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SARAY SEFAALAN MAHALLESİ 

135 ADA 13 PARSEL VE 136 ADA 1 PARSELDE  

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ                                                                         

PLAN AÇIKLAMA RAPORU 

Ö:1/1000 

 

PLANLAMA ALANININ YERİ:   

Planlama alanı Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi, Köy Civarı Mevkii, F20A08A4A,  F20A08A4B 

ve F20A08A4D pafta, 135 ada 13 parsel ve 136 ada 1 numaralı parsellerdir. 

 

Resim 1: Planlama Alanının Yeri 

MÜLKİYET DURUMU: 

Plan değişikliği yapılan 135 ada 13 parsel ve 136 ada 1 parselin mülkiyeti Saray Belediyesi adına tescillidir. 

135 ada 13 nolu parselin alanı 13.825,44 m², 136 ada 1 nolu parselin alanı ise 5356,55 m²dir. Toplam planlama 

alanı 19.181,99 m²dir. (1,91 ha) 

MER’İ İMAR PLANINDAKİ DURUMU:   

Planlama alanında yer alan 135 ada 13 parsel, Mer’i Uygulama İmar Planında “Ticaret+Turizm Alanı”nda ve 

136 ada 1 parsel ise Mer’i Uygulama İmar Planında “İmalathane Tesis Alanı”nda yer almaktadır. 
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GEREKÇE: 

Mer’i imar planında Serbest olarak belirtilen yapı yüksekliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal 

Planlar Genel Müdürlüğünün 29/09/2021 tarih ve E-38745473-000-10280 sayılı yazısına istinaden meskun 

mahalle ile uyumlu olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.  

Mer’i imar planında 135 ada 13 parselde yer alan Ticaret+Turizm Alanının inşaat emsali yetersizdir. Bu 

nedenle 0,25 olan İnşaat Emsalinin 0,75 olarak düzenlemesi gerekmekmektedir. 

“Saray Sefaalan Mahallesi 141 Ada 28 ve 69 Nolu Parseller ile Civarına Ait İmar Planı Değişikliği” planı 

sonucunda 141 ada 28 parselde Konut Alanı olarak planlanan alanda yer alan baz istasyonları, 136 ada 1 

parsele taşınmak istenmektedir. 

Emsal artışından dolayı donatı dengesini sağlamak, sosyal ve teknik altyapı alanlarını arttırmak amacıyla 136 

ada 1 parselin bir kısmı donatı alanı (Özel Kapalı Spor Tesisi Alanı) olarak planlanmak istenmektedir. 

Bu nedenlerle  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması gerekliliği doğmuştur. 

KURUM GÖRÜŞLERİ: 

Planlama alanında yer alan 135 ada 13 parsel ve 136 ada 1 parselin ilk parsel numarası 381 parseldir. Daha 

sonrasında 381 nolu parselin ifraz işlemi ile 135 ada 13 parsel ve 136 ada 1 parsel oluşmuşlardır. Bu nedenle 

planlama alanı için alınan kurum/kuruluş görüşlerinde temin edildiği dönemdeki eski parsel numarası olan 381 

parsel bulunmaktadır. 

• Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı, Toplu Taşıma ve Planlama Şube Müdürlüğünden 

görüş talep edilmiş olup, 

15/08/2019 tarih ve 54247275-045-E.19637 sayılı yazı ile verilen cevapta; 

“İlgili yazınızda, İlimiz, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi, 381 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı değişikliği yapılabilmesi için kurum görüşümüz istenmiştir. 

Bahse konu parselin güney yönünde çıkış alacağı yol Karayolları Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluğunda 

bulunan D020 karayolu olup; dairemiz yönetmeliklerince yapılacak işlemde sakınca bulunmamaktadır.” 

denilerek plan değişikliği hakkında görüş belirtilmiştir. 

• Planlama alanına yönelik olarak Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğünden görüş talep edilmiş 

olup, 

15/09/2021 tarih ve E.41295115-752.99/561103 sayılı yazı ile verilen cevapta; 

“İlgi kayıtlı yazınızda, Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi, 135 ada 13 parsel ile 136 ada 1 parsele 

yönelik hazırlanan imar planına ilişkin görüş istenmektedir. 
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Söz konusu planlama alanında; Subaşı-Saray Yolu Projesi bulunmakta olup, proje sayısal ortamda ekte 

gösterilmektedir. 

