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Sayı
Konu

: 4788889 l _ l l 5.0 1.02-E.'l 0'I 36
: Alaşehir Yenimahalle Mahallesi l0l5
Ada l4 Parselin "LPG lstasyonu"ndan
"ktiçük Sanayi Alanı"na
Dönüştiirülmesine Yönelik Hazırlanan
l/l000 Olçekli UlP Değişikliğine
Ilişkin Alaşehir Belediye Meclisinin
02.04.20l8 Tarih ve 20l8/74 Sayılı
Karan.

07l09120l,8

İlgi : l0/05/20l8 tarihli ve 90573066-1 l5.01.06_E.5738 sayılı yazınız.

İlgi yazı ve ekleri ile; Alaşehir İlçesi Yenimahalle Mahallesi l0l5 ada l4 parselin "LPG
İstasyonu'hdan "Küçük Sanayi Alanı'\ıa dönüştiirülmesine yönelik hazırlanan l/l000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Alaşehir Belediyesi Meclisince 02.04.20l8 tarih ve
2018174 sayıl,ı Mec[is Karan ahndığı belirtilmiş olup Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisince
incelenip karar ahnmak iizere Müdiirlüğiiııniize iletilmiştir.

Talebiniz Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin l0.07.20l 8 ıarihli toplantısında
görüşülmüş olup 4l2 sayılı Meclis Karan ile "...Alaşehir İlçesi Yenimahalle Maha]]esi 1015 ada
14 parselin'LPG İstasyonu' fonksiyonından 'Küçiik Sanayi Alanı'na dönüşmesine yönelik 1/1000
ölçekli IJygulama İmar Planı değişikliğinin kabul edildiği Alaşehir Belediye Meclisinin
02/04/2018 taih ve 2018/74 sayılı karannın trafo alanından 5 metre çekme mesafesi bırakılması
ve'Hmax' ibaresinin 'Yençok' olank değiştirilmesi şartıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu'nun 7/b ve l4'üncü maddelei,3194 sayılı imar Kanunu'nun 8'inci maddesi ile Mekansal
Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddelei gereğince komisyonumuzca uygun görülmüştiir."
şeklindeki "komisyon nporunun kabulüne" karar verilmiştir.

Söz konusu meclis karanna istinaden plan değişikliğine ait askı işlemlerinin taraf|nızca
yapılması gerekmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden askı
işlemleri başlatıldığında ve sonrasında askı süreci tamamlanıp planların kesinleşmesi halinde
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 34. Maddesinin 4. bendi gereğince Manisa Çevre ve
Şehircilik Müdiirlüğü'ne iletilmesi ve askı tutanağınrn tarafimrza iletilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.
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I.AMAÇ ve KAPSAM
05.07.2012 tarihinde Alaşehir Belediyesi tarafından onaylı l/l000 ölçekli Revizyon

Uygulama İmar Planı'nda, plan değişikliğine konu l0l5 ada 14 pase| "LPG
İslosyonu" olarak planlıdır. Mevcut Planda söz konusu alanın kuzeyinde 10 metrelik

araç yolu, ada genelinde ise Küçük Sanayi Alanının içerisinde yer almaktadır. Bahse

konu alan 0,50 Emsal ve Hmax:6,50 olarak planlanmıştır.

Mülkiyeti Neriman YILMAZ'a ait olan Mevcut Alaşehir 1/1000 Olçekli Revizyon Imar

Planında "LPG İslasyonu" olarak planlı alanın Manisa İdare Mahkemesinin karan ile

LPG istasyonunun açma ve işletme ruhsatlan iptal edildiğinden dolayı bahse konu alan

civannda "Küçük Sanayi Alanı" o|arak planlı tölgeler bulunması ayn zamanda LPG

İstasyonu yapılmadan önceki planlara bakıldığında bahse konu alanın Küçük Sanayi

Alanı olarak planlı olduğu ve plan bütünlüğünün ululması açısından Mevcutta LPG

İstasyonu olarak planlı alanın Küçük Sanayi Alanı olarak plan değişikliği yapılması

talep edilmektedir.

Söz konusu talep doğruItusunda yapılan planlamada Mevcut l/l000 Ölçek|i Uygulama

İmar Planında mülkiyeti şahsa §eriman YILMAZ) ait ve kullanımı "LPG İsıasyonu"

olarak planlı alanda kalmakta olan l0l5 ada 14 paısel "Küçük Sanoyi Alanı" o|arak

değiştirilmiş ve çevresinde planlı diğer Küçiik Sanayi Alanlan ile aynı olan Emsal:1,50

Yençok: 6,50 olacak şekilde planlanmış ve plan bütünlüğü sağlanmıştır.

2.PLANLAMA ALANINA ILIŞKIN ANALIZ
Manisa ili, Ege Bölgesinde yer alan bir ilidir. 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, l2.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı yasa

ile Büyfüşehir Belediyesi olmuştur ve l7 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 Üziirnü ile tanınır.

ÇAKANŞIMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTl

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352l0 Alsancak-İZMİR
TEL-( FAx):0-2324834743 GSM:0-532-3 l 42874

dilekcakansimsek@hotmai|.com &"t
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Şekil 1: Manisa iıinin Ttirkiye ve Bölgedeki Yeri

Şekil 2: Manisa İlinin Ttirkiye ve Bölgedeki Yeri

ÇAKANŞil\4ŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi
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Şekil 3: Manisa İlçeler Haritası

Manisa'nın ilçelerinden biri olan Alaşehir, İzmir-Denizli karayolu üzerindedir. Manisa

il merkezine 1 l0 km. ve İzmir il merkezine yaklaşıl 133 km. uzaklıkta bulunur.

Alaşehir batıdan Salihli, kuzeyden Kula ve güneyden Kiraz ilçeleri ile çevrilmiştir.

Alaşehir ilçesi, Batı Anadolu'daki doğu-batı yönlü ovalardan biri olan Gediz ovasının

doğu kesiminde bulunmaktadır. Yiizölçümü 977 krı2'dir.

Plan değişikliğine konu alan Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Yenimahalle mahallesi, l015

ada ve 14 parsel numaıası ile kayıtlı taşınmazdır.

2.1. Konum

Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1015 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Güneyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi

kuzeyinde ise l0 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakın çevresinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama

Alanı Belediye Binasına 1000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise 1200

metre civan mesafededir.

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

Gaziosmanpaşa Bulvart Esen Han No: 9/507 352l0 AIsancak-izMiR
TEL-(F Ax):o-23248347 43 csM:0-532-3 l42874

dilekcakansimsek@hoımail.com
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Yenimaholle Moh. 7075 ada 74 parsel
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Şekil 4: Planlama Alanı ve Yakın Çevresinin Uydu Görüntüsü

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352l0 Alsancak-İZMİR
TEL-(F Ax1:0-232-48347 43 GSM:0-532-3 l 42874

dilekcakansimsek@hotmail.com "t
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İzmir-Manisa Planlama Bölgesi l/l00.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 23.06.2014

tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmışlır. Askı si.ireci içerisindeki

itirazlann değerlendirilmesi sonıasında 30.12.20|4 tarih ve 21137 sayılı Bakanlık

Olur'u ile onaylanmıştır.

Planlama alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 'lll00,000 Ölçekli Çevre Di,izeni

Planı'nda Alaşehir İlçesi sınırlan içerisinde ' Kentsel Yerleşik Alan" da kalmaktadır

Şekil 5: izmir-Manisa Planlama Bölgesi l/l00.000 Olçekli
Çevre Düzeni Planındaki konumu

7

ÇAKANŞIMŞEK PLANLAMA LTD. ŞT!

planlamo Alonı

ooöo

2.2. Mevcut Plan Kararları

* Meri l/l00.000 ölcekli Cevre Düzeni Planı

Askı stireci içerisindeki ilirazlann değerlendirilmesi sonrasında yeniden diizenleme

yapılan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi l/l00.000 Ölçekli Çevre Diizeni Planı 644

sayılı Çevre ve Şehirci|ik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkrnda Kanun

Hükmünde Karamame'nin 7. Maddesi uyıınnca l6.1 l .2015 tarihinde onaylanmıştır.

Gaziosmanpaşa Bulvart Esen Han No: 9i507 352l0 Alsancak-İZMİR
^f EL-(F AX\:0-232-4834'7 43 CSM:0-532-3 l 42874
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* Meri l/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Meri l/1.0O0 Ölçekli Uyeulama

lnıar planı

l/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde ise bahse konu alanda planda

"l(üçük Sanıyi Alani' olarak planlanmış gözükmektedir.

Şekil 6: Meri l/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan

Şekil 7: Meri l/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı {LAMA LTD. şTi

caziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352lo Atsancak-izMiR
TEL-(F AX\:0-2324834'I 43 GSM:0-532-3 t 42874
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Yürürlfüte bulunan l/l000 ölçekli Uygulama Imar Planı'nda. plan değişikliğine konu
'l 0l 5 ada 14 parsel "LPG İstasyonu" olarak planlı alanda katmaktadır.

2.3.Fiziksel Yapı Ozellikleri ve Mevcut Arazi Kullanım Durumu

Alaşehir Ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1015 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Güneyinde 24 metretik Araç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi

kuzeyinde ise l0 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakrn çevresinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama

Alanı Belediye Binasına l000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise l200

metre civan mesafededir.

Alaşehir ilçesinin tamamına ait İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporu

mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafindan

l 8.02.2009 tarihinde onaylanmıştır.

Düzeltme yapılan alan, alüvyon bir tabakaya sahiptir. Bu bölgede aktif faylann

yoğunlaşması nedeniyle, İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporu ve

ekindeki yerleşime uygunluk haritalannda Önlemli A|an olarak belirtilmiş ve Ö.A-3

simgesiyle gösterilmişıir.

05.07.2012 tarihinde Alaşehir Belediyesi tarafından onaylı l/1000 ölçekJi Revizyon

Uygulama İmar Planı'nda, plan değişikliğine konu 10l 5 ada 14 parse| "LPG
İslasyonu" olarak planlıdır. Mevcut Planda söz konusu alanın kuzeyinde lO metrelik

araç yolu, ada genelinde ise Küçük Sanayi Alanmın içerisinde yer almaktadır. Bahse

konu alan 0,50 Emsal ve Hmax:6,50 olarak planlanmıştır.

3.SENTEZ VE DEĞERLENDİRME

Alaşehir Ilçesi, Yenimüalle Müallesi, l0l5 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Giineyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planh Süleyman Demirel Caddesi

kuzeyinde ise 10 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakın çevresinde Küçfü Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama

Alanı Belediye Binasına 1000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise l200

metre civan mesafededir.

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA L ID. Ş Ii

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352l0 Alsancak-iZMIR
TEL{FAX):0-232-4834743 GSM:0-532 -3 l 428'7 4
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Plan değişikliği talep edilen alan; Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi,

1015 ada 14 parsel Mazhar Bey Caddesinden cephe almaktadır.

Mülkiyeti Neriman YILMAZ'a ait olan Mevcut Alaşehir 1/l000 Ölçekli Revizyon İmar

Planında "LPG İslasyonu" olarak planlı alanın Manisa İdare Mahkemesinin karan ile

LPG İstasyonunun açma ve işletme ruhsatları iptal edilmiştir.

4.PLAN KARARLARI

4.1. Öneri 1/l000 Ölçek|i Nazım İmar Plan Kararları
l /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde bahse konu alan planda 'ZPG
İsfusyona" olarak planlanmış olup, Manisa İdare Mahkemesinin karan ile LPG
İstasyonunun açma ve işletme ruhsatlan iptal edildiğinden dolayı bahse konu alan
civannda "Küçük Sanayi Alonı" olarak planlı bölgeler bulrınması ve plan
bütiinlüğiinün bozulmaması açısından Mevcutta LPG İstasyonu olarak planlı alanın
Küçük Sanayi Alanı olarak plan değişikliği yapılmıştır. Civarında bulunan küçük sanayi

alanlannın yapılaşma koşulları olan E:1.50 Yençok:6.50 bahse konu alan içinde
öngörülmüşttir.

Şekit 8: Öneri l/l000 ölçekli Uygulama İmar PIanı değişikliği

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTl
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s.PLAN NOTLARI
l . Plan ve Plan Notlannda belirtilmeyen hususlarda Alaşehir (Manisa) imar Planı

hiiki.imleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik hfüümleri uygulanır.

2. İmar planına esas olmak üzere hazırlanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporundaki

uyan ve öneri|ere uyulacaktır.

