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T.C. 

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 
Tarih: 

…/…/2022 

Dosya No:110 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 
              

            Pamukova İlçesi, Turgutlu Mahallesi, 129 ada, 38-56 ve 58 nolu parsellere ilişkin 

Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan notu değişikliği, Pamukova 

Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarihli ve 37 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Yapılan Plan notu 

değişikliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli ve 6/346 sayılı kararı ile 

incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 

            Meclis Başkanlığına sunulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.06.2022 tarihli ve 

48806 sayılı yazısında; “Pamukova Belediye Başkanlığının 25.05.2022 tarihli ve 61293397-105.04-

4701 sayılı yazısı ile, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin; 06.05.2022 tarih ve 37 sayılı kararı ile 

uygun görülen Pamukova İlçesi, Turgutlu Mahallesi 129 ada 38, 56, 58 nolu parsellere ilişkin 

Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan notu değişikliğinin Meclise 

sevkinin sağlanması talep edilmektedir. 

           Yapılan incelemede, 

         - Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 28/02/2014 tarih ve 3172 sayılı karar onaylanan 

Sakarya İli Güney Planlama Alt Bölgesi (Geyve-Pamukova-Taraklı İlçelerinin tamamı ile Akyazı-

Karapürçek İlçelerinin bir kısmını kapsayan) 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 129 ada 38 nolu 

parselin “Marjinal Tarım Alanı” lejantında, 129 ada 56 ve 58 nolu parsellerin “Marjinal Tarım 

Alanı” ve “Mutlak Tarım Alanı” lejantında kalmakta olduğu, 

         - Plan değişikliğine konu Turgutlu Mahallesi 1803 parselin (129 ada 38, 56, 58 nolu yeni 

parseller) 14/12/1995 tarihinde Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından onaylanan mevzi imar 

planının bulunduğu, mevzi imar planında alanın bir kısmının yapılaşma koşulları max: TAKS=0.10 

max. KAKS=0.20 max. h=6.50 (Kafeterya, Çay Salonu, Market, WC, Depo, Yıkama-Yağlama) 

“Akaryakıt Alanı”, bir kısmı Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlandığı tespit edilmiştir. 

          1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile, 

          Plan notu değişikliği ile plan notlarına 11. Madde olarak, 

Tarımsal niteliği korunacak alanlarda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınması 

şartıyla, 1/25000 ölçekli güney çevre düzeni planı hükümleri doğrultusunda tarım ve hayvancılığa 

yönelik tesisler yapılabilir. 

          Yapılacak tesisler ile ilgili yapılaşma koşulları; 

           -  Emsal=0.30’ dur 

           - Bu faaliyet için gerekli olan bakıcı evinin, 1500 m2’ye kadar inşaat alanı için 75 m2; 3000 m2 

kadar inşaat alanı için 150 m2; 3000 m2 ve daha fazla inşaat alanı için 250 m2 olacak şekilde 

yapılmasına da izin verilir bu yapılar toplam emsal alanına dahildir. 

         - Yapı yüksekliği yençok: 7,50 m. yi geçemez ancak tesisin ihtiyacı olan müştemilatlarda yapı 

yüksekliği yapının teknik özelliğine göre belirlenecektir. 

           - Tesisin yapı yaklaşma mesafesi yoldan ve komşu parsellerden 5 metre olacaktır. 

ibaresi eklenmiştir. 

           Plan Açıklama Raporunda plan değişikliğinin gerekçesi olarak; 

          Plan değişikliğine konu alanda Turgutlu Mahallesi 129 ada 38, 56, 58 nolu parseller yer 

almaktadır. alanda 14/12/1995 tarihinde Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından onaylanan 

mevzi imar planı bulunmakta ve bu mevzi imar planında alanın bir kısmı akaryakıt bir kısmı tarımsal 

niteliği korunacak alan olarak planlanmıştır. 1/25000 ölçekli güney çevre düzeni planında tarımsal 

alanlara yönelik yapılaşma hükümleri belirlenmiş ancak hükümlerin uygulanmasında planlara belirli 

mesafe şartları konmuş olduğu görülmektedir. 

           Mevzi imar planı sınırları içerisinde yer alan tarımsal niteliği korunacak alan plan kararının 

uygulanması ile ilgili herhangi bir yapılaşma koşulu plan notlarında yer almamaktadır. Mekansal 

planlar yapım yönetmeliği kapsamında 



2 / 2 

 

         Planların kademeli birliktelik ilkesi doğrultusunda Üst ölçekli planların alt ölçekli planları 

yönlendirilmesi ve birbirleri uyumlu olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda çevre düzeni 

planının tarımsal alanlara yönelik almış olduğu plan hükmü kararların alt ölçekli plan sınırları 

içerisinde kalan tarımsal niteliği korunan alanlar içinde uygulanabilmesi için plan değişikliği 

yapılması amaçlanmıştır. 

            Mevzi imar planında 10 adet plan notu belirlenmiş … 

           …Plan notu değişikliği ile plan notlarına 11. Madde olarak 

         Tarımsal niteliği korunacak alanlarda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınması 

şartıyla, 1/25000 ölçekli güney çevre düzeni planı hükümleri doğrultusunda tarım ve hayvancılığa 

yönelik tesisler yapılabilir. 

          Yapılacak tesisler ile ilgili yapılaşma koşulları; 

          • Emsal=0.30’ dur 

         • Bu faaliyet için gerekli olan bakıcı evinin, 1500 m2’ye kadar inşaat alanı için 75 m2; 3000 m2 

kadar inşaat alanı için 150 m2; 3000 m2 ve daha fazla inşaat alanı için 250 m2 olacak şekilde 

yapılmasına da izin verilir bu yapılar toplam emsal alanına dahildir. 

        • Yapı yüksekliği yençok: 7,50 m. yi geçemez ancak tesisin ihtiyacı olan müştemilatlarda yapı 

yüksekliği yapının teknik özelliğine göre belirlenecektir. 

          • Tesisin yapı yaklaşma mesafesi yoldan ve komşu parsellerden 5 metre olacaktır 

hükmü eklenmiştir. Plan değişikliğinde başka bir işlem yapılmamış olup sadece plan notlarına ilave 

hüküm eklenmiştir. şeklinde ifade edilmiştir. 

           Söz konusu plan notu değişikliğinin Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı plan hükümleri doğrultusunda yapıldığı belirtilmektedir. Ancak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı plan notuna ilave edilen 11. Maddenin, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümleri 11. 

Madde Tarım Alanları hükümlerinin tamamı ile bir bütünlük arz etmesi gerekmekte olup, sadece 

yapılaşma koşullarına göre işlem yapılamayacağı kanaatimiz bulunmaktadır.” denilmektedir. 

           Plan notu değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerince 

incelenmiş olup; 

           Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin; 06.05.2022 tarihli ve 37 sayılı kararı ile uygun görülen, 

Turgutlu Mahallesi, 129 ada, 38-56 ve 58 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan notu değişikliğinin, planda tarım alanı olarak gösterilen 

kısımda Sakarya İli Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 11.Tarım 

Alanları hükümleri geçerli olduğundan REDDİNİN uygun olacağı, OYBİRLİĞİ ile mütalaa 

edilmiştir..../0../2022 
 

Ek:1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu, Plan Notu Değişikliği ve Dosyası 
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