Söz konusu planlama alanı; sorumluluğumuz yol ağında bulunan D-20-05 KKNO’lu Devlet Yoluna cepheli 

olup, ilgili kesimine ait kamulaştırma çalışması bulunmamaktadır. Ancak taslak kamulaştırma sınırı ekte 

gönderilmektedir. Yapılacak plan değişikliği çalışmalarında; 

- Kamulaştırma sınırlarının imar planlarına işlenmesi, plan pafta ve lejantında gösterilmesi, 

- Kamulaştırma sahasına yönelik herhangi bir plan kararı alınmaması, 

- Yol Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin başta çekme mesafeleri (konut 5m, 

ticaret 25 m) olmak üzere ilgili hükümlerine uyulması, 

- Her türlü altyapı tesislerinin karayolu sınırı dışından geçirilmesi ve enine geçişler için yazılı izin alınması, 

- Plan notlarına; ‘Karayoluna cepheli parsellerde, Karayolları Genel Müdürlüğü veya İlgili Bölge 

Müdürlüğünden görüş alınmadan parsel bazında uygulamaya geçilemez.’ hükmünün konması, 

- Karayolu kamulaştırma sınırlarının dışında her iki yönde toplama yolları planlanması, 

- Parsellere yan yol üzerinden giriş çıkış talep edilmesi halinde ayrıca Bölge Müdürlüğümüze başvuruda 

bulunulması gerekmektedir.” 

denilerek plan değişikliği hakkında görüş belirtilmiştir. 

• Planlama alanına yönelik olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir 

Planlama Şube Müdürlüğünden görüş talep edilmiş olup, 

06/08/2021 tarih ve E-67480119-115.99-60928 sayılı yazı ile verilen cevapta; 

“İlgili yazınızda, İlimiz, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi, 135 ada 13 parsel ile 136 ada 1 parsel mer’i uygulama 

imar planında ‘Ticaret+Turizm Alanı (TİCT)’ ve ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA)’ olan 

taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde kurumumuz açısından bir 

sakınca olup olmadığı ve planda dikkat edilecek hususlara dair kurum görüşümüz sorulmaktadır. 

İlgi yazıyla yapılması istenilen imar planı değişiklikleri için ‘Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin 

Yeterliliği Hakkında Yönetmelik’ hükümlerinin 5. Maddesinin son paragrafı uyarınca yeterli karne grubuna 

sahip bir şehir plancısı tarafından ‘3194 Sayılı İmar Kanunu’ ile ‘Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ 

hükümlerine uyulması, ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine uyularak plan notlarına eklenmesine, 1/25 000 

ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı hükümlerine ve diğer imar mevzuatına uygun olarak imar planı 

dosyasının hazırlanması ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği için belediyemiz meclis kararıyla 

birlikte onay için kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.” denilerek plan değişikliği hakkında görüş 

belirtilmiştir. 
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• Planlama alanına yönelik olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından görüş talep edilmiş olup, 

24/08/2021 tarih ve E-76453408-115.01.06-29897 sayılı yazı ile verilen cevapta; 

“İlgili yazınız ile mülkiyeti Saray Belediye Başkanlığına ait Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi, 

F20A08A04B/ F20A08A04A/ F20A08A4D pafta, 135 ada 13 parsel ile 136 ada 1 parsel mer’i 1/1000 ölçekli 

Mevzi İmar Planında ‘Ticaret+Turizm Alanı’ ile ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ olarak düzenlenen 

taşınmazlarda, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı Değişikliği hazırlanacağı belirtilmiş olup, 1/1000 ölçekli 

Mevzi İmar Planı Değişikliğinde bir sakınca olup olmadığı ve planda dikkat edilecek hususlar ile ilgili kurum 

görüşümüzün bildirilmesi talep edilmiştir. 