3. Mevcut Küçiik Sanayi Alanlan için geçerli olan Plan Notları, tadilat yapılan alan

içinde geçerli olacaktır.
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ş
EsAsNo : 20l0 / 2009
KARAR No: 20l2 /422

E!yAq!: Türkc. Pct ol...§8n v.

yEdt!: Av. Fatm.a Koc.tış y

Tic,

Ka

Lıd.

ac*

q!!2!U: AlaŞehtr Belediyesi MANlsA

yE(!tı: Av, Raziye Koçaoali Girgin Bel.diye Hutuk Müşavütjği Aleş.hiıA,lAMsA

vÜnaHiıroevıı-n: Gerçck Aİaİyakıt, ,.san. ve Tic Lıd Şti i'

YEKltl| Av. Ra§iın Buğ!,a Çetin 3 No.Iu Çaşı No:36 Al8ş.hir/MANlsA

ISTEMIN OZETI: Manisa_Aiaşehir-Süleyman Dcmiıel Caddcsi-l0l5 Ada-8
ıaşmmaz için vcrilcn 2. sınıfGSM ,uh§attnn; hukuka.ytın olduğu §62 konusu taşınmaza dair
yinc dlvah belcdiy. tarafindan v.rilcn ıkrryakıı-LPc işlet8le vc çgltştrrrıs rühsatntn ipıati
isıemiylc açtlan davada Manisa ldırt Mahİca.si'nin E 2N9/539, K:20l0/,lE6 sayılı loİanyls
nü§ann iptal edildiği, alcaİ ilgili k İaİda mıbİcmcle.in ısİdiİinia yön 8ö§tcfiİ ibıİtcilc
&yanaral davall bclediy. llrafindaD yeni işlem ıahsi§ cdildiğ vc ıynı tqrınEaza bu işleme
dayanarak &k fyaİtı, Ip8 işl.ıtn. ve ç5lışııİEu ruh.eğ v.rildiği, i§lr§yoDırı tı]çü §aDıyi
bölgcsindc bulunduğq meclis kafannda Mazbar Bcy Sokağt göslcıil.ıcl on ylatıdığı. imaf
plsırnda isc Süjcymın Demircl Caddci olaı şchirci ıoa yol c.ph. oliıal gosıcrildiği. dava
konu§ü aıaryakıt istasyonu ile müvckldle ıit ak ryahl isüsyonu ,.8sııd.}i mcsaf.yc iliŞkin
olaİsk Al4sehi. 2. Asliye Hulok Mahkcme§i'ncc tespiı yapıüılüğt vc Ecsef.oitt 78 mcğe olaİaı
ölçüldüğii, bu durumda as8arime§afe şafiınl ısşüIİtadığı ilcri sİtüıcrrl( iptali istcımektedir.

SAI1JNMANIN ozETl: Davacl lafafindaı ayDt şiİket ilr ilgili olank, l0l5 ada 8 v.9 pars€I

saylll ışııunaza vcdlen 09.03.2009 taİihli l/]9 §ayıh aİsryakıl vc LPG isıısyonuıun nıhsaımın
hulo}a aykm olduğu ve kendine ait işleriylc .ynı guzcrgıhta bullrıın bu laştDm8aİ ilgili
yönetDelittc öngöİüIcD mesafc şartlan ü ıaşıııadığı vc plaılııuım Ec.cktirdiği kiterlğ.
uyulınıdığ ilc.i §iirülerek ipıali istemiyle dava açılöğ, Manisa ld!ıe Malıiemcsi'nin
E:2009/539, Ki20I0/486 sayllü karanyla davs tonusu işl€min iptal €dildiği, ancak |(araİtıt
geİekçcsinin; "biı, ıaşınmrün akanüohı ve LGG irıosvonu olorak beli enip ruhsaılandrnıınasl
için öncQliıle naam iüar plaaında akaoakıı isıaİyorıu oıarok 86sıeilmesi gereloneke olup
qıışmozhka davo *onusu l/l000'lik ulgulano plan değğikliğirle loşıarnoıın .rkaı7ahı Lrıoqarıu
olorok belirlenerek ııhsaılandırıldığ, ancak Mahlımemizı gönderilen nozırn irı'af planında
gerckıi ıal$is/dağışiİliİ yapılmabızıa dibenlenen d49a konurıı işyuri ruhsaında huhıİa ıyorlık
gönilıneınişıir. Ancak dayah idorece 1ukanda belirtileı ebİHiuer ğdcrilerel yniden
ruhsaıla düma sireci başlaıılınosı da kendi ıaüiiırr'edır. " §eİlirde olduğıı bu karArdan hemen
§on a ,irkeı yetkilisinin belediycye müİacaatta bulunaİaİ l0l5 ada 15 parsel ile ilgili l/5o00
olçekli nazım imır plan! l/l000 dlçckli uygulamı imaı plıaı tadilıılannı yaptırdığEı, o.cli§çe
§öz konıısıı tadil.ılanİ kabul .nirilm€§i vc planl.nn onaıırnası talcbi doğrultıısuada 0J.07.20l0
(afihli te 9-7613 soyııt B.lediye MecIis K-aıan ile ilgili pa.§elin §srıİyi imaıİ olaı imaııam LPG
§at|ş i§tssyonıı olacat ş€kil il€ trdiııtıDın İıbu! ediIdiği ve brzıİhttınlıİ tıdilaı inaİ plsnlrn o
yasa ve m.vzuatlar çerçcvesinde onaodığt, 05.07.2010 taıüli Dcclis irıanDın yasa| süresiniı
sonunda (30 gin §o .i) 04.08.2010 ıatih 3-33 sayt ile l0l5 ıds 15 p8İs.le LPc sstış isıılyonu
yapl rüsao verildiği ve 05.08.2010 ts.ih ve 235 sıytlı gayri §ılüi müğsscsc işlcğn. .uhs8t! hDzim
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T.c.
M^NisA

inını vırıxııırsi

ESA§ NO : 20l0 / 2009

I/ıARAR NO: 20l2 /422

cdildiğ bclinerek, davanın rcddinin gcıckcccği sallnulmuştu,

DAVAL| YANINPA MUDAHIL SAVUNMASiNIN OZETI: Davacı iddialannın büyiit biı
kı§mınm Maoi§a ldare Malücmesi'nin E]2009i539. K:20l0/486 §ayth kaİanyla İeddedildiği.
05.07.2010 ıaİihli vc 9-?6,/3 sayıh Bclcdiyc Mcclis Karan ile ilgili parsclin sanayi imaı|ı olaı
imınnın LPG saırş isıasyonu olacaİ şeİil ile tadilstınn kabul cdildiği vc bu 4.8.2010 tarihinde
kesinleştiği. davact tarafından bclediyc meclis kaıannı yasal süıesi içcrisinde itiraz
edilrnediğinden, dara açma hakİını da ka}tctıiği ileri süıülerck, davanıı gcıekcceği
sa!ıınulrnuşfuİ ii ,(,rınx ır,liı-ı-eri loııı

Hiiküm vercn Manisa ldarc Mükemesi'nce gcrcğ a t
cd.-l0l5Dava, davacı şirkcıin işycri yakıntndaki Manisa-Al4§.hiı-S

Ada-8 Pars€l sayılı ışınınaz için verilen 2. sıntf gayri sühi
ruhsstınm ipıali isı.miylc açtlmıştıİ.

ve çallşıtrrna

10.8.2005 ı8rihli, 25902 sayılı Rc§mi cazcıe'de yayunıaoataı yürü,ılüğe gircıı lşyeri
Açma ve Çalışma Rüs8tl8nn8 ilişkin YönettDclik'in 4/d oaddcsiıdc, mcskcnlerden muılaka
uzakl8ştnlma§l 8çrckm€mcklc berab€r izin veriıncden 6occ civanıda iİ8ııct çdcDlcrin §ıhh.ı v.
istinhaderi iizcıinc gcİ.k tesisatlan ve gğEke vaziycılcri itibsnyla bir zaıaı vcrmcyccasDc
kanaat olşması içiı incclemc ya9ılması gcreken işycrlcri itinci smıf galrisıhhi mğessese olarai
nilelğndirilmiş; yönennclihe ycI alan E1-2 liştesinde de 8lrry8iıt istasyonlanuıl nitğlil ve
kapa§ileleıin€ görc yaptlao ga}ri§ttüi müessese nitcl€Ddirmelerine ycı v€filrniştir.

Öte yandaı; 17.6.2004 İa.ihli, 25495 saytlt Resmi cazcıc'de yayıuüınaraİ yüğliiğc
girçn P.tol Piyas&rı Li§rıs Yöncğncliği'nin 45. mıddçsinde vc l6.9.2m5 orihli, 25939 saylı
Resmi Gazcıe'de yayımlaıaralt yüıürlüğe girçn Sıtılaşnnlmış Pciol Gazlrn Piyasası Lisaos
Yönenıeliği'nin 3?. maddesi!ıde, 'şehir içi veya şehirlerarası ırafğe açık yollarda ayıı
isıikameııe ih o*aryahı velveya oıo gaz isıasyoıu arasıüoki mesofenin, ayıı find.e olna* üzcre;

şehirlerarosı yollarda l0, şehir içi ,ollarda l kilomelredea az olanıyacağ' hüiınc öğlanmış,
15.5,199? tarihli, 22990 sayıh Rcsmi Gazete'dc yayııntaıarak yiiıirliiğe girçn Kırayollaı
Kenannda Yapılacıİ Tesislcr Hakkında Yöocttrıclit'irı 2l /b nııddesindc dc, " .-.Cephe genişliğ,
akıryahı isıaslonıan, LPG iknol iİıosyonıon iıe yoleü ıetlrlİ,rıııeri içın, iki yörlü devleı
pllannda en az 75 neırc, tiilünnğ devleı tollan ıda en 02 15 meQe, il yollonııd,a eı u 55 neıre
ve diğer yollardo e4 az 40 meıredif.-" hüLmü yer aİnışıtl Aynca, Ts l l939/ocAK 200l
Sıulı§unlmtş Pctol Gazlan (LPG)-lhıal l§tasyonu St2ndaıilsn'rda bu tüıdçki islasyotrlıı ve
müştcmilatına aiı asgari mğ§afcleİ8ödğilmiştir.

Uyuştrudıkts; daltcı tEraf adı geçcıı LPG isıasyoounun asgııi güvcnlii mcsıfesinc
ili§kin şanlan taş[nadğnı iddia eniğndeo, mahallinde keşif ve bilirkişi irceleme§i yapılırasına
kaİ"ar verilmiştir.

Kğşif soffa§ı haaİı8n n l8.5.20ıl ıaıüli biliıkişi r4|orüDda özcdc; "Yeıi Mahalle,
Sülero,ıan Demirel cad, l0l5 oda 8 ve 9 panelde yel qıan, yerıi dizeıleıe ile l1 ve 15
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KARAR No : 20l2 /422

parsellerle awılan ıaşınııozlordon 15 porsel no'lu ıaşnnaza ilişkln beledire necllrince
05.07.20l0 ıanhli, 20l0/8-8 2_oı salılı neclis *ararryla pıan deişiuiği 1upılııak suretiyle vcilen
akar.vahı ıe LPC işlelr e v çolışıınna ruhsdııaü: l/50M ölçeHl nazın iüar plonı ile 1/1000
Ölçekli ulgulo,na irrıar planının dova konusu edilen ıaşıımaı içeren 1mpı adosı ve yapı adasııın
doğusunda yer alan iıııar adosı özeliüe uyumlu olnodığ, 05.07-2010 lonhli, 2010/8-8 2.ot ıayılı
meclis Lararıylo ona1,|oıa plan değğiuiğıiı, biıiır§el, ,ıesrreı ve ıehli* herhangi bir gelekeye
ıemeılenmediği ,e kımu yararııdan Ziyode özel ,neafadı ıaşıdığı, Karayollon ( ,izeriıde traf*
ohşı olon )ollor), Kenannda Yapılacak v Açılocol Tesisler Ho*hnda Yöneımeıiıde ıonınıanor,
cephe genişliğniıı sağlanınodığL dowcıya 4iı oharyalıı isıasyorldo LPG saı§ n hsdıı bulunması
dufumunda, ia LPG oıopa isıasyonunun avııı 1öıde obaolon nedeıi iıe l İm şarıMı
sağlanadığı, al,rıco, LPG isıosrtırur:rzn cephc geııişliğirıin j8.88a olduğu" gönşiı bildirilmiştir,

. Ancak, davaİ idarece bilirkişi raporüna İiraz edil.r.k; davact tosi6inin süIeyman
Demircl Caddcsine, miivekİil ıesi§isin i§€ Mazhsİ Bcy cadd6inc cçphc§i bulund!ğu, 5.72010
ıarihlj b.lediye meclisi kaİınıtn d. bu yönde olduğu, bu huİuİi vc fiili dunma.ığmen her iki
istasyoİıun a},ü istikam.tı. bulunduğunuİ kabul .dilcırıcyeccği. ayncı ,ıOm c.pbe kurahn5 aykn
bir durum s6z konusu olmad,ğı ifadc cdildiğindcn. bilirkişilerden e} rapor istenmesine karar
vefilmiş; l9.]0.20ll tarihli ck raporda d. özetlc, " LPG ista§yoDlrn aıasııdaki asgaıi mesıfc
kts!ılsmasl uygülama§ında ista§yo.un iizerinde bulu.duğ! yol isminiı vcya yol kodutıu değil.
yön €§s§tıılD dikkatc alıntıust 8erehiği, söz konusu .karyakıı/LPc istasyonlAnnın aynt yönde
(isıikamene) olduiır ve cephc g.lıişliği ş6ntn! s.ğiamaüği'görüşü t krar cdilniŞtn.

