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SARAY BÜYÜKYONCALI MAHALLESİ 

3971 NO.LU PARSELE AİT 

UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ 

PLAN AÇIKLAMA RAPORU  

Ö:1/1000 

 

GEREKÇE: 

Saray İlçesi, Büyükyoncalı Mahallesi, 3971 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 1 

nolu plan hükmünde; “Ticaret+Konut Alanında inşaat alanı hesabı 3971 sayılı parselin brüt alanı üzerinden 

hesaplanacaktır. Ticaret+Konut Alanında TAKS 0.35 olup kat adedi 5’tir.” maddesi yer almaktadır. Ancak 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 04/11/2021 tarih ve E.2136511 sayılı yazısına istinaden 

planın yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amacıyla plan notu değişikliği gerekliliği doğmuştur. 

 

KURUM GÖRÜŞÜ: 

• Planlama alanına yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürülüğü’nden 

görüş talep edilmiş olup, 

26.10.2021 tarih ve E-72177222-045.01-1953621 sayılı yazı ile verilen cevapta; 

“İlgide kayıtlı yazınızda özetle, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.05.2017 tarih ve 625 sayılı 

kararı ile değiştirilerek onaylanan Saray İlçesi, Büyükyoncalı Mahallesi 3971 Nolu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliğinde tadilata konu 3971 nolu parselin, park, ticaret-konut alanı ve trafik yolu 

olarak düzenlendiği, kamuya ayrılan alanların kesintisinin yapıldığı, ifraz edilerek 1062 ada 4 ve 5 nolu 

parsellere dönüştüğü, söz konusu planın hükümlerinde ‘Ticaret-konut alanında inşaat alanı hesabı 3971 sayılı 

parselin brüt alanı üzerinden hesaplanacaktır. Ticaret-konut alanında TAKS 0.35 olup kat adedi 5’tir.’ 

hükmüne yer verildiği belirtilerek anılan parselin taban alanı ve emsal hesabının brüt alan üzerinden yapılıp 

yapılamayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir 

3194 sayılı İmar Kanununun 20. Maddesinde; ‘Yapı imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak 

yapılabilir.’ hükmü, 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin, planlarla ve idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyen 4/1 

maddesinin (tt) bendinde; ‘Katlar alanı kat sayısı (KAKS) (Emsal): Yapının inşa edilen tüm kat alanlarının 

toplamının imar parseli alanına oranını ifade eder.’ 



4 
 

(bbbb) bendinde; ‘Taban alanı: Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya 

tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının, yapı yaklaşma sınırını ihlal etmemek kaydıyla parseldeki 

izdüşümünün kapladığı alanı ifade eder.’ 

(cccc) bendinde; ‘Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranını (Taban alanı 

kat sayısı ,arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin 

kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır.) ifade eder.” tanımları, 

5/5 maddesinde; ‘Taban alanı ve emsal hesabı; net imar parseli alanı üzerinden hesaplanır.’, 

5/12 maddesinde; ‘Bir parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp belediye encümenince 

kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez.’, 

20/5 maddesinde; ‘Taban alanı, net imar parseli alanı üzerinden uygulama imar planı ile veya planda 

belirlenmemiş ise bu Yönetmelikle belirlenir.’, 

69/2 maddesinde; ‘Bu yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici 

maddeleri ile on dokuzuncu ve yirminci maddelerinde yer alan hükümler, planlarda ve ilgili idarelerce 

çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez ve planlarda bu hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümler 

uygulanamaz.’ hükümleri yer almaktadır. 

Benzer bir konuya ilişkin Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 09/12/2017 tarih ve 21127 

sayılı yazısında özetle; 

‘01/06/2013 tarihinden sonra onaylanan imar planlarında, planı hazırlayıp/hazırlatıp onaylayan idarelerce 

alılan Yönetmeliğin idarelerce değiştirilmesine izin verilmeyen hükümlerine aykırı hükümler getirilmemiş 

olması gerektiği, planda bu hususta var olan aykırı hükümlerin yerine ise, Yönetmelikte belirtilen istisnai 

durumlar hariç, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği, 

01/10/2017 tarihinden önceki planlar için de aynı değerlendirmenin gerekli olduğu, bu tür hükümler içeren 

plaların, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde açıklanan usul ve şekiller 

çerçevesinde, değişiklik, revizyon, ilave vb. gibi planlarda yapılacak düzenlemeler sürecinde gözden 

geçirilerek mevzuata uygunluğunun, planı hazırlama sorumluluk ve yetkisindeki idaresince sağlanması 

gerektiği,’ ifadelerine yer verilmiştir. 

Öncelikle ilgili idarelerce düzenlenen yapı ruhsatlarının, düzenleneceği tarihte yürürlükte olan plan ve ilgili 

mevzuata uygun olması zorunlu olup; bir parsele yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için uygulama imar planı ile 

parselasyon planının yapılarak tapuya tescil edilmesi, parsellere ait mülkiyet sınırı değerlerinin; planlar, 

aplikasyon ve tapu bilgileri ile örtüşmesi gerekmektedir. 