Söz konusu alanda kurumumuzca yapılan incelemeler sonucunda; alanın içme suyu amaçlı su temin edilen 

baraj/gölet koruma alanı içerisinde kalmadığı, kanalizasyon hattımızın mevcut olmadığı, saha ve yakın 

çevresinde herhangi bir projelendirme çalışmamızın bulunmadığı, taşınmaza 250 metre mesafede Genel 

Müdürlüğümüze ait içme suyu hattımızın mevcut olduğu tespit edilmiş olup, içme suyu hattının tesis edilmesi 

hususu ruhsat başvuru aşamasında değerlendirilecektir. 

Yapılacak çalışmalar esnasında herhangi bir altyapı tesisine rastlanılması durumunda gerekli tedbirlerin alınıp, 

altyapı elemanlarının korunması sağlanarak yol düzenlemelerinin, yüzey sularının akış vadi güzergahlarını 

kesmeyecek ve özellikle kanal kotunun cazibeli akışı sağlanacak şekilde yapılmasına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

Oluşacak evsel nitelikli atık suların çevre sorunu yaratmaması için Çevre Mevzuatı ve 19/3/1971 tarihli ve 

13783 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak 

Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplanıp, 

vidanjörlerle çektirilerek atık su arıtma tesislerinde bertarafı sağlanmalı ve belgeleri denetimlerde ibraz 

edilmek üzere saklanmalıdır. 

Sahanın yer üstü ve yer altı su kaynaklarına yakın olması nedeniyle DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nden görüş 

alınması ve alınan görüş doğrultusunda uygulama yapılması gerekmektedir. Çalışmalar sırasında akar ve kuru 

dere yataklarına müdahalede bulunulmaması ve hiçbir surette atık su deşarjı, katı atık, hafriyat vb. dökümü 

yapılmamalıdır. 

Ayrıca; idaremizin söz konusu faaliyet ile ilgili izin/ruhsat verme yetkisi bulunmamakta olup, yapılacak 

faaliyete ilişkin TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği, TESKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj 

Yönetmeliği, Çevre Mevzuatı ilgili yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır.” denilerek plan değişikliği hakkında 

görüş belirtilmiştir. Planlama alanına 250 metre mesafede TESKİ Genel Müdürlüğüne ait içme suyu hattı 

bulunmaktadır. 
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• Planlama alanına yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 11. Bölge 

Müdürlüğünden görüş talep edilmiş olup, 

E-25161365-120-1636481 sayılı yazı ile verilen cevapta; 

“İlgi yazı ile; Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi’nde bulunan, tapuda 135 ada 13 parsel ve 136 ada 

1 parsel nolu taşınmazlar üzerine ‘İmar Durumu’ yapılmak istendiğinden, konu ile ilgili kurumumuz görüşü 

istenmektedir. 

Yapılan incelemede; 

1. Üzerine ‘İmar Durumu’ yapılmak istenen 135 ada 13 parsel ve 136 ada 1 parsel, herhangi bir projemiz 

içerisinde kalmamaktadır. 

2. Üzerine ‘İmar Durumu’ yapılmak istenen 135 ada 13 parsel ve 136 ada 1 parsel, taşkına maruz 

kalmamaktadır. 

3. Yapılması planlanan faaliyetin inşaat ve işletme dönemlerinde oluşacak atıkların bertarafı konusunda 2872 

sayılı Çevre Kanunu’nun Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 28257 sayılı Resmî 

Gazete’ de yayımlanan ‘Yeraltı Sularının Kirlenme ve Bozulmaya Karşı Korunması Yönetmeliği’ 

esaslarına uyulmalıdır. 

4. Yapılacak tesisin su ihtiyacının yeraltı suyundan karşılanması halinde 167 sayılı yasa gereği 

kurumumuzdan izin alınmalıdır.”  

denilerek plan değişikliği hakkında görüş belirtilmiştir. 