Bu v.rilğıt görc, dava koorısü işycri açrrıa v. çal§tırms ıuhs.tnın vcrilnesiDc hüuicn
olanaı bulurımamakıadr

Açülaıın ıedenleİlc; dava konusu işıcmin IPTAıINE. 1.5,ı6.10-TL yaİgılama 8ideriyle
davacl vekili lehine hiikürn laİihi.de yürüİ!üüde bulunan Aitkatlü Asgan Ucrçt Taİifcsi'.ıe gör€
beliİlcnen 600,_TL maktu vckalet ücrclini. davall idaıeien alınaraİ davacıya vcrilmcsinc,
l27.30.-TL müdlhi| yatgılama giderinin (36.E0.-TL müd.halc hıİcı + 90.50.-TL tebliğ 8ide.i)
davalı yanıoda rniidahil iizcrinde bııakllrnasm4 aİlatı po§la avansmıİı I(aİıİ kcsi.leşıiğind.. srtan
bilirİişi avaısının ise isıcm haliıde davacıyı iadesine, müdahil post8 gideriıden aıan kısmın
karar kesinlc§tiğinde daval yanında müdüile iadesi.e, ıcbliği izlcy.n 30 8ün içinde D.ı»tay'a
t.myiz yolu açık o|maİ üzcr. |3.3,20l2 larihiıde oybİliğiyle }rr., v.rildi.
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I.AMAÇ ve KAPSAM
05.0'7.20|2 tarihinde Alaşehir Belediyesi tarafından onaylı l/l000 ölçekli Revizyon

Uygulama İmar Planı'nda, plan değişikliğine konu l0l5 ada |4 parsel "LPG
İsıasyonu" olarak planlıdır. Mevcut Planda söz konusu alanın kuzeyinde l0 metrelik

araç yolu, ada genelinde ise Küçük Sanayi Alanının içerisinde yer almaktadır. Bahse

konu alan 0,50 Emsal ve Hmax:6.50 olarak planlanmıştır.

Mülkiyeti Neriman YILMAZ'a ait olan Mevcut Alaşehir l/l000 Ölçekli Revizyon İmar

Planında "LPG İsıasyonu" olarak planlı alanın Manisa İdare Mahkemesinin karan ile

LPG İstasyonunun açma ve işletme ruhsatlan iptal edildiğinden dolayı büse konu alan

civannda "Kiçük Sanayi Alanı" olarak planlı kilgeler bulunması aynı zamanda LPG

İstasyonu yapılmadan önceki planlara bakıldığında bahse konu alanın Küçük Sanayi

Alanı olarak planlı olduğu ve plan bütiiılüğünün uyulması açısmdan Mevcutta LPG

İstasyonu olarak planlı alanın Küçük Sanayi Alanı olarak plan değişikliği yapılması

talep edilmektedir.

2.PLANLAMA ALANINA İı_,İŞrİN ANALİZ
Manisa ili, Ege Bölgesinde yer alan bir ilidir. 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, l2.1 1 .20l2 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı yasa

ile Büyükşehir Belediyesi olmuşfur ve l7 ilçeye sahiptir. Manisa, sanayisi gelişmiş bir

ildir. Ege Bölgesi'nde İzmir ve Denizli ile birlikte bOlgenin en gelişmiş 3 kentinden

biridir. Şifalı Mesir Macunu ve Sultaniye Üzümü ile tanınır.
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Söz konusu talep doğrultusunda yapılan planlamada Mevcut l /l O00 Ölçekli Uygulama

İmar Planında mülkiyeti şahsa §eriman YILMAZ) ait ve kullanımı "LPG İstasyonu"

olarak planlı alanda kalmakta olan 1015 ada 14 parsel "Küçük Sonayi Alant' o|arak

değiştirilmiş ve çevresindÖ planlı diğer Küçük Sanayi Alanlan ile aynr olan Emsal:1,50

Yençok: 6,50 olacak şekilde planlanmış ve plan bütünlüğü sağlanmüştır.
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Şekil l: Manisa İlinin Ttirkiye ve Bölgedeki Yeri

Şekil 2ı Manisa Ilinin Türkiye ve Bölgedeki Yeri
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Şekit 3: Manisa İlçeler Haritası

Manisa'nın ilçelerinden biri olan Alaşehir, İzmir-Denizli karayolu iizerindedir. Manisa

il merkezine l 10 km. ve İzmir il merkezine yaklaşık l33 km. uzaklıkta bulunur.

Alaşehir batıdan Salihli, kuzeyden Kula ve giineyden Kiraz ilçeleri ile çevrilmiştiı.
Alaşehir ilçesi, Batı Anadolu'daki doğu-batı yönlü ovalardan biri olan Gediz ovasının

doğu kesiminde bulunmaktadır. Yüzölçiimü 977 km2'dir.

Plan değişikliğine konu alan Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Yenimahalle mahallesi, l0l5
ada ve l4 parsel numaıası ile kayıtlı taşınmazdır.

2.1. Konum

AJaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1015 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Giineyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi

kuzeyinde ise l0 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakın çevresinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alan]ar bulunmaktadır. Planlama

Alanı Belediye Binasına 1000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise l200

metre civarı mesafededir.
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Yenimoholle Mah. 7075 dda 74 parselıl
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Şekil 4: Planlama Alanı ve Yakın Çevresinin Uydu Görüntüsü
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2.2. Mevcut Plan Kararları

Askı süreci içerisindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasmda yeniden düzenleme

yapılan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi l/l00.000 Ölçekli Çevre Diizeni Planı 644

sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Karamame'nin 7. Maddesi uyarınca 16.11.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Şekil 5: İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planındaki konumu

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi
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* Meri l/l00.000 ölcekli Cevre Düzeni Planı

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi l/lO0.000 Ölçekli Çevre DiDeni Planı 23.06.2014

tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmıştır. Askı süreci içerisindeki

itirazlann değerlendirilmesi sonrasında 30.12.2014 tarih ve 21137 sayılı Bakanlık

Olur'u ile onaylanmıştır.

Planlama alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/t00.000 Ölçekli Çevre Düzeni

Planı'nda Alaşehir İlçesi sınırları içerisinde " Kentsel Yerleşih Alan" da kalmaktadır
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t Meri l/5.000 Ölçekli Nazım İmaı Planı ve Meri 1/1.000 Ölçekli Uysulama

imar lanı

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde ise bahse konu alanda planda

"I(üçük Sanayi Alanı" olarak planlanmış göziikmektedir.

Şekil 6: Meri l/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan

Şekit 7: Meri l/1.000 Ötçekli Uygulama İmar Planı JLAMA LTD. şTı
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Yürürlükte bulunan l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda. plan değişikliğine konu

l0l5 ada l4 parsel "LPG İsıasyonu" olarak planlı alanda ka|maktadır.

2.3.Fiziksel Yapı Özellikleri ve Mevcut Arazi Kullanım Durumu

Alaşehir İlçesi. Yenimahalle Mahallesi, lOl5 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Güneyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi

kuzeyinde ise l0 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakın çevresinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama

Alanı Belediye Binasına l000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise 1200

metre civan mesafededir.

Alaşehir ilçesinin tamamına ait İmar Planna Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporu

mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından

l 8.02.2009 tarihinde onaylanmıştır.

Diizeltme yapılan alan, alüıryon bir tabakaya sahiptir. Bu bölgede aktif faylann

yoğunlaşması nedeniyle, İmar Planma Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporu ve

ekindeki yerleşime uygunluk haritalannda Önlemli Alan olarak belirtilmiş ve Ö.A-3

simgesiyle gösterilmiştir.

05.07.2012 tarihinde Alaşehir Belediyesi tarafından onaylı l/l000 ölçekli Revizyon

Uygulama İmar Planı'nda, plan değişikliğine konu l0l5 ada 14 paısel "LPG
İstasyonu" olarak planlıdır. Mevcut Planda söz konusu alanın kuzeyinde l0 metrelik

araç yolu, ada genelinde ise Küçiik Sanayi Alanının içerisinde yer almaktadır. Bahse

konu alan 0,50 Emsal ve Hmax:6,50 olarak planlanmıştır.

3.SENTEZ VE DEĞERLENDiRME

Gaziosmanpaşa Bu|varı Esen Han No: 9/507 352l0 Alsancak-izMiR
TEL{FAX):0-2324834743 GSM:0-532-3 l 42874
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Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1015 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Güneyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi

kuzeyinde ise l0 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakın çevresinde Küçiik Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama

Alanı Belediye Binasına l000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise 1200

metre civan mesafededir.

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. Şl-i
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Plan değişikliği talep edilen alan; Manisa İli. Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi,

1015 ada 14 parsel Mazhar Bey Caddesinden cephe almaktadır.

Mülkiyeti Neriman Y|LMAZ'a ait olan Mevcut Alaşehir l/l000 Ö|çekli Revizyon İmar

Planında "LPG İslasyonu" olarak planlı alanın Manisa İdare Mahkemesinin karan ile

LPG İstasyonunun açma ve işletme ruhsatları iptal edilmiştir.

4.PLAN KARARLARI

4.1. Öneri 1/1000 Ötçekli Nazım İmar Plan Kararları
l/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde bahse konu alan planda 'ZPG
İslasyonu" olarak planlanmış olup, Manisa İdare Mahkemesinin kararı ile LPG
İstasyonunun açma ve işletme ruhsatlan iptal edildiğinden dolayı bahse konu alan
civannda "Küçük Sanayi Alanı" olaak planlı bölgeler bulunması ve plan
bütiinlüğünün bozulmaması açısından Mevcutta LPG İstasyonu olarak planlı alanın
Küçük Sanayi Alanı olarak plan değişikliği yapılmıştır. Civannda bulunan küçük sanayi
alanlannın yapılaşma koşullan olan E:1.50 Yençok:6.50 bahse konu alan içinde
öngörülmüştür.

Şekil 8: Öneri l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

ÇAKANŞİMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi
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s.PLAN NOTLARI
l. Plan ve Plan Notlarında belirtilmeyen hususlarda Alaşehir (Manisa) imar Planı

hükümleri lle 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

2. İmar planına esas olmak üzere hazıılanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporundaki

uyan ve önerilere ululacaktır.

3. Mevcut Küçük Sanayi Alanlan için geçerli olan Plan Notları, tadilat yapılan alan

içinde geçerli olacaktır.

cAKANŞiMŞEK PLANLAı/A
İı.ıs.snrı. ve Tlc.LTD.şT l.

ölı-rx çı«nı.ışıvşex
ŞEHiR PLANclSl

,,,İi,*ffi,|;iiu-,
en HanG

rellFax:0232
Kon ak V. D. 2200032351

7 43 GsM: 04 3142874
11
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T.c.
MANisA

ioını verıx-rı,ıısi

EsAsNo :20l0/2009
KARAR No: 20ı2 / 422

ş

Tic. Lıd.

K!yac*

DAvAcl: Türker Pet ol...san ve

yEKltl: Av_ Fatma Kocataş

Q!!2!tl:AlaşehirBelediyesl MANlsA

!p[!!!: Av, Raziyc Koçaıali Girgin Belediye Huloık Müşaviİliği Aıaş.hi./İvtANtsA

MUDAllIL(DAVALI): ccrçck Akaryakll... san. ve Tic Ltd Şti

YEE!I!: Av. Rasim Buğra Çetin 3 No.h Ç.şl No:36 AlaŞ.hiİ4ltANlsA

ISTEMIN oZETl: Manisa-Alaşehiİ_sül.rİMn Dcıniıel CaddcsllolJ Ada-8 yıh
taşınmaz için verilen 2. sıfufcsM ruhsatının; hukulo aykın olduğu söz İonusu ıaşınmaza dıir
yine davah belediyc laİafından verilen aıaryaloı-LPc işle§nc ve çihşıüms ruhsstnın iPısli
isı.miylc açılan davada Mani$ ldal Müıco.ri'oin Er.20o9l539, K:20ı0/486 sayıh k fanyla
ruh§aıln ipıal edildiğ, ancak ilgili kaİaİda mehkcm.lcrin takdirinin, yön gösıcrir ibırcsine
&y6naraİ davalı bc|ediye lrİafından ycni işlcm ııhsi§ ediıdiği v. aynı ırşDmaza bu işlcme
dayanaral ataryaİlı, lpg işIctmc ve çalışormı İuh6ağ vcİildiğ, isı.syonun kıiçüİ sanayi
tiilgcsinde buİuıduğu, meclis İarannda Mızha, Bey sokağ1 8ö§tefilerct onrylandıb. imar
plarıında isc sücym@ Demirel caddcsi oIan ş.hirci sna yoı cıphe ohııİ gösıcİildiği, dava
ıontrsu aİaryakıt ist$yonu ilc müvekkile aiı aİaryal istısyonu ıİa§ndaki m.safeye ilişkin
ola.aı Al4§chİ 2. Asliyc ıluloıl Ma}ıtemesi'nc€ ıe§pit yePtınld!ğı vG m.safenin 78 mct e o!aİa}
ölçüldüğü. bu duıumda as8ari mesafe şanıİıt taşıııısd|ğt iIc.i siifülerek iptali i§tenmektedir.

