

1 adet)

51) "Betediye HizmetAlAmnın" "Aile Sağlığ Meıkezi"ne döniiştiirümesi (3 adet)

52) Şehir merkezinde kalmış olaı "Sanayi Alanımn", "Konut,

TİcK-l

Par}<,

Yol Alaıu ve Özel

Eğitim Alanına" döni§tiiriiLnesi (1 adet)
53) Kurum gör§ü doSultııswıda dispanser alanında kaİan parseilerİn konut ajanııa döni§ttlriilrnesi
(1 adet)

54) Oiuırılu kurum görqü doğnıltusunda "SÇ1* Tesisi" alanrnrn zaİyatlarıru terkederek konut
alanııa dön§tiiriilmesi

(1 adet)

55) 18 uyguiaması sonucunda oluŞwulan parsellere uyguı olarak plaıın dtizeı]e"mesi (1 adet)
56) Geıeksiz yot kullaıırılannın iptali yapıJmıştıı (5 adet)
57) DOP orarıınıı fazla ç*ması nedeniyle diizenleme yapıiıp zai,vat

oraıııı diişilrümesi

(1 adet)

58) Demiryolu geçiş kaı,şak diDeıılenırıesi (1 adet)
59) Dere hath ve yol oephesinin diizenlenmesi (3 adet)

60) İstasyonatt Mahailesi otopalk alarıının diızenlenmesi
6

1) İstasyonaltı Müallesi yapı nizaıIuTun dilzeltilmesi

(

(1 adet)

1 adet)

62) Hızlı, Tren Projesiniı imar planına işlenmesi (1 adet)
63) 4. Mıntıka 18 uygulaması olan paıselde, adakenan ile parsel sınırı arasındaki uyumsuzluklann

giderilmesi (4 adet)

64) 18 uygularnası ,vapılaırıayarı, yapılaşmaya izin verilemeyen Atbapak ve Bozkurt müalleleri
sırurlan içrisiıde imar planı düzenlemesi (1 adet)
65) Manisa kavşağında karma ku]laıım olarak görtilen alaıın "mekansal piaıılar yönetne[ğıne"
uygıın o1arak düenJenırıesi (1 adet)
66) Özel sağlık alaıu yapılaşrna şartları

değişiktiğ (1 adet)

67) "Resmi Krırum §anınrn", "Haik Egitim Merkezi Alaıuna" döni§tiiriümesi (l adet)
68) Sosyal kiiltiirel tesis alanı ve bölgesel otopaık kaıma kullanımınrn, resmi kurum a]anr ve
otopaIk

ala

olarka alırılması (1 adet)

69) Ticaret alanınlarıııı emsal ve yiikseklik düzerılemelerinin yapılınası (28 adeQ
70) Park, yeşil alan, yol ve otopaık dilzen]emelerinin yapılması (35 adet)
7
t.

ii

€

.,ı

! alarun

larıruı yapılaşma sartlannın (emsal, 1ıikseklik) dtizen]enmesi (24 adet)
S'ye Dönmesi ve Yüksekliklerinin değişmesi (42 adeı)

)

].

it)

J

73) Otopark alanııın, anaokıiu alanına dönüşmesi

(i

adet)

74) BelediYemiz mÜkiYetinde bulıınaı Karakol alaııırun konut alanına
75)

ENH işlenmesi

76)

Avşaı dere hatiı işlenrnesi (i

döıiıştüriiinesi (1 adet)

(1 adet)
adet)

77) Selvilitepe ve Subaşı Müalleleri ada ve yol dılzenlemeleıi (2 adet)
78) Gıda çarşısı içi dtDenleme (1 adet)
79) Trafo alaru yer
80)

değşikliğ (l

Oıaylı planlann işlenmesi

adet)

(4 adet)

81) Plan onama srnırian genelindeki kaldınm, ka]dırım köşesi, ıefiij, yapı yaklaşma mesafesi, yanhş

ve hatalı yazrrılann ve semboüein düzenlemesi

82) Plan 6nam2 gag|21 geneiindeki tiim kullanım ve hatlann Mekansat
uygun gösterimleı ile
8

j) Yapı

de

Plaılaı Yönefuıeliğne

ğştirilrnesi

ada_ları nizam dıizen]emesi

//

l

,

4