• Planlama alanına yönelik olarak Tekirdağ Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş talep edilmiş 

olup, 

E-82648598-300-1607697 sayılı yazı ile verilen cevapta; 

“İlgi yazı ile; Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi, F20A08A04B/ 

F20A08A04A/ F20A08A4D pafta, 135 ada 13 parsel ile 136 ada 1 parsel mer’i 1/1000 ölçekli Mevzi İmar 

Planında ‘Ticaret+Turizm Alanı’ ile ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ olarak düzenlenen taşınmazlarda, 

1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı Değişikliği hazırlanacağı, plan değişikliğine ilişkin hazırlanan açıklama 

raporu yazı ekinde sunulacak, konunun kurumumuza bağlı mevzuatlar açısından incelenerek, 1/1000 ölçekli 

Mevzi İmar Planı Değişikliğinde bir sakınca olup olmadığı ve planda dikkat edilecek hususlarla ilgili 

görüşümüzün bildirilmesi istenmiştir. 

İlgi yazı ekinde yer alan plan açıklama raporuna yapılan incelemede; ‘Mülkiyeti belediyemize ait olan 

taşınmazlar Sefaalan Köy Yerleşik Alanı sınırının dışında kalmakla beraber meskun mahale bitişik 

konumdadır. Söz konusu meskun mahalde 1/25 000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3. Kırsal 

Yerleşim Alanları Hükmüne göre köy yerleşik alan ve civarı sınırı dahilinde Emsal:0.75, Hmax: 3 kat olarak 

yapılaşma mümkündür. Meskun malale bitişik konumdaki Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi, 135 ada 13 parsel 

ile 136 ada 1 parsel nolu taşınmazlarda iş bu plan değişikliği ile Emsal meskun mahalle uyumlu olarak 
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artırılmış, serbest olan bina yükseklikleri ise meskun mahalle uyumlu olarak 3 kat ile sınırlandırılmıştır.136 

ada 1 parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan mevcut fonksiyonu ise iş bu plan değişikliği ile kısmen 

Teknik Altyapı Alanı kısmen de Özel Kapalı Spor Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri 

20 m yoldan 25 m, diğer yol ve komşu parsellerden 5 m olarak belirlenmiştir. Plan değişikliği ile Teknik Altyapı 

ve Özel Kapalı Spor Tesis Alanı düzenlenerek sosyal ve teknik altyapı alanları artırılmıştır. Yapılanma 

koşulları ve Yençok: Serbest olan yapı yüksekliği meskun mahalle uyumlu hale getirilmiştir.’ Şeklinde 

belirtildiği görülmüştür. 

Ancak Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi’nde bulunan, tapuda 135 ada 13 parsel ve 136 ada 1 

parseller yürürlükte bulunan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni 

Planında (ÇDP) ‘Tarım Alanı’ ile ‘Yeraltı Suları Beslenme Alanı’nda kaldığı, 

6360 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyesi sınırı İl mülki sınırı olan Tekirdağ İlinde yürürlükteki 

Tekirdağ İli 1/25 000 ölçekli ÇDP’ye yönelik iş ve işlemler, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. 

Maddesi uyarınca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmekle birlikte, Müdürlüğümüz 

arşivinde yer alan güncel olmayan sayısal verilere bakıldığında, 5302 sayılı Kanun uyarınca onaylanmış 

Tekirdağ ili 1/25 000 ölçekli ÇDP’de söz konusu parsellerin ‘Tarımsal Açıdan I. Öncelikli (Mutlak) Korunacak 

Alanlar’ ve ‘Yeraltı Suyu Beslenme Alanı’nda kaldığı, 

1/25 000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının 2.14 nolu plan hükmünde ‘Bu planın onay tarihinden önce 

yapıldığı tarihteki üst ölçek plana uygun ve gerekli kurumlardan uygun görüş alınmış ve bu planda 

gösterilmemiş olan mevzi imar planları geçerlidir. Ancak bu alanlarda yeni bir imar planı yapılması veya 

yapılmış olması halinde mevzi imar planlar yürürlükten kalkar, yeni imar planları geçerlidir.’ hükmünün yer 

aldığı anlaşılmaktadır. 