sAVUNMANIN ozETl: Davacl ıaraflndan ay!ı şiket il€ ilgili olani. l0l5 ads E ve 9 pars€l
saylll laşınmaza verilen 09.03.2009 larih|i ı/39 say l aİrryaht ve LPG i§lA§yonunu, nü§aünın
hulcuka alın olduğu ve kendine ail işleriyle synt giizergüta buıurun bu taşnmızıD ilgili
yiinetınelilire öngörülcn mesafe şanlannl taşmadığ vc plaİlamatıln t..ckıiİdiği İİiterlcrc
uyulıtüdı& ileri sürülerck iphli i§lemiyle dava açıldığı, Mani§a Idare Mahicmesi'nin
E20o9|539, K|20l0/4E6 sayılt ka.anyıa dav. konusu iş|emin iPtal edildiği, ancak tarAnn
gerekç€siıin; "biı, ıaşıama:ın akaryahı ve LcG isıaswnu olara* belirlenip rıkaııandınlrnosı
için Öncelikte no.|m iınof planıÜa akaryakıı isı1rlohu oıofol göİteilmesi gerelaıekıe olup
quşmahha davo konusu l /l000'lik uwlaııa Pıaı değışiıliğiyle ı4İın nozıi akar)ahı üıas}onıı
oıarak beıirlenefek ruhsaılondınldığ, ancü Mahkmemize göıderilen nazım irnar pıanında
gere i lahsis/değğiklil yapılmakaün dibenlcnen dava konılru işrvn ruhsaıında hüla.lıa ıyo ık
görilmeniştir. ı|ncol daıalı idarece 1ulando belirıilen ekıiİlil{er gideilerel yeıüeıı
ruhso ohdırma süreti boşloıılnası da l,endi ıokdiiıdedıı." şİliode olduğu, bu k İırdaD hemçn
sorıra şirkeı yetkilisiniİ b€l.diyeye mür.caatta bulunarak l0l5 ada 15 pa,s.l ilc ilgiIi l/5000
ölçekli Dszım iİııaf plaDı l/l000 ölçekli uygulam8 imaİ planı tıdilatlınıı yapu&ğnı, m..lişe
§öz koıusu tadilaılann kabü| çttiİiımesi ve planlann o.anması talcbi doğrüıtu§uıda 05.07.2010
ıarihli ve 9-76l] sayth B.lediyc Mccli§ Karan ile ilgiIi paİ§elin saDayi imaİh o|an imanntJr LPc
saİş asta§yonu olaca} şekil ile ıadilarının k.bul edildiği v. b.zırlatt nlan tldiısı imaİ Plrnlınnın
yasa ve mevaıaılaİ çerçcvesiode onandlğı, 05.0?.2010 tarihli occlis kafannın ya§al §urcsiniD
§onıında (30 giio soDr.) M.Ot.20ı0 l,arih 3-33 sayı ile l0l5 adı ı5 !,6İ5cıc LPG satş ist syonu
yapl ruhsıtı vedldiği vc 05.0t.20ı0 t rih ve 235 sayıL gsyri §lüi möc§§ar4 işlcltnc rüsan tsnzim

1B
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T-c.
MANisA

inını ı,ıeıxıvEsi

ESASNO :2010/2009
KARAR No i 20l2 /422

cdilmcdiğinden, dava açma haiiını da kaybeniği ileri siitülcrek, dıvanın gcrekeccği
saııııulmuşfuı

TURK MILLETı ADINA

Hüktim vercn Manisa ldare Mahkemesi'nce gercği

ii.C

e
Dava, davacı şi.kctin işyeİi yakınındaİi Mani§a-A cd,_ l0l5

Adı-8 Parse! sayılı ıaşınmaz için verilcn 2. slnıf ga}ri sühi
nüs8tmm ipıaIi ist.miylc açılmışİr.

ve çahştırma

10.8.2005 ıarihli, 25902 sayılı Resmi cazete'de yayurıı.ısİak yiifülliğ€ gir€n ışyefi
Açma v€ Çalışına Ruh§atlanna ilişkin Yön€tılcliı'iİ 4/d m4ddcsiDdc, mcskcnlerden mutl8ka
u?rİl8ştınıması 8eİckmğmckle ber8ber izin vcİilınedcn öocc civannd8 ikam.t cdçnlcrin §üh8t vc
isıirahatl€ri üz€riıc gcrek ıesi§atlan ve geIeksc Vıziyeılefi itibanyla biı ziaraı vcrmeyCclgit!.
kanaaı oluşm8st için inccleme yaptlmas! gcrcken işycrlcri iİinci smıf gayrisıtüi müessc§c olaİaİ
nitclcndirilmiş; yönehelike yer alan Ek_2 listesinde de sısryak ist8§yonlannın nitclil ve
kapasitelerlnc göre yapılan galrisıİüi müesse§e niıel€ndirmelerinc yğ vcİiLniştir.

UyuşıDazl*ıa; davacı nraf adı gcçcn LPG istasyoaunuı ssgıri 8wcnlü messfcsine
ilişIdn şartlan t4sımadığını iddia ettiğ,indcn, mahallinde işif vc biliıkişi incelemesi yapılıraslna
ka.a, verilmi§tir.

Kşif sonrası hazıİlanaı l8.5.20ıl taıihli bilirİişi rıporuoda özcdc; "Yeıi Maholle,
Sileynon Demirel cad, l0l5 ado E ve 9 porsede yer alan, yeıi dfuenleme ile 14 ve 15

2n
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dilekcakansimSek@hotmail.com

edildiği bcli.terek, dıvanın rcddinin geıckcccği satunulmuştur.

DAVALI YANINDA MÜDAHiL sAıvUNMAsINrN özETi, Dauıc, iddjalannln büyiit biı
kı§mıııı Manisa ldarc Mahlcmesi'nin E:2009/539. K:20l0/486 sayh kaıanyla reddedildiği,
05.0?.2010 tarihli ve 9_7613 sayıh Belciiye Meclis Karan ilc ilgi|i paısclin sııayi imaılı olan
i[unnm LPG s8tış i§tasyonu oı8çak şekil iıe ıadilaünıo kabul cdildiği vc bu 4.8.2010 tarihinde
kesinlşıiği. davacl ılrafindaı belediyc mec|i§ kaıannı yasal §fuesi içği§inde itiraz

Öıe yandaı: l?.6.2004 ıaİihIi, 25495 sayth Resmi Gazcle'de yaymlaıank yüriirlüğe
giıen P.tsol Piyasası Lisans Yonetncliği'nin 45. maddesindc ve 16.9.2005 tarihli, 25939 sıyıh
Rt§mi Gazete'de yayıırransraı Iırürlüğc gircn Sıvılaştınlrnış Pctrol Gazlan Piyasasl Li§an§
YönetıDe|iği'nin 3?. maddcsinde, 'şeht içi veya şehirlerafası trafğe açık yollorda aynı
isıikameııe ih akorya*.ıı veheya oıo gaz isı1syonu orasındaki meso|enin, oyıı yÖıde olmoİ izere;
şehirlerurosı ı,ollaıda l0, şehiz içi |ollarda l kilomeıreden a olamayocağ' hiıkmc bağlanınış.
15.5,1997 tarihli, 22990 §ayıll Rcsmi Gazete'de yaytrılanaİaİ yüİüElüğc giren Kaıayollan
Kenannda Yapılacaİ Tesi§ler Hal*tnda Yöneğnclü'in 2llb maddcsindc dc, "...cePhe genişıiği.
okaryohl işıas|,oıılon, LPG lkııal isıa1onlorı ile volcü ıerlnlnalleri için, iki yönlü devleı
yollarındo en az 75 meıre, bölinmüş devlel yollannda en az 45 meırc, il yollofıhda en az 55 meıre
ve diğer yollardo en oz 40 meıredir..." hükmü yer alrnışhr. Aynca, Ts l l939/ocAK 200t
Sıırlştııılmış Petrol Gazlan (LPG)-Ilğnal Ista§yonu starıdaİtlan'nda bu tiiıdeli istasyonlar ve
müştemilaıına ait asgari mesafeIer göstcıilıniştir.
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T.c-
MANisA

ioenr vngxşıatsi

EsAs No :2010 i 2009
KARAR No:20l2 /422

parsellerle a.ırılan ıaşınmozlardan l5 parsel no'lu laşınmoza ilişldn belediye meclisince
05.07.2010 ıonhli. 2010/8-8 2.oı ıayılı ııeclis karonyla plon değşikliğ yopılrnak ,ureıiyle veilen
at44a*ıı v LPG işletme ve çahşıııına rıhsaunın: l/5000 ölçeHi nozın inar planı ile l/I000
ölçüli ı/wuıama irr1ol plonırır', daw konıını edilen aşıımaı içereı yopı Üaı +,e yapı odasının
do-güundo ).er alai imar adaİı özeliııde u}Ilmlu oıı adığı, 05.07.20l0 ıonhli, 20laE-' 2-ol §oyüh
meclis kaıarıylo ono.vlarran pıon değişikıiğirıin, biliınsel, nesneı v" leblik herhongi bir geıekçeye
aenellenmediği ve kamu 1lororındon zir,ode iiel menIaaı ıaşıdığı, Karorollon ( iizerinde ıralİt
ahşı olon yollar1, Kenanndo fopılacol ve llçllocok Tesisleı Ho*hıda Yönelrrıelikıe lanımlonan
cephe genışliğıhiıı sağlanmadığı, davacıya oiı akaryalıı irıosrondo LPG saı§ ruhsaıı bı.lrıması
dudmunda, iki LPG oıogaz ısıasyonunun ayıü ),önde olrrıalan nedeni ile l kı', şarıını
sağlanıadığ. a,rıca, LPG isıoşıınunun cephe geaQliğinin 38,8En oauğu" göıüşü biEinhıiştir.

Ancaı( daval! idaİece bilirkişi raporuna iliraz cdilcrck davacı t€si§inin siiıleyma.
Demırel Caddesinc. müvekİi| ıcsisi§itı isc Mazh!, Bcy Caddcsine ccphesi buluoduğ!. 5.7:2010
larüli b€lcdiye meclisi katnnın & bıt yönde old!ğlr, bu hutuki vc İiili ıfurııııa rafoneı hcr iki
istasyonun aynt istikametls bulunduğunu kabul edil.mğeceği, aynca, 40m cçpbc kuraltna ayktn
bir durum söz konıısu o|madığı ifıdc cdildiğindcn, bilİtişilcıden ck mpor isı.nmcsin. İaİaİ
\cril-Eiş: l9.10.20l] ı6rihli ck rapords da özetlc, ^' LPc isıa§yonlrn a.aslrdaİi .§gıri Eı.safe
k!§İlarİlast uygulamasınü. isıasyonuı üeriıde buluıduğu yol isminin vcya yoıkodunııtr değil,
yön esaslrıtn dikkalc alu|frıasl gerckiği. söz konısu ıİaıyakıı/LPG isır§yonbnnın aynı yönde
(isüiİamctı.) oldubl v. cephc 8cnişliği şaİrırır sağlaİİıadıği' 86.iişü ıclğiİ cdiltniştİ.

Bu verilerc göıe, dava konusu işyeri açma vc çalıştırma rubsııınüı veriLnc§ina hukücn
olanai bulunmarrıait dır

I4

Baş}rn
EGEMEN S. MAY
3115l

Y^RGILA  GiDEİLEa]

Uy"
MUSTAIA ŞAHiN
91679

K.ıif_ail Gi.|.İi
TĞbliğ cidm
ToPL^.|i

l3].to
l220,0

l92.50

:l r/a6.10.-

Uyğ
MIJRAT DlrYGtIN

ı l93l5

N lDlı

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. şTi

3/3

iZMiR
l42814
ail.com

Gaziosmanpaşa BuIvarı Esen Han No: 9/507 352l0 Alsancak-
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dilekcakansimsek@hotm

Açıklanrn ncder erle: dava konusu işıemin iıTı.ıiNı, 1.5,ı6.|0-TL yaİgtıoİıa gide.iyle
davac! v€kili lehine hiikiirn ıarihinde yüriİ|füı€ bulunas Avııtatlü Asg6İi Ucrct Taİif.si'ne gört
beliİlenen 600._TL maİtu vckaleı ücrcıinin dav8|l idaıedcn almaraİ davac|ya veailİncsinc.
l27.30.-TL ınüdahil yaİgtlana 8iderinin (36.80._TL miidahalc haİct + 90.50.-TL tebıiğ gid€ri)
daval, yaolnda müdahil uze.ind. bı.akılmasın4 aflan posta avaısının İırıı kesiılştiğinde. anan
bilirkişi dvansın!, ise istem halinde davacıya iadcsine, oüdahil po§t 8idcİind.n aİtan kısmtn
kar.r kesinlq§tiğiDdc davab ysnında müdahilc iadcsine, tebliği ireycn 30 8ün içinde Danırt y'a
ıemyiz yolu aç* olmak üzerc l3.3.2012 l,ı.ihinde oybiıliğyle karo verildi.
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I.AMAÇ ve KAPSAM
05.0,1.2012 tarihinde Alaşehir Belediyesi tarafından onayh l/l000 ölçekli Revizyon

Uygulama İmar Planı'nda plan değişikliğine konu 1015 ada 14 parsel "LPG

İsıasyonu" olarak planlıdır. Mevcut Planda söz konusu alanın kuzeyinde 10 metrelik

araç yolu. ada genelinde ise Küçük Sanayi Alanının içerisinde yer almaktadır. Bahse

konu alan 0,50 Emsal ve Hmax:6,50 olarak planlanmıştır.

Söz konusu talep doğrultusunda yapılan planlamada Mevcut l/l000 Ölçekli Uygulama

İmar Planında mülkiyeti şüsa §eriman YILMAZ) ait ve kullanımı "LPG İslasyonu"

olarak planlı alanda kalmakta olan l0l5 ada 14 parsel "Kiçük Sanoyi Alanı" olarak

değiştirilmiş ve çevresinde planlı diğer Küçük Sanayi Alanlan ile aynı olan Emsal:1,50

Yençok: 6,50 olacak şekilde planlanmış ve plan bütünlüğü sağlanmıştır.