Ayrıca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69. Maddesi uyarınca planlarla ve idarelerce çıkarılacak 

yönetmeliklerle değişemeyen hususların herhangi bir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açıkça hükme 

bağlandığı, idarelerce anılan madde kapsamına aykırı olacak şekilde tanım ve/veya hüküm getirilmesinin 
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mümkün olmadığı, bu itibarla yönetmeliğin 69/2 maddesi ve bu hususa yönelik Bakanlığımız görüşleri de 

dikkate alınmak suretiyle idarelerce, bu hükme aykırılık oluşturan ve uygulama kabiliyeti bulunmayan plan 

hükümlerinin, ivedilikle mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiği, 

Her halükarda Yönetmeliğin planlarla ve idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyen hükümlerine 

idarelerce uyulmasının zorunlu olduğu değerlendirilmekte olup; 

3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesinde Bakanlığımıza plan yapma yetkisi verilen istisnalar hariç olmak 

üzere, Kanunun 8. Maddesi uyarınca nazım ve uygulama imar planlarını yapma veya yaptırma, onaylama, 

yürürlükteki ilgili plan ve mevzuat uygun olarak yapı ruhsatlarını düzenleme ve bu planlara göre uygulama 

yapılmasını sağlama yetkisi belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelere, dışında ise il özel idarelerine 

ait olduğundan konunun yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalarımız doğrultusunda idaresince 

değerlendirilmesi gerektiği hususunda;” denilerek görüş belirtilmiştir. 

 

• Planlama alanına yönelik olarak Saray Belediye Başkanlığı Meclisi’nin 06/01/2022 tarih ve 6  numaralı 

meclis kararında; 

“Talep: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/11/2021 tarih ve E.10735 sayılı yazısında; Tekirdağ Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 10/05/2017 tarih ve 625 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanan Saray İlçesi, 

Büyükyoncalı Mahallesi, 3971 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait plan 

hükümlerine ilişkin Muhammed Zahid Sönmezler Ve Salih Akhan’a ait 17/09/2021 tarih ve E.10375 sayılı 

dilekçe ile Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 04/11/2021 tarih ve E.2136511 sayılı 

yazısının incelenmesi talep edilmektedir. 

Komisyon Raporu: 10/05/2017 onay sayılı Saray İlçesi, Büyükyoncalı Mahallesi, 3971 nolu parsele ait 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 1 nolu plan hükmüne göre; ‘Ticaret+Konut Alanında inşaat alanı 

hesabı 3971 sayılı parselin brüt alanı üzerinden hesaplanacaktır. Ticaret+Konut Alanında TAKS 0.35 olup kat 

adedi 5’tir.’ Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 04/11/2021 tarih ve E.2136511 

sayılı yazısı ile ‘… Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69. Maddesi uyarınca planlarla ve idarelerce çıkarılacak 

yönetmeliklerle değişmeyen hususların herhangi bir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açıkça hükme 

bağlandığı, idarelerce anılan madde kapsamına aykırı olarak şekilde tanım ve/veya hüküm getirilmesinin 

mümkün olmadığı, bu itibarla yönetmeliğin 69/2 maddesi ve bu hususa yönelik Bakanlığımızın görüşleri de 

dikkate alınmak suretiyle idarelerce, bu hükme aykırılık oluşturan ve uygulama kabiliyeti bulunmayan plan 

hükümlerinin, ivedilikle mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiği’ bildirilmiştir. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün kurum görüşüne istinaden; 10/05/2017 onay tarihli 

Saray İlçesi, Büyükyoncalı Mahallesi, 3971 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 1 

nolu plan hükmünün iptali ve ‘Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar 

Yönetmeliği geçerlidir.’ şeklinde plan hükmü ilavesi amaçlı plan değişikliği dosyasının Belediyemizce 

hazırlatılaması uygun bulunmuştur. 
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Saray Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına 

alınmıştır. 

Şeklindeki İmar Komisyonu Raporu; Saray Belediyesi Meclisinin 06/01/2022 tarihli toplantısında görüşülerek 

müzakere edilmiştir. 

Karar: İmar Komisyonu Raporu; komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve toplantıda bulunan üyelerce oy 

birliği ile kabul edildi.” denilmektedir. 

 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 

ONAYLI İMAR PLANI PLAN NOTLARI YENİDEN DÜZENLENEN PLAN NOTLARI 

1. Ticaret-konut alanında inşaat alan 

hesabı; 3971 sayılı parselin brüt alanı 

üzerinden hesaplanacaktır. Ticaret-konut 

alanında TAKS 0.35 olup Kat Adedi 5’tir. 

1. Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu 

ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği geçerlidir. 

 

 

 

Saray İlçesi, Büyükyoncalı Mahallesi, 3971 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 1 

nolu plan hükmü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 04/11/2021 tarih ve E.2136511 sayılı 

yazısına istinaden planın yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amacıyla iptal edilmiştir. Planlama alanına ait 1 

no.lu plan notunun iptaline ek olarak “1.  Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar 

İmar Yönetmeliği geçerlidir.” plan notu ilave edilmiştir. 