Çevre düzeni planları, bir alt kademedeki nazım ve uygulama imar planlarını yönlendiren, bağlayıcılığı olan 

ve arazi kullanım kararlarının genel hatlarıyla belirlendiği, üzerinden ölçü alınarak uygulamaya geçilemeyen 

üst ölçekli mekânsal planlar olup; Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon ÇDP’de 

hakim fonksiyon olarak ‘Tarım Alanı’nda kaldığı anlaşılan, 1/1000 uygulama imar plan değişikliğinin 

hazırlanan söz konusu alanın; 

Nazım İmar Planının bulunup bulunmadığı hakkında bilgisi verilmediğinden, nazım imar planı bulunmaması 

halinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6/2 maddesinde ‘Mekansal planlar, plan kademelenmesine 

uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe 

planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek 

zorundadır.’, planların izlenmesi ve incelenmesi hakkındaki 35/1 maddesinde ‘Planların, üst kademe planlara, 

bu yönetmeliğe ve imar mevzuatına uygunluğunun sağlanması planı yapan ve onaylayan idarelerin 

sorumluluğundadır…’ hükümlerinin yer aldığı, yönetmelikte ‘mevzi imar planı’ kavramı bulunmadığı, söz 

konusu alanın büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalması nedeniyle, alandaki mekânsal planlar 3194 sayılı 

İmar Kanununa tabi olduğundan, MPYY’de yer alan kademeli birliktelik ilkesi uyarınca; öncelikle 

yürürlükteki üst ölçekli planlar kapsamında ‘nazım imar planı’nın, ardından 1/1000 ölçekli uygulama imar 
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planının hazırlanması gerektiği değerlendirmekle birlikte, anılan mevzi imar planının 1/25 000 ölçekli 

ÇDP’nin 2.14 numaralı plan hükmünde belirtilen koşulları sağlayıp yürürlüğünü koruyup korumadığı ile 

anılan mevzi imar planının parsel sahiplerine müktesep hak oluşturup oluşturmadığı ve bu alanlarda herhangi 

bir uygulama yapılıp yapılamayacağı hususunun, Tekirdağ ilinde yer alan 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planı 

ve imar planlarına ilişkin iş ve işlemler 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. Maddesi ile 5216 

sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütüldüğünden, 

anılan Belediye Başkanlığınca incelenip sonuçlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.” denilerek plan 

değişikliği hakkında görüş belirtilmiştir. 

• Planlama alanına yönelik olarak Tekirdağ Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür İşleri Şubesinden 

görüş talep edilmiş olup, 

E-82949214-150-1678114 sayılı yazı ile verilen cevapta; 

“İlgi (a) sayılı yazıdaki; İlimiz, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi, F20A08A04B/ F20A08A04A/ F20A08A4D 

pafta, 135 ada 13 parsel ile 136 ada 1 parsel mer’i 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planında ‘Ticaret+Turizm Alanı’ 

ile ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ olarak düzenlenen taşınmazlarda, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı 

Değişikliği yapılması talebi ile ilgili bağlı birimimiz Müze Müdürlüğü’nün cevabi yazısı ekte 

gönderilmektedir.” 

Tekirdağ Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 02/09/2021 tarih ve E-36075742-

150-1667782 sayılı yazısında; 

“İlgi yazıda; İlimiz, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi, F20A08A04B/ F20A08A04A/ F20A08A4D pafta, 135 

ada 13 parsel ile 136 ada 1 parsel mer’i 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planında ‘Ticaret+Turizm Alanı’ ile ‘Konut 

Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ olarak düzenlenen taşınmazlarda, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı Değişikliği 

hazırlanacağı belirtilerek, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bir sakınca 

olup olmadığı sorulmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi, F20A08A04B/ F20A08A04A/ 

F20A08A4D pafta, 135 ada 13 parsel ile 136 ada 1 parsel mer’i 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planında 

‘Ticaret+Turizm Alanı’ ile ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ olarak düzenlenen taşınmazlarda, 1/1000 

ölçekli Mevzi İmar Planı Değişikliği yapılmasında kurum mevzuatlarımızca bir sakınca bulunmadığı kanaatine 

varılmıştır.” denilerek plan değişikliği hakkında görüş belirtilmiştir. 