2.PLANLAMA ALANINA ILIŞKIN ANALIZ
Manisa ili, Ege Bölgesinde yer alan bir ilidir. Manisa l .367.905 toplam nüfusuyla

İzmir'den sonra Ege Bölgesi'nin 2. Büyiik ilidir. Manisa Merkez İ|çe Nüfusu 400.000'e

yaklaşır ve bu özellikleriyle Manisa, 12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı yasa

ile Büyükşehir Belediyesi olmuştur ve l7 ilçeye sahiptir. Manisa, sanayisi gelişmiş bir

ildir. Ege Bölgesi'nde İzmir ve Denizli ile birlikte bölgenin en gelişmiş 3 kentinden

biridir. Şifah Mesir Macunu ve Sultaniye Üzümü ile tanınır.

ÇAKANŞlMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTl

Gaziosmanpaşa BuIvart ESen Han No: 9/507 352l0 Alsancak-iZMİR
TEL_(FAX):0-2j2_4E34743 GSM:0-5 j2-3 l 428'7 4

3

di lekcakansinrsekfDhotmail.com 6

Mülkiyeti Neriman YILMAZ'a ait olan Mevcut Alaşehir 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar

Plarıında "LPG İslasyonu" olarak p|anlı alanın Manisa İdare Mahkemesinin karan ile

LPG İstasyonunun açma ve işletme ruhsatlan iptal edildiğinden dolayı bahse konu alan

civannda "Küçük Sanayi Alanı" olarak planlı kilgeler bulunması aynı zamanda LPG

İstasyonu yapılmadan önceki planlara bakıldığında bahse konu alanın Küçük Sanayi

Alanı olarak planlı olduğu ve plan büttinlüğtinün ululması açısından Mevcutta LPG

İstasyonu olarak planlı alanın Küçük Sanayi Alan olarak plan değişikliği yapılması

talep edilmektedir.
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Şekil t: Manisa Ilinin Türkiye ve Bölgedeki Yeri
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Şekil 2: Manisa İlinin Türkiye ve Bölgedeki Yeri
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Şekil 3: Manisa Ilçeler Haritası

Manisa'nın ilçelerinden biri olan Alaşehir, İzmir-Denizli karayolu iizerindedir. Manisa

il merkezine l l0 km. ve İzmir iI merkezine yaklaşık l33 km. uzaklıkta bulunur.

Alaşehir batıdan Salihli, kuzeyden Kula ve giineyden Kiraz ilçeleri ile çevrilmiştir.
Alaşehir ilçesi, Batı Anadolu'daki doğu-baü yönlü ovalardan biri olan Gediz ovasının

doğu kesiminde bulunmaktadır. Ylizölçümü 977 km2'dir.

PIan değişikliğine konu alan Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Yenimahalle mahallesi, 1015

ada ve l4 parsel numaıası ile kayıtlı taşınmazdır.

2.1. Konum

Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, l0l5 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Güneyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planh Süle5.rnan Demirel Caddesi

kuzeyinde ise l0 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakın çevresinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlaı bulunmaktadır. Planlama

Alanı Belediye Binasına l000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise l200

metre civarı mesafededir.

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352l0 Alsancak-İZMİR
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Şekil 4: Planlama Alanı ve Yakın Çevresinin Uydu Görüntüsü
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Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352l0 AIsancak-İZMİR
TEL-(F AX|:0-2324834'l43 GSM:0-5 j2-3 l42874

dilekcakansimsek@hotınai|.com

J§

\



"İ»
2.2. Mevcut Plan Kararları

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Diizeni P|arı 23.06.2014

tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmıştır. Askı stlreci içerisindeki

itirazlann değerlendirilmesi sonrasında 30.12.2014 taıih ve 21137 sayılı Bakanlık

Olur'u ile onaylanmıştır.

Askı süreci içerisindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında yeniden diizenleme

yapılan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi l /100.000 Ölçekli Çevre Diizeni Planı 644

sayılı Çewe ve Şehircilik Bakanlığı'nrn Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Karamame'nin 7. Maddesi uyannca l6.1 l .20l5 tarihinde onaylanmıştır,

Planlama alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi l/l00.000 Ölçekli Çevre Düzeni

Planı'nda Alaşehir İlçesi sınırlan içerisinde " Kentsel Yerleşik Alan" da kalmaktadır

7

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352lO Alsancak-İZMİR
TEL-(FAX):0-232-4834743 GSM:0-532-3 l 42874

dilekcakansimsek@hotmai|.com

planlomo Alonı
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.|. Meri l/100.000 ölcekli Cevre Diizeni Planı

Şekil 5: İzmir-Manisa Planlama Bölgesi l/l00.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planındaki konumu
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l/5000 Ötçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde ise bahse konu alanda planda

"I(üçük Sanayi Alanı" olarak planlanmış gözükmekledir.

Şekil 6: Meri l/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan

Şekil 7: Meri t/1.000 Ölçekli Uygulama İmaı Planı JLAMA LTD. şTi

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352 lo Alsancak-izM iR
0-23?4834'7 43 GSM:0_5 j]-j l4]87J
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max=6.
1.50

!9
50

1.50
5a

E=1.50

TEL-(F Ax)
dilekcakansimsek@hotmail_com

.!. Meri l/5.000 Ölcekti Nazım İmar Planı ve Meri 1/1.000 Ölcekli Uveulama

imar olanı
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Yürürlükte buIunan l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda. plan değişik|iğine konu
l015 ada l4 parsel "LPG İsfusyonu" olarak planlı alanda kalmaktadır.

2.3.Fiziksel Yapı Özellikleri ve Mevcut Arazi Kullanım Durumu

Alaşehir llçesi. Yenimahalle Mahallesi. 1015 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Güneyinde 24 metrelik Aıaç Yolu olarak planlı Süleyman DemireI Caddesi

kuzeyinde ise l0 metrelik Araç Yolu olarak planh Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakın çevresinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama

A[anı Belediye Binasına 'l000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise 1200

metre civan mesafededir.

Alaşehir ilçesinin tamamına ait Imar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporu

mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından

l 8.02.2009 tarihinde onaylanmıştır.

Diizeltme yapılan alan, alüıyon bir tabakaya sahiptir. Bu bölgede aktif faylann

yoğunlaşması nedeniyle, İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporu ve

ekindeki yerleşime uygunluk haritalannda Önlemli Alan olarak beliırilmiş ve Ö.A-3

simgesiyle gösterilmiştir.

05.07.2012 tarihinde Alaşehir Belediyesi tarafından onaylı l/l000 ölçekli Revizyon

Uygulama İmar Planı'nda, plan değişikliğine konu l0l5 ada 14 parsel "LPG
İstasyonu" olarak planlıdır. Mevcut Planda söz konusu alanın kuzeyinde 10 metrelik

araç yolu, ada genelinde ise Küçük Sanayi Alanının içerisinde yer almaktadır. Bahse

konu alan 0,50 Emsal ve Hmax:6,50 olarak planlanmıştır.

3.SENTEZ VE DEGERLEND|RME

Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1015 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Güneyinde 24 metrelik Alaç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi

kuzeyinde ise 10 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakın çevresinde Küçiik Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama

Alanı Belediye Binasına 1000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzakhğı ise 1200

metre civan mesafededir.

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTl

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No:9i507 352l0 Alsancak-iZMIR
TEL-(F Ax\:0-232-4834'7 43 GSM:0-5 j2-3 l 42874

dilekcakansimsek@hotmail.com
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Plan değişikliği talep edilen alanı Manisa lli. Alaşehir İlçesi. Yenimahalle Mahallesi,

1015 ada 14 parsel Mazhar Bey Caddesinden cephe almaktadır.

Mülkiyeti Neriman YILMAZ'a ait olan Mevcut Alaşehir l/lO00 Ölçekli Revizyon İmar

Planında "LPG İslasyonu" olarak planlı alanın Manisa İdare Mahkemesinin kararı ile

LPG İstasyonunun açma ve işletme ruhsatları iptal edilmiştir.

4.1. Öneri l/l000 Ötçekli Nazım İmar Plan Kararları
l /l 0O0 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde bahse konu alan planda "lPG
İsıasyonu" olarak planlanmış olup. Manisa İdare Mahkemesinin karan ile LPG
İstasyonunun açma ve işletme ruhsatları iptal edildiğinden dolayı bahse konu alan
civannda "Küçük Sanayi Alanı" o|arak planlı bölgeler bulunması ve plan
bütünlüğünün bozulmaması açısından Mevcutta LPG İsıasyonu olaıak planh alanın
Küçük Sanayi Alanı olarak plan değişikliği yapılmışlr, Civarında bulunan küçük sanayi
alanlannın yapılaşma koşulları olan E=1.50 Yençok:6.50 bahse konu alan içinde
öngörülmüştür.

Şekil 8: Öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

Gaziosmanpaşa Bulvarl Esen Han No: 9/507 352l0 AIsancak-izMİR
TEL-(FAX):0-232-4E34743 GSM :0-532-3 l 4287 4
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4.PLAN KARARLARI
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s.PLAN NOTLARI
l. Plan ve Plan Notlannda belirtilmeyen hususlarda Alaşehir (Manisa) imar Planı

hükümleri ile 3l94 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik hiikümleri uygulanır.

2. İmar planına esas olmak üzere hazırlanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporundaki

uyan ve önerilere ululacaktır.

3. Mevcut Küçtik Sanayi Alanlan için geçerli olan PIan Notlan, tadilat yapılan alan

içinde geçerli olacaktrr.

ÇAKANŞlMŞEK PLANLAMA
iNŞ.SAN. ve Tic.LTD.ŞTi.

D ıLEK çAKANŞlMŞEK
ŞEHIR PLANclsı

ratıçffı-ı.rz

" 
|";j,is#ıjt,j},ı;l*il',oDA No: 615

lv.Es
akIiz

en Han -"
MiR
532 314 28 74
351

Tel / Fax
K ona k V. D, 2200032

d ile k ca ka n sim s e k@ h ot m a i|. com

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi
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0-232-4834'1 43 GSM:0-532-3 l42874

11

Gazi sma

1,EL_(FAx )

dilekcakansimsek@hotmail.com "t



"İ»

EKLER

T.C
MANIsA

lDAR! MAHKEMEsI

EsAs No : 2010 / 2009

KARAR No: 20l2 /422

u\]4!q!: Turkeİ PeEol. ..san

vEKlLI: Av. Fağna Kocataş

ğ!y^t!: Alq§chır Beledi:/esl MANISA

MUDAH|L(DAVALI): ccİçak Akeryaktı...san. vc Tic Ltd Şti

yEK!t!: Av. Rasim Buğ.a Çetin 3 No.iu Ç.şl No:]6 Alaşch[ArANlsA

lsTEM]İ- QZEf]: Mani§a-Alaşchir-sülc)matı Dcmirel caddcsi-l0l5 Ada-6

VEKİLİ:.Av. Raziyc Koçaıali Giryin B.lediyc Hukui Müşavirliği Al.şehir/MANİS/İ

i

lı
ıaşlnmaz için vcrilen 2, sınıfGSM ıuhsatın![ bukıka ayİtn olduğll' söz konusu taşlnrnaia dair
yine davalt belcdiy€ tarafındın veriıen akıryaklı-LPc işletme ve çahşt|rma nüsatrnm ipıali
ist.miylc sçtlan davada Matıisa ldarc Mahtcm.si'üin E2(M/539, K:20ı0/4E6 sayılı İ.ranyla
rııhsaıtn iplal edildiği, ancaİ il8ili kararda mahİemclerin okdirinin, y6n g6sıcrir ibırcsine
dayanaraİ davah bclediye tırafından yeni işlern ırhsi§ edildiğ vc ayD taşınnaza bü işleme
dalaıarak aİaryakı. lpg işletme ve çalıştıraa ruh§aıı vcriIdiği, i§ı.syonun kiçük sanryi
Elgesinde bu|und!ğıı. meclis kaı"annda Mazba. Bey sokı& gii§ıcrilcrck onaylandığı. imar
plsnında i§c sü|eüİnan Demirel caddcsi olan şcbi.ci aııa yol cıphc olınİ gösrcıildiği. dava
konusu akaryaİıl i§ta§yonu ile müvekkile ai( akaryakıı islssyonu arAsındaki mesafcye ili§kin
olaİak Al4schi.2. A§liyc Hukuİ M.lücmesi'nce tespit yaptmldlğı vc mcsafeniı 7t mctıe olaraİ
ölçüldüğn. bu duİuİnda as8aİimessfe şanını t şım.d|ğı ileri süİüler.k iptali istenmeııcdir,

sAtvlJNMANIN ozETı: Dallacl tarafi.dan ryDı şi.kct i|c ilgiıi olaİak, loıJ .d. 8 ve 9 paıscl
saylL laş,nmaza verileo 09,0]-2009 ırrihli ı39 saFh atıİyıkıı ve LPG i§tasyonun!, lü§aünın
hukuka aykın olduğü ve kcndire aiı iş!.riyle aynl giizeİgahı! buluıaı bu ıaştntnszlD ilgiİi
yönctm€likte öngörülcn mesafe şanlanıı ıaşunadığt vc planl.manıD gcrektirdiği kıiterlcıe
uyulmadığı ilcri sürülcrek iptali isıemiyle dava açıldtğ. Manis8 ldare MüteDesi'nin
E:2009/539, K:20l0/486 sayıll karanyla dava Lonİsu işlcmin ipıal edildiği, ancak karanD
geİekçcsinin; "bir ıaşınüo.ın o*oqohı ve LGG isıdr.vonu olorok ÜlifİeniP ruhsaıİondı lmosı
ğin öncelille nazlm inar planuda aka4ahı iİı,.ryonu olaral göskilnesi gerelonekıe olup
uwmazh*ıa daya lİonusu l/]000'lik uJgulaına plan değişikıiğiyb ıaşünozn, akaryoht ista»üırnu
olara* belirlelercl ruhsoılondınldığı, arlcü Mah*ıfierni?, ganderilen na2ım imof pl^nırıda
gerckıi ıahsk/dağışikıik yapılmakaın dibenlenen dava konusu işrgrı ruhroıında huhrka uyorlık
görthıenişıir. Anca* daı,alı idoıece )ııtanda beliftilcn e*siui er giderilerek 1eniden
ruhsaılo dürna süreci boşlaıülındsü da k adi ıakdinndedir.' şekliıde olduğı1 bu kaİardaı heoen
sonra ,irket yctlilisinin beIediyeye miifacralta bulünaİaİ l0l5 ada 15 paİsel ilc ilgili l/5000
ölçekli nszım imar platü l/l000 ölçckıi uygul.m8 iE.. p|aDı ısdilıürnd yapııİdığını, meclisçe
$2 konusu tadilatlanİ kabul ettirilİlesi v. planlann onanİİırsl tal.bi doğrultu§uıda 05.07.2010
lafib|i !c 9-7613 sayılı B.lcdiye MccIis Karrn ile ilğti paİscli. salayi imaİh ol6n imaüb LPG
salış isıasyonu olacat şekil ile t dilaıının kabuı ğdildiği ve hazırlııtrnlın tıdilrı itrısİ planlannın
yasa ve m.vzuatla, çerçcvesinde onaodığ, 05,07.2010 rrrihli m.clis kiıanüın ya§al §iirc§inin
sonunda (30 güo sonİa) M.Ot.20l0 ısrih 3-33 §!y, ile ıOı5 adr 15 paısclc LPG satrş ist §yonu
yapl .uhsaı! vcrildiği v.05.0t.20ı0 tafiİ v. 235 ssylll 9yri sühi müc§scs. işl.ünc nüsat t rüim

1B

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTİ

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352l0 Alsancak-IZMiR
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T.C.

MANis^
innnı ı.ıııırcıv,ıısi

EsAs No : 20!0 / 2009

K.ARAR No: 2012 / 422

cdildiği belinerek, davanh rcddinin 8eİckeccği sawıu|muşfuİ

DAVALI YANINpA MUDAHIL SAVLNMASıNIN oZETl: Davacı iddialannın büyüİ biı
kısmuuı Maniş ldaıc Mal*cmesi'nin E:2009/539, K:20l0/486 saylı kaıanyla ıcddedildiği,
05.07.2010 rarihli rc 9-76l] sayth Belcdiyc Mcclis Kaİan ile ilgili parsclin §anayi imaıl! olan
imennın LPG §atı§ i§ı.syonu oIaçak şekil ile tadilıtının kabut cdiIdiği ve bu 4.8.2010 taıihind§
kcsinleştigi. davact ıaİafııdan b€lediye mcclis karanna yasal süİcsi içefisinde itinz
edilmcdiğinden, dava açma hakİını d.a k8ybeniğ,i ileri sirülcrck, davanın in gcrtkeccği
sawnulmuştuı ri. (,TüRx MiLLETi ADINA

Dav4 davacı şirkçtin işyeri yakınındaki Manisa-Alaşchiİ cd._ l0l5
Ada-8 Par§el §ayh taşın ıaz için verilen 2. sınıf galri sılüi
nıhsat|nın iptali istemiylc açılmıştıı.

vc çallşıırma

l0.E.2005 ta.ihli, 25902 sayılı Resmi Gazcte'de yayunlanaıak yiifurlüğ€ gireD ışyen
Açma vc Çalışma Ruhsatlanna ilişkin Yönetnelik'in 4/d Eaddesilde, me§Lçnlcrden ınutla*a
uzak|aşlırılm8§l gcr€hncm€kle b€rabcr izin veİiLıcdgn öıce civ8nnda ik rnct cdcnlcfin §ühst vc
istirahatleri iizerine 8erek tesi§atlan ve geİckse vaziyetlen itibanyla bir za.Ar verDçyrc€ginc
k8naat oıuşmast için incelemc yapılması gcrcken işycrleri ikinci sınıf galrisıtüi müe§scsc olaraİ
nilclendirilmiş; yönettnçlilde ycr alan Ek_2 listesind€ de akaryak istasyonlannın nitclil ve
knPa§ite|€rinc görc yapdan gayri§ıhhi mücssese nitclendirmclerine ycr verilmiştiİ.

oıe y8ndao: l?.6.2004 ıaıüli, 25495 sayılı Resmi Gszet€'dc yayE snaraİ yür,iiüİüğe

giren Peğol Piyas8§t Lis8ns Yönettncliği'nin 45. maddesiDde ve 16.9.2005 tarihli, 25939 sayılı
Resmi Gazete'de yayıı,ılaıarak Itriif|üğc giren slvıl§ğn|lt§ Pcİo| Gadan Piyasa$ Li§a!§
Yöncımeliği'ıin 37. maddesiıde, 'şehir içi veya şehirlerarosı ırofiğe açık yollardo a7ıı
istikoıneııe ik akoryatıı ve/veyo oıo goz isnş,onıı arasındaki ,flesofenirı, oynı yönde olmai izere;
ş.hirlerğfası yollorda l0, şehir içi yollarda l tjlomeıreden az olamayacağ' hükme bağlanmış,
15.5.1997 tarihli, 22990 saylı Rcsmi Gazçtc'de yayımlanant ynüıüflüğe gırcn Karayollan
Kğnarulda Yapııscaİ Tesislcr Haİkııda Yönetmelü'in 2llb rnddesiı& &, "...Cephe genişliği,
okıryahı bıalıoıları, LPG ilçııol isıa1.onlan ile .volca ıermiıolleri için, iki y6nlü devlel
yollannda en az 75 nare, böliıniiş deıkı yollannda en ü 15 narc, il yollonııda en u 55 meıte
ve diğer yollorda en az 40 meırcdir.." hükrıi yer alınışuı. Aynca, Ts l ı939/ocAK 2ml
Slvılştmlmış Pctıol Gadan (LPG)-İbnaı lsta§yonü sı8odanlan'nda bu ti!İdcki isıasyonlaı ve

muştemilaıtna ail as8üi mesafelcı gösıcıilmişıir.

Ulıışınazlıkta; davaçı tıraf a<i gcçcn LPG istısyoıuoun asgari giivcnlit mşafesine
ilişkin şanlan taşuıadtğı iddia cniğndeı, maballiode keşif vc bilirkişi incclemesi yapılrrısına
karar verilmiştiı,

Kcşif sonrası hazıılaıaı l8.5.20ll tııüli bilirldşi nponııü özetle; "Yeni Mohalle,
Sileynafi Demirel cad. l0l5 ada 8 ve 9 paaelde yer alan, yeai dıizenleme ile l1 ve ]5

2R
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inent ııırırşııgsi

EsAs No :20l0 / 2009
KARAR No : 20l2 /422

porsellerle avrılan ıaşınmazlardan l5 pafsel no'lu ıaşııınaza ilğkn beledile mecıüince
05.07.2010 ıanhli. 20lo/E-E 2.oı soyılı meclis İımnyla ploa değişiuiğ 1upılmol suretiyle veilen
akaryüıı ıe LPG ışlelıne ve çalışıınna ı,ııhsaııııı: l/50M ölçeHi ıaan iııor plonı ile l,/l000
alçekli uygulona irnü pıanının dova ko^ıasu edileı, ıaşınmüı ıçeren !op, odosl |E )rapı qdasnln
doğwıada ;er alan iıaaı odüı öaelirıde uyüınlü olnadığr. 05.07.2010 lorihli, 20l0/E-8 2.ol sayrh
meclis karorıyla onayloırğh plan değğiHiğinin. bilinsel. nesneı ve ıebıik herhangi bi,- geükeyc
ıenelleıınediğ ve lqmu yaranndon ziyode iizel men/aaı ıoşıdığı, Karayollan l iaeinde ıroJıİ
akışı olan ),ollo|), Kenanndo Yopılacok ve ,(çılaco* Tesisleı Holhnda Yönelanelike ıaırımlanan
cephe genişlığirıiıı soğlonınadığL davacıya aiı alarralıı islasyoıdo LPG saış ruhsaıı bılamaı
dırumunda, iki LPG oıoga, ilı,rütr,nunun oynı yönde oınAları nedeni ile l km şorhnl
sağlanadığı, al,rıca, LPG isıas},onunun cePhe 4e,lğlğıin 38,88n olduğu" 96rüşü bildinLnişıir.

Ancalç davılı idarece bilirkiti raporurıa itiraz .dil.İ€k davacı ı.sisinin süleym.n
Demirel Caddesine, müveiiil ıcsisi§in ise M.zhır Bcy Cadd.sine c€phc§i bulüduğu 5.7r0t0
ıarihli b€lediye meclisi Laİ8nnln ds bu yön& olduğı, bu hutııki v. fiili &İumı rı&ncn heİ iki
istasyonun a)mt istitamcııe bulunduğuouı Lrbul .di|cmcycccği. aync., 4om ccpbc kuraltna aykın
biİ duİum söz İonusu otmadığl ifadc edildiğindcn, biliİkişilerden ek r.poİ ist.nmesinc kaİar
vcrilmiş; l9,I0.20ll tsrihıi.k rapoıda da özetle, " LPG isıasyonlın amsındaİr asgari mcsafc
kısılaınası uygulaınasında. isıasyonun iİerinde bu|undugu yol isminin vcya yot kodunuı dcğil,
yön csa§ının diİİaıe alınması ge.ektiği, §öz konusu ataryakıt4-PG isıısyon!ınrun aynı yönde
(isıüametıc) olduğu ve cğphe gcnişliği şrnını srğlamrdıği' görüşü !.lğür cdilmiştiİ.

Bu vcıilerc göıt, dar.ı }onusü işycri açm8 vc çalşlırrna ruhsaırnu vğiltne§fuc huiuien
olan8& bulün namakırdlr

L4

Aç*ıanln nedenleİle: dava konusu işlemin ıPTALıNE, l .546,l o-TL yaıgılaha 8id.riyle
davact vekili lehine hükii(İl t rihinde yürfulükıc bulunaD Attıatlık Asgari ücreı Taıifc§i'ne göıe
bcliİlcnen 600._TL maktu vekaleı ücrctiniı davıİ idareden İlınaİaİ davacıya vcrilmcsinc.
I2?.]0.-TL müdshil yaİgtlatna gide.inin (36.80._TL miidahalc hırcı + 90.50.-TL ı.bıiğ gideri)
davaİ yanında müdahil uzr.inde bral«l.tıa§lfla, saan posıa avınsınm karaı kesinl.ştiğiıtdc, anan
bilirkişi avaısınıı ise istem halinde davaclya iadcsine, midahil posıa gidcrindcn anan ktsmln
kaİaİ ke§inlcştiğind. davalı yanında müd.hiIe i.desine, tebIiği izl€yeıı 30 gİn içDdc Danıştay'a
temyiz yolu açü olmaİ üzıre l3.3.20l2 taıihiıde oybİliğylc kırıı vcri|di.

Bq§kan
EGEMEN S. MAY
3175l

Y^RGILNVA GlD[RLtRl

K.rif_Bn Gidği
T.b|iİ Giddi
ToPL^i,!

l3].@
l2z).00
. l92-l)
:!.5a6.10,_

Uye
MUSTAFA ŞAHiN
97679

3l3

Gaziosmanpaşa BuIvarı Esen Han No: 9/507 35
2483474

Uyc
MIJRAT D[rYcUN

l l93l5

NlDlı

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

2I0 AlSancak-iZMiR
GSM:0-532-3 l42874

\
l

TE FAX
dilekcakansimsek@hotmail.com

"t



.t»
MANisA iLi ALAŞEHiR iLçEsi_ UYGULAMA iMAR PLANl DEĞiŞiKLiĞi PLAN AçlKLAMA RAPoRU

MANisA iLi - ALAşEHiR iı-çrsi - ve ı,ıirvıaxaı-ı-ı vıaxıtı-rsi

1015 ADA 14 PARSEL

ı/ıooo öı.çrxı-i uycuı-qvıı ivııR pı_ANı orĞişixı.iĞi

AÇlKLAMA RAPORU

oiı-ıx çaxaışiruştx

ŞEHiR PLANcıslgrlvD ]ği ııl rlol |Lı|oı |
^Alvcg|L|-llşll

KAYDEDiLMişTiR
ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9i507 352l0 Alsancak-İZMİR
TEL{F AX\:0-2324834'7 43 GSM:0_532-3 l 42874

dilekcakansimsek@hotmail.com

MD Ta.ihi: 22.09.2017
Proje Kaylt No: 35-2017-8350
üye: DiLEK ÇAKAN5iMşEK (615)

H FG5 EP4F

Y!k.nd. blo,1e. v.nlcn pLnl.m.,r,n urrbn€n y.ılil pl.nflnln.
öd*d@, ;.b** { (. od.n,D b.rvuduou ğni {,b..ıyı
ıuiİ|,i,;- hfu.@d.ö, ırydd,tck 0F İJrrt 9.1l Dgd6 a..!dl du.nknn6t,

TMMoB Şehir Plancllan odasl

1

!

l

l

nl

tE

İ
.l

a

Ş

§ \

]

ı *t l
.i']

I

?,

:I
'ı, 

_/}İ;

tr

İ

lffi

«



"İ»

Içindekiler
1.AMAÇ Ve KAPSAM

2.PtANLAMA ALANlNA iLişKiN ANALiz

2.1. Konum

2.2. Mevcut Plan Kara rlarl

2.3.Fiziksel Yapı Özelliklerive Mevcut Arazi Kullanım Durumu

3.sENTEZ VE DEĞERLENDiRME

4.PLAN KARARLARl

4.1. Öneri 1/10OO Ölçekli Nazım İmar Plan Kararları...............

s.PLAN NoTLAR| .