• Planlama alanına yönelik olarak BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kırklareli Şube Müdürlüğünden 

görüş talep edilmiş olup, 

01/08/2019 tarih ve 58440932-405.02.99-E.2103062/26915 sayılı yazı ile verilen cevapta; 

“İlgili yazı ile; Tekirdağ ili, Saray İlçesi, Sefaalan Mahallesi, mülkiyeti Saray Belediyesine ait 381 nolu 

parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanması düşünüldüğü 

belirtilerek, konunun kuruluşumuza bağlı mevzuatlar açısından incelenerek, uygulama imar planı değişikliği 
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yapılmasında bir sakınca olup olmadığı ve planda dikkat edilecek hususlarla ilgili görüşümüzün bildirilmesi 

istenmiştir. 

Bahse konu taşınmazın kuruluşumuza ait mevcut yeraltı ve yerüstü tesisleri ile ilgisi bulunmamaktadır.” 

denilerek plan değişikliği hakkında görüş belirtilmiştir. 

• Planlama alanına yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlar Genel Müdürlüğünden görüş 

talep edilmiş olup, 

29/09/2021 tarih ve E-38745473-000-10280 sayılı yazı ile verilen cevapta; 

“7221 sayılı Kanun’un 6. Maddesi ile 3194 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin sonuna 

eklenen ‘imar planlarında bina yükseklikleri Yençok:Serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane 

alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında Yençok:Serbest olarak 

belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate 

alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile 

belirlenir…’paragrafı ve yine 7221 sayılı Kanun’un 13. Maddesi ile Kanun’a eklenen geçici 20. Maddesi ‘bu 

kanunun 8. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda 

ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla 

yükümlüdür. Bina yükseklikleri Yençok:Serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu 

yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan 

parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak 

plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.’ hükümleri uyarınca, imar planı onaylama 

yetkisi bulunan idarelerce onaylı imar planlarında 01/07/2021 tarihinden sonra Yençok:Serbest konulu plan 

değişiklikleri yapılıp yapılamayacağı hususunda görüşler talep edilmekte olduğundan, konuya ilişkin 

Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden görüş istenmiş olup; 

İlgi yazı ile Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan görüşte aşağıda yer alan hususlar 

bildirilmiştir; 

3194 sayılı imar kanununun Planların hazırlaması ve yürürlüğe konulması başlıklı 8. Maddesi ‘…sanayi 

alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında 

yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut 

teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare 

meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner 

sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. Oluşacak maliyetlerin %100 fazlası 

ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 2/7/2008 tarihli ve 5779 

sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 

gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye 

işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.’ 
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Aynı Kanunun Geçici 20. Maddesi ise ‘…Bu kanunun 8. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu 

paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 01/07/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan 

değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yüksekliklerini Yençok:Serbest olarak 

belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen 

süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu 

beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.’ 

şeklinde düzenlenmiştir. 

Yasa Koyucu tarafından söz konusu düzenleme ile çarpık kentleşmeye sebebiyet veren, şehrin siluetini, estetik 

görüntüsünü bozan ve şehir kimliğine zarar veren yüksek yapıların diğer bir ifade ile Yençok:Serbest 

uygulamasının halihazırda uygulanan planlarda yapılacak değişiklikle kaldırılması amaçlanmış, bu 

değişikliklerin bir an önce hayata geçirilmesi için de ilgili idarelere 01/07/2021 tarihine kadar süre verilmiştir. 

Bina yüksekliklerinin ‘Yençok:Serbest’ olarak belirlenemeyeceğine yönelik değişiklikler kapsamında 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih 01/07/2020 olarak belirlenmiş ve ilgili idarelere hazırlık süreci için süre 

verilmiş ve oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçme amacıyla hareket edilmiştir. Maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra ise kendine göre özellikleri gereği tarımsal amaçlı silolar, sanayi alanları, 

ibadethane alanları hariç tutulmak üzere yürürlükteki imar planlarında serbest olarak belirlenmiş imar planı 

değişikliklerinin süratle değiştirilmesi ve sonucunda bina yüksekliklerinin belirli olması ve yatay mimarinin 

esas kılınması amaçlanmıştır. 

Bununla birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu’nun planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması başlıklı 8. 