Btıyülılahıt Bılodlyoıİ Mccliıi'tıin Q,ıç"ııoli
ıorih .3e soyılı gündem moddesi olorok
görüşülerek komisyonumuz un teikikine
sunulon veE.].ülllt8 lorihli komisyon
ioplonlısındo kororo boğlonon lo n dır.

3

3

5

7

9

9

10

10

11

2

İ-*ffi;ş.,şşil;f#:
._ .:.(eniÇ

8uvqı,itih,t at
tRĞtiiı
Jedıye

uğn,çcpicrİü
Drıyı,k ı.hi ı: I ıcl cdiya

Bışl;,ııı V.

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352l0 Alsancak-İZVİR
TEL{FAX):0-2324834743 GSM:0-532-3 l 428'1 4

dilekcakansimsek@hotmai l.com



.İ»

Mülkiyeti Neriman YILMAZ'a ait olan Mevcut Alaşehir 1/l000 Ölçekli Revizyon İmar

Planrnda "LPG İslasyonu" olarak planlı alanın Manisa İdare Mahkemesinin kararı ile

LPG İstasyonunun açma ve işletme ruhsatları iptal edildiğinden dolayı bahse konu alan

civannda "Küçük Sanayi Alanı" olarak planlı kilgeler bulunması aynı zamanda LPG

İstasyonu yapılmadan önceki planlara bakıldığında bahse konu alanın Küçük Sanayi

Alanı olarak planh olduğu ve plan bütünlüğiinün uyulması açısından Mevcutta LPG

İstasyonu olarak planlı alanın Küçük Sanayi Alanı olarak plan değişikliği yapılması

talep edilmektedir.

Söz konusu talep doğrultusunda yapılan planlamada Mevcuı l/l000 Ölçekli Uygulama

İmar Planında mülkiyeti şahsa §eriman YILMAZ) ait ve kullanımı "LPG İslasyonu"

olarak planlı alanda kalmakta olan l0l5 ada 14 parsel "Küçük Sanoyi Alanı" o|arak

değiştirilmiş ve çevresinde planlı diğer Küçük Sanayi Alanları ile aynı olan Emsal:1,50

Yençokı 6,50 olacak şekilde planlanmış ve plan bütiinlüğü sağlanmıştır.

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352l0 Alsancak-İZMİR
232-48347 43 GSM :0-532-3 l 42874TEL-(FAX):0-

dilekcakansimsek@hotmail.com

I.AMAÇ ve KAPSAM
05.07.2012 tarihinde Alaşehir Belediyesi tarafindan onaylı l/l000 ölçekli Revizyon

Uygulama İmar Planı'nda, plan değişikliğine konu 1015 ada 14 parse| "LPG
İstasyonu" olarak planlıdır. Mevcut Planda söz konusu alanın kuzeyinde l0 metrelik

araç yolu. ada genelinde ise Küçük Sanayi Alanırun içerisinde yer almaktadır. Bahse

konu alan 0,50 Emsal ve Hmax:6,50 olarak planlanmştır.

2.PLANLAMA ALANINA iı,İŞriN ANALiZ
Manisa ili. Ege Bölgesinde yer alan bir ilidir. Manisa 1.367.905 toplam nüfusuyla

İzmir'den sonra Ege Bölgesi'nin 2. Büyük ilidir. Manisa Merkez İlçe Nüfusu 400.000'e

yak-laşır ve bu özellikleriyle Manisa, 12.|1.20|2 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı yasa

ile Büyükşehir Belediyesi olmuştur ve l7 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 Su|taniye Üzümü ile tanınır.
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Şekil l: Manisa Ilinin Türkiye ve Bölgedeki Yeri

Şekil 2: Manisa İlinin Türkiye ve Bölgedeki Yeri

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

Gaziosmanpaşa BuIvaıı Esen Han No: 9/507 352l0 Alsancak-IzMlR
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dilekcakansimsek@hotmail.com
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Şekil 3: Manisa İlçeler Haritası

Manisa'nın ilçelerinden biri olan Alaşehir, İzmir-Denizli karayolu iizerindedir. Manisa

il merkezine l 10 km. ve İzmir il merkezine yaklaşık 133 km. uzaklıkta bulunur.

Alaşehir batıdan Salihli, kuzeyden Kula ve güneyden Kiraz ilçeleri ile çevrilmiştir.
Alaşehir ilçesi, Batı Anadolu'daki doğu-baı yönlü ovalardan biri olan Gediz ovasının

doğu kesiminde bulunmaktadır. Yüzölçümü 977 km2'dir.

Plan değişikliğine konu alan Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Yenimahalle mahallesi, 1015

ada ve 14 parsel numarası ile kayltlı taşınmazdır.

2.1. Konum

Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, l0l5 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Giineyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi

kuzeyinde ise 10 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakın çeıresinde Küçük Sanayi Alanı olaıak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama

Alanı Belediye Binasına 1000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise l200

metre civan mesafededir.

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

Gaziosmanpaşa Bulvarl Esen Han No: 9/507 352l0 Alsancak_iZMİR
TEL{FAx):0-232-4 834743 GSM:0-532-3 l42874
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Şekil 4: Planlama Alanı ve Yakın Çevresinin Uydu Görüntiisü

ÇAKANŞ|MŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

Caziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 352l0 AIsancak-iZMiR
TEL1 FAX):0-232-4834743 GsM:0-532-3 l 42874
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2.2. Mer,cut Plan Kararları

.|. Meri l / l 00.000 ölçekli Çevre Düzeıri Planı

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi '11100.000 Ölçekli Çewe Diizeni Plaıı 23.06.2014

tarih ve 9948 sayılı Bakanhk Olur'u ile onaylanmıştır. Askı süreci içerisindeki

itirazların değerlendirilmesi sonrasında 30.12.2014 tarih ve 21137 sayılı Bakanlık

Olur'u ile onaylanmıştr.

Askı süreci içerisindeki itirazların değerlendirilmesi sornasında yeniden di,izenleme

yapılan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi l/l00.000 Ölçekli Çeıre Dtizeni P|anı 644

sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hiikmünde Karamame'nin 7. Maddesi uyannca l6.11.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Planlama alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/l00,000 Ölçekli Çevre Düzeni

Planı'ndaAlaşehirİlçesisınırlaniçerisinde'KentselYerleşikAlan"dakalmaktadır

Şekit 5: İzmir-Manisa Planlama Bölgesi l /l 00.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planındaki konumu

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi
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.|. Meri l/5.00O Ölçekli Nazım İmar Planı ve Meri 1/1.000 Ölçekli Uyeulama

Imar planı

l/5000 Ötçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde ise bahse konu alanda planda

"I(üçük Sanayi Alanı" olarak planlanmış göziikmektedir.

Şekil 6: Meri 1/5000 Ölçekti Nazım İmar Plan

Şekil 7: Meri 1/1.00O Ölçekli Uygulama İmar Planı ,ıLAMA LTD. şTı

Gaziosmanpaşa Bulvarl Esen Han No: 9/5o7 j52l0 Alsancak-iZMiR
TEL-(FAX):0-232-4834743 GSM :0-532-3 l 42874
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Yüriiılükte bulunan l/t000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda. plan değişikliğine konu

l0l5 ada l4 parsel "LPG İstasyonu" olarak planlı alanda kalmaktadır.

2.3.Fiziksel Yapı Özellikleri ve Mevcut Arazi Kullanım Durumu

Alaşehir llçesi. Yenimahalle Mahallesi, l0l5 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Güneyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi

kuzeyinde ise l0 metrelik Araç Yolu olarak planh Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakın çewesinde Küçfü Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama

Alanı Belediye Binasına l000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise 1200

metre civarı mesafededir.

Alaşehir ilçesinin tamamına ait İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporu

mülga Bayındırlık ve İskan Bakan-lığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından

l 8.02.2009 tarihinde onaylanmıştır.

Düzeltme yapılan alan, alüıryon bir tabakaya sahiptir. Bu bölgede aktif faylann

yoğunlaşması nedeniyle, İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporu ve

ekindeki yerleşime uygunluk haritalannda Önlemli Alan o|arak belirtilmiş ve Ö.e-3

simgesiyle gösterilmiştir.

05.07.2012 tarihinde Alaşehir Belediyesi tarafından onayh !/1000 ölçekli Revizyon

Uygulama lmar Planı'nda, plan değişikliğine konu 1015 ada 14 parse| "LPG
İsıasyonu" olarak planlıdır. Mevcut Planda söz konusu alanın kuzeyinde l0 metrelik

araç yolu, ada genelinde ise Küçük Sanayi Alanının içerisinde yer almaktadır. Bahse

konu alan 0,50 Emsal ve Hmax:6,50 olarak planlanmıştır.

3.SENTEZ VE DEĞERLENDİRME

Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1015 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer

almaktadır. Güneyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi

kuzeyinde ise 10 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır.

Yakın çevresinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama

Alanı Belediye Binasına l000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzakhğı ise l200

metre civan mesafededir.

çAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No:9/507 352l0 Alsancak-İZMİR
TEL-(FAX):0-232-4834743 GSM:0-532-3 l 428'7 4
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Plan değişikliği talep edilen alan; Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi,

1015 ada 14 parsel Mazhar Bey Caddesinden cephe almakıadır.

Mülkiyeti Neriman YILMAZ'a ait olan Mevcut Alaşehir l/1000 Ölçekli Revizyon İmar

Planında "LPG İsfusyonu" olarak p|an|ı alanın Manisa İdare Mahkemesinin kararı ile

LPG İstasyonunun açma ve işletme ruhsatları iptal edilmiştir.

4.PLAN KARARLARI

4.1. Öneri l/l000 Ölçekli Nazım İmar Plan Kararlan
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde bahse konu alan planda 'ZP6
İslasyonu" olarak planlanmış olup, Manisa İdare Mahkemesinin kararı ite LPG
İstasyonunun açma ve işletme ruhsatlan iptal edildiğinden dolayı bahse konu alan
civarında "Küçük Sanayi Alanı" olarak planlı bölgeler bulunması ve plan
bütünlüğünün bozulmaması açısından Mevcutta LPG İstasyonu olarak planlı alanrn
Küçük Sanayi Alanı olarak plan değişikliği yapılmıştır. Civarında bulunan küçük sanayi
alanlarının yapılaşma koşullan olan E:l.50 Yençok:6.50 bahse konu alan içinde
öngörülmüştiır.

Şekil 8: Öneri 1/10O0 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTİ
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s.PLAN NOTLARI
l. Plan ve Plan Notlannda belirtilmeyen hususlarda Alaşehir (Manisa) imar Planı

hükümleri ile 3l94 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

2. İmar planına esas olmak üzere hazırlanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporundaki

uyan ve önerilere uyulacaktır.

3. Mevcut Küçük Sanayi Alanları için geçerli olan Plan Notları. tadilat yapılan alan

içinde geçerli olacaktır.

CAKANŞiMŞEK PLANLAMA
iııs.snrı, ve Tic.LTD.ŞTl.