Maddesinde ‘… b) imar planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise 

bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin 

nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır.’ şeklinde düzenlenmiş, aynı 

şekilde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu ve plan yapma yetkisini düzenleyen diğer özel kanunlarda ilgili idarelerin plan yapmasına 

ilişkin hususlara ayrıntılı yer verilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer kanunlardaki düzenlemeler gereği 

imar plan değişikliği ve revizyonu yapmada yetkinin İlgili İdaresine ait olduğu ve bu yetkinin genel ve asıl bir 

yetki olduğu açıktır. 

Bu sebeple, bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlendiği alanlarda, bu planlar nasıl ki ilgili idaresince 

yapılmış ise ilgili idarenin aynı şekilde bu planları değiştirmeye de yetkili olduğunun ve bu yetkinin 

01/07/2021 tarihinden sonra da devam ettiğinin kabulü gerekir. Zira her ne kadar bina yüksekliklerinin serbest 

olarak belirlendiği alanlarda revizyon ve imar planı değişikliği yapmada esas görev ve yetki ilgili idaresinde 

ise de Kanun Koyucu tarafından belirlenen 01/07/2021 tarihinin esasında bakanlığın yetkisinin ne zaman 

doğduğuna ilişkin olduğu söylenebilir. Zira bakanlık, ancak verilen süre sonunda gereken düzenleme 

yapılmadığı takdirde bina yüksekliklerinin serbest belirlendiği alanlarda yetkili olabilecektir. 

Dolayısıyla ilgili idarelerin kanun koyucu tarafından düzenlemenin yapılış amacına uygun olarak bina 

yüksekliklerinin serbest olarak belirlendiği alanlarda, 01/07/2021 tarihinden sonra da plan değişikliklerini 
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yapabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca ilgili idarelerin bu değişiklikleri süratle hayata geçirmesi gerekliliği 

de açıktır. Aksi takdirde bakanlık ilgili idare yerine geçecek plan değişikliğini yapacak ve oluşan maliyetlerin 

yüzde yüz fazlasını ilgili idaresinden tahsil edebilecektir…’ 

İlgi yazı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında, plan onaylama yetkisi olan idarelerin, bina yüksekliklerinin 

serbest olarak belirlendiği alanlarda, 01/07/2021 tarihinden sonra da plan değişikliklerini 

yapabileceği/yaptırabileceği ve onaylayabileceği, söz konusu değişikliklerin geciktirilmeksizin hayata 

geçirilmesi gerektiği açıktır. 

Bu kapsamda, plan onaylamaya yetkili kurumlarca ‘Yençok:Serbest’ olan planlardaki yükseklik belirlemeye 

ilişkin işlemlerin yukarıda belirtilen biçimde uygulanmasının sağlanması ve valilikler bünyesindeki ilgili tüm 

idarelerin bilgilendirilmesi hususlarında gereğini arz/rica ederim.” denilerek görüş belirtilmiştir. 

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ: 

Mer’i İmar Planı’nda Ticaret+Turizm Alanında yer alan 135 ada 13 parselin foknsiyonu korunarak yapılaşma 

koşulları ve çekme mesafeleri düzenlenmiştir. Ticaret+Turizm Alanı için yapılaşma koşulları; İnşaat Emsali 

0.75 (E=0.75) ve Yapı Yüksekliği 3 Kattır (Yençok=3 Kat). Yapı yaklaşma mesafesi ise; Karayolu 

Kamulaştırma Sınırından itibaren 25 metre, diğer cephelerden 10 metre olarak düzenlenmiştr. 

“Saray Sefaalan Mahallesi 141 Ada 28 ve 69 Nolu Parseller ile Civarına Ait İmar Planı Değişikliği” planı 

sonucunda 141 ada 28 parselde Konut Alanı olarak planlanan alanda yer alan baz istasyonlarının taşınması 

amacıyla Mer’i İmar Planı’nda İmalathane Tesis Alanında yer alan 136 ada 1 parselin bir kısmı Teknik Altyapı 

Alanı olarak düzenlenmiştir. Teknik Altyapı Alanı için yapılaşma koşulları; İnşaat Emsali 0.50 (E=0.50) ve 

Yençok= 9.50’dir. Ancak Teknik Altyapı Alanında baz istasyonu yapılması halinde Yapı yüksekliği (Yençok) 

Serbesttir. 