ÖİLEK ÇAKANŞlMŞEK
şEHiR PLANcüsl

FatımaJLLEz

,, şjij;ffi$i,',},H}il*
615

Gazi Smanp Esgn Han
/iz M t8

Tel /
Kona

dilekcakansimsek@hotmail,com
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T.c., MANisA
ioırc venxşvrsi

EsAs No i 20l0 / 200ş
KARAR NO ; 20l2 i 422

DAvAcI: Tirlet Petrol. -Sanve Tic Ltd

ş

fE8lt!: Av. Fatna Kocaıq§ Kayacık

DAVAU: Alaşehır Beledl},esl MANlsA

'!.,
VEKıLI: Av- Raziye Koçanali Gir8in Belcdiye Hulok Müşavirliği Alaş€hirA4ANlsA

MLIDAIilL(DAV.ALI}: Gcrçck Aıaryaliıt.,, San. tcTic Lld Şti

V6KIL1: Av. Rasim Buğid Çeıin 3 No.|u Ça§l No:36 Alaşehr/MANlsA

ISTEMIN Q!ğ!!: Maıisa-Alaşehiı-Sülcymaıı Demiıel Caddesi-l0l5 Ada-8 ytlt
l4stnmaz için vcriIen 2. slntfcsM nüsaımlni hu]ola aykın olduğu, söz konusu ğşn naza d8ir
yine davah bclediye taıafından ı,eril.n aıeİyakll_LPc işletoıe ve çnlıştms nü§atının ipıali
ist€miylc açılan davada Manisa ldaİ. Mahk tıç§i'nin E2ü9/539, K:20l0/4E6 sayıb kE,anyle
nüsatm lptaı edildiği, &cak ilgili ıaİrdA mal*.melc.in tskdiİinin, yön gösterir ibeİçsine
dayaİıara} dlvAlı bclediye taİaftndan yeni işlcın tıhsis edildiği v. aynı tışıDmı2! bu işı.me
dayana!,aİ akaryaİlt. lp8 işlcb. vc çahşhrİDı İuh§8n v.rildiği, isı.syonun ıüçü saDayi
birlgcsindc bulunduğq oeclis İ!İannda Mazhsİ Bcy sokağI g6steİilcrcİ onsylatrdtğı. iına.
planlnds ise süleyınsa Demircl caddcsi oıa.n şchirci arıa yol cıphc olanİ 8öslgfildiği, dsva
konlsu ataryakı istasyonu ile müvekkjle siı ataryalot isıa§yoou !İaslndaki mesafeyc ilişkin
olaİgk Aleş€hir 2. Asliyc Huloıİ Mahkemcsi'ncc leşit ,,apıt ıldığı ve massfenin 7t mctre olarak
ölçüldüğ. bu durumda asgaıi mesafe şanını ıaşımadlğı ileri sİıüleıek ipıaıi isıerımeltedir

sAv[lNMANtN ozEn: Davacü !6rafı.dan .ynı şirıci ile ilgili o|af.t, l0l5 ıda E vc 9 pars€l
sayılı l4sıDmsza vcrilcn 09.03.2009 t rihli l/39 s.yıl! aİaİyakt ve LPG ist syoounun rühsaünın
hııkııka aykın olduğu ve kcndine aiı işlenyle aynl giiuJrgahıa bulurlan blı taşınm.at ilgili
yöİcıtD€lüte öngiifülcn mesafe şarılannı taşlmadlğ vc plaılamanıı ger.hirdiği k itğİlcrt
uyulm8dığ ilcıi sürülerek iptali isıemiyle dava açıldığı, Manisa ldaıe Mahiem€si'ni,
E:20ü|539, Ki20l0/486 sayllt laEnyla dava ıonusu işlemiı iPıai edildiği, sncak İaianı
gerckçesinin: "bir ıaşınmcın oko4ohı ve LGG isıoş,onu olarok balirlenip rıhsdılardüılmalsı
için önceliHe hazlm irnor plonüda akaryohı isı4sy)nu olarak gösteilrrıeri gereloıehe olup
qn$malıka dava ioııısu l/l000'lii uygılana plan dğğiHiğyle ıaşııuaan okı1,aht üıaşanu
olorak belirlenerel rıhsatlandırıldığı, oncal Mohtememize göndeileı naım imar plğnüdo
gerekli ıahsis/değlşiklil yapılmolLlüzın dizealereı dova lonıı-İu ğyri ıufuoıında hula*o qorhİ
gErilnenişıir. ,|rcal dayoh idorece 1akanda beıinilen eİsiuiaer giderilef* ,zniden
ııhsaılaıdırma süreci başlaıılmosı da kendi ıakdiinr'"drı," şeiliodğ olduğü, bu kırııdan hemen
soüa şirİeı yctkili§inin bclediycye miiracaana bulu.a..l l0l5 ad. 15 parscl ilc ilgili I/5000
iiıçekli oazlo imar Planı l/ı000 ölçekli uygülatna iİnü plsrı tadilatlğnn yapılrdığını, m.cli§çe
§öz koıusu tadilatlann İabul eniıilmesi ve plaılann o.aünısı t6l.bi doğru|fu§uoda 05.07.2010
l2İüli ve 9-?6/3 §ayıL Belediye M€clis Krr.n il€ ilgili paİ§Çlin sanayi imulı olıı imaıuın LPG
satış ist syonu olac8t ş€kiı il€ tadilaılnm kabul edildiği vc h.z!İlatıınl8n tadilat iİnsr plaılanntn
yasa ve mevzüa ar çerçevcsiııdc oDand!ğı, 05.07.2010 taİüli lteclis İıİanDın yasal süıcsiıin
soründa (30 8iiİı §onra) 04.08.2010 tarih 3_33 s8yt ile l0l5 ada 15 peİ§.l. LPc §atış istssyonu
yapt nüsao verildiği ve 05.08.2010 ıarih ve 235 sıyılı gayıi sıtüi mü.sses€ işlcunc ,uhs.t! Eızim

l.l

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi
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T-c.
M^NisA

inını vexxııırsi

EsAs No : 20l0 / 2009

KAMR NO: 2012 /422

sawİulmuşfuİ

ştl,lmaçılet§aemlyipıalı§aı!nlnruh
Ada-8

DAvALl YANıNDA MÜDAHiL SAVuNMASıNIN ğgg!: Darıc, iddialanrun büyü biı
kt§mının Maıisa ldaıe Mai*çme§i'nin E:2009/539. K:20l0/486 sayılı kaıanyla rcddcdildiği,
05.07.2010 taİihli ve 9-7613 sayl|t Belcdiyc Meclis Karan i|e ilgiIi p8rs€lin §aıayi imaıh ola,
imannın LPG saıış istasyonu olıcaİ şekil il€ tadilatının kıbul .dildiği vç bu 4.8.2010 taİihind€
kesinleşliği, davacı tarafından bclediyc meclis karanna yas8l sütcsi içcrisinde iliraz
edilmediğinden, dava açma haİllnt da k8ybcttiği ileri siitülctck. davaııı gcrekcccği

cd._ l0!5
çallştrma

10.8.2005 tarihli, 25902 §aytıı Rcşmi Gazcte'de ya}'rııla!ıııİ yfuüü!ıuğe giren lşycri
Açma ve Çaişrna Rüsat|anna ilişkin Yöneımelü'in 4/d maddesindc, mçsicoleıden mullaka
uzakl8ştınlma§ gerğkmem.kle berabçr izin verilmcden önce civaİııdE ikrmcı çdcDlcrin süh8t vc
isıirahatlcri üzeriıc g€rek ıe§isatlan ve gercke vaziyetlcri itibanyla bir zııar vcrmeycccgine
kaoaat olşması için incclerne yapılması gercken işyerleri ikinci smıf galrisıiüi müessesc olaıat
nite|cndüilmiş; yöneünelikıe yer alan Ek-2 listesindc de ak8ryaktt istasyonIarınıı nitelik ve
kap8§iıclğinc 8öre yapılan ga}ri§tlüi müe§sese nitelendirmclefin€ yer verilrniştir.

oıe yaodaD: l?.6.2004 tarihıi, 25495 sayılı Resmi Gazeıe'de yaytır anaıak yqiirlüğe
gircn Petol Piyasası Li§strs Yöneİncliği'nin 45. madd€siDde ve 16.9.2005 tııüli, 25939 sıylı
Rğsmi Gazele'de yayııılaıarat yüıiirlüğe gircn Sıvdaşınlınış Pçüol Gazlan Piyasası Lisaıs
Yönetsne|iği'nin 37. maddesinde, 'şehn içi veyd şehirleraru\ı ıra}ğe açk yollarda aynı
isıiİgneıte ih ğIoryat!ı veheyo oıo gqı isıosyonu arasındaki ııaa|eıiı, oyıı yonde olnal. üzere;

şehirlerarosı yollatda I0, şehif içi vollarda l kilometreden q olamoyacağ' hiıl«ne bığlanmış,
i5.5.1997 ıafihli, 22990 §ayı|t Resmi Gazetc'de yayımlanaıa& ytirüıılüğe giren Kaıayollan
Kenaruıda Yapıl8cai Tesislcr Haktında Yönçbıelik'in 2llb maddçsindc dc, "...Cephe gerılşliği,
akaryohı isıar.vonıan, LPG ikııal isıas_wnlan ile yolcu ıenninaııefi için, iki yönli devleı
yollanndo en az 75 neıre, böIiınğ devlel yollon ıdo en az 45 melre, il yollannda en r 55 , elre
ve diğer yollarda en az 40 meıredir.." hüıIoıü yer 8lmtştır. Aync8, Ts l l939/ocAK 200l
St!,ıl4stnlmrş Penol Gazlaı (LPC)-ltıBl Ista§yonu Staıldardanhda bu tüıdcki istısyonlaı ve

müştcmilatloa ail s§g.ri mcsaftle. göstğrilmiştir.

Uyuşmaz|ıkta; davact taıaf sdt gcçen LPG i§tasyonunün asglri gü,venlii mcsafesine
ilişkin şarllan ıaşunadığını iddia eniğıindcn, malıallinde icşif ve bilirtişi iDcclemesi yapılırasına
kaıaı verilmiştiı.

Keşif sonra§ı hszulılan ı8,5.20ll taribli bilirlişi ıapoooda özede; "Yeıi Moholle,
Sileynaı Demirel cad, l0l5 ada 8 ve 9 parselde yer ahn, yeııi dfuııleııe ile ]1 ve 15
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parsellerle o.Blan ıoşınma2ıardon l5 parsel no'lu ıaşınmo,,o ilişhin beledire meclisince
05.07.20l0 ıanhli, 20l0/8-8 2.oı solılı meclis karanyla plon değişiuiğ yapılnal nreıiyle vnlea
olaryo*ıı v LPc işleııne ve çaııİlınna ruhsaıı n: l/5000 ölçekli na.ıın irnar Plonı iıe l/l000

^lçelli 
ulqulana imar plaıının dova konısu edilen ıarın nüı içeren yaPı adasl ve laPı adasınfi

doğusunda yer alan iııor odanı dzelinde uyumlu olnodığı, 05.07.2010 ıonhli, 20l0/E-8 2.oı sar,ıh
mecliı karanyla ona1,|onon pıan değiriuiğınin, bilimseı, nesnel w ıekıil hethangi bir gerekeye
ıenellenmediği ve korrru üarufındon ziyade ibel ,nen/aaı ıoşıdüğl, Karoyollan ( iizerinde troJİl
ahşı oloh J,ollor), Kenarındo Yapılocak ve Açılacü Tesisler Hokhıda Yöırelınelihe ıorrın lanan
cephe geııişliğiniıı sağıan odığü, davocllo ail al,afyğfu baryondo LPG soış ııhsau bulunmosı
dırununda, ia LPc oıogo, isıosyonunuı alnı 16ıde oımolon nedeni ile l kn şorıını
soğlomadığ, al,ııca, LPG Lsıas),onunun cephe genğliğiıin 38.88n olduğı" 8örüşn biEirilInişti..

Ancak, davalt idalece bilirkişi rapoluıa itiraz cdi|ç.ck; dıvaq ı€si§ioin süleyman
Demirc| Caddcsine, müvekİil ıcsi§isin i§c Mazh.aİ Bey caddcsine cephBi bulundıığıı. 5.7r0l0
tarihli belcdiye mec|isi kaİannıD da bu yönde oldugu, bu huloki vc İili duİuna .ağıen hcr ikj
i§ıasyonu. aynl i§tüametıc bulunduğunıın L.bul cdilcmcy.ceği, aynca, 40m ccphc kuİaİna ayktn
bir duİum sö2 konusu olmadtğı ifıdc .dildiğindcn, bilirİişilerden ck ,apoİ istenmcsjne karaİ
veri|miş; l9.10.20ll ıarihli cL İaporda ds özet|e,' LPG i§lasyonlan 8.ssındaLi asg.ri mesafe
kı§ıılamı§ı uygulamasında, isı.syonun iterinde bulunduğu }ol i§miniD v.ya yol koduıun dcğil.
yön cJastnln dikkalc ahnmas| 8crcktiği, söz ıonusu .İarysİlı/LPc isıa§yonlannın 8ynı yönde
(astikamette) olduğu v. cğphc 8cnişliği şİrıınt sağlamıdlğ" göriişü tekaİ cdiltttiştit.

Bu vcri|aıE 8öra, data koDusu işyari açrna vc çalştıİns ruhsaııo$ vğiltncsinc hııl(uten
olanaı bulunmamakladır

AçlkI8nrn nedenleİlc; dava konu§u işlemin lPTAllNE, 1.546.ıO-TL yaıgılama gidcriyle
davacl vcljli lehine hiiküm ıarihindc yürü,İtiitt. bıılunan Awtatlü Asgaİi Ucret Taİifcsi'ne göre
bclirıenen 600._TL naıtu vcİaleı ücrcıinin davaIt idarcden almaraİ davaclya vcrilmesirrc.
l27.30,-TL müdahil yaıgılarrıa gid.rinin (36.80.-TL müdahslc ha.ct + 90.50.-TL tebliğ gidsri)
davalt yafurda müdahil üzerinde bıraıılma§lıa, a.tatı po§ts avan§ının ka.ar kc§illeştjğind., arıan
bilirkişi avansıİıı ise isıem halinde davıçıl,a iadesine, midahil posıa gidcıindeı anın kısmın
karaı kesinleştiğinde davall yanında müdahile iadcsine, tebıiği izıeycn 30 8in içinde Dan§tay'a
lemyiz yolu aç* olmsk üzeİe l3.3.20l2 taİihittde oybirliğiyıe kata! verildi-

T.C.
MANisA

i»ınr ıııııxtvesi

EsAs No :2010 / 2009
KARAR No: 20l2 / 422

Başkaİ
ECEMEN S. MAY
1715,|

YARclL^ttA clDEtLEıl;
Y§& tlı4l& l]].60
Kq,f-Bı Gi.ldi 1220.00
T.blii cıdği l92.5o

ToPL^M l,146,10,-

Uye
MUSTAFA ŞAHiN
9,1619

Uye
MIJRAT DIrYGUN

l l93l5

I4

NıDlt

3l3

Bu|varı Esen Han No: 9/507 j5
-.+8347

ÇAKANŞiMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTi

2l0 Alsancak-iZMİR
GSM:0-532-3 l42874

Gaziosmanpaşa
Et.- F :0-2

dilekcakansimsek@holınail.com
"t