Donatı dengesini sağlamak amacıyla Mer’i İmar Planı’nda İmalathane Tesis Alanında yer alan 136 ada 1 

parselin Teknik Altyapı Alanı olarak planlanan alan dışında kalan kısmı ise Özel Kapalı Spor Tesisi Alanı 

olarak düzenlenmiştir. Özel Kapalı Spor Tesisi Alanı için yapılaşma koşulları; İnşaat Emsali 0.75 (E=0.75) ve 

Yapı Yüksekliği 3 Kattır (Yençok=3 Kat). Yapı yaklaşma mesafesi ise; Karayolu Kamulaştırma Sınırından 

itibaren 25 metre, diğer cephelerden 5 metre olarak düzenlenmiştr.  

Planlama alanında Parseller arasında yer alan 12 metrelik Taşıt Yolu, Karayolu Kamulaştırma Sınırından 

itibaren korunarak plana işlenmiştir. 136 ada 1 parsele giriş çıkış sağlanması amacıyla 10 metrelik Taşıt Yolu 

düzenlenmiştir. 
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Resim 2: 1/1000 Ölçekli Mer’i Uygulama İmar Planı Resim 3: 1/1000 Ölçekli Teklif Planı 



13 
 

PLAN NOTLARI 

A. GENEL HÜKÜMLER 

1. PLANLAMA ALANI TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, SEFAALAN MAHALLESİ, 135 ADA 13 

PARSEL VE 136 ADA 1 PARSELDİR. 

2. PLANLAMA ALANINDA 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI 

REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTLARINA UYULACAKTIR.  

3. PLANLAMA ALANINDA 1/25.000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANININ 

“TARIMSAL AÇIDAN 1. ÖNCELİKLİ (MUTLAK) KORUNACAK ALAN” VE “YERALTI SUYU 

BESLENME ALANI” BAŞLIKLI PLAN HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

4. PLANLAMA ALANINDA 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU’NUN “SU KİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİ” 

İLGİLİ MADDELERİNE VE 28257 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN “YERALTI 

SULARININ KİRLENME VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI YÖNETMELİĞİ” 

ESASLARINA UYULMALIDIR. 

5. PLANLAMA ALANINDA YAPILACAK TESİSİN SU İHTİYACININ YERALTI SUYUNDAN 

KARŞILANMASI HALİNDE 167 SAYILI YASA GEREĞİ DSİ’DEN İZİN ALINACAKTIR. 

6. PLANLAMA ALANINDA 19/03/1971 TARİH VE 13783 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE 

YAYIMLANAN “LAĞIM MECRA İNŞASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK 

ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

7. PLANLAMA ALANINDA YAPILACAK FAALİYETE İLİŞKİN; TESKİ İÇME SUYU HAVZALARI 

KORUMA YÖNETMELİĞİ, TESKİ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ, 

ÇEVRE MEVZUATI İLGİLİ YÖNETMELİKLERE VE İÇME-KULLANMA SUYU 

HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

8. PLANLAMA ALANINDA “3194 SAYILI İMAR KANUNU” VE “MEKANSAL PLANLAR YAPIM 

YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

9. PLANLAMA ALANINDA 2863 SAYILI KANUNUN 6. VE 23. MADDESİ KAPSAMINDA YER 

ALAN HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANILMASI HALİNDE, 2863 SAYILI 

KANUNUN 4. MADDESİ GEREĞİ ÇALIŞMALAR DURDURULARAK İL KÜLTÜR VE TURİZM 

MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ’NE HABER VERİLECEKTİR 

10. PLANLAMA ALANINDA “2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU” VE “KARAYOLU 

KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK” 

HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

11. PLANLAMA ALANINDA KARAYOLUNA CEPHELİ PARSELLERDE, KARAYOLLARI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ VEYA İLGİLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINMADAN PARSEL 

BAZINDA UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 

12. PLANLAMA ALANINDA OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.  

B. YAPILAŞMA HÜKÜMLERİ 

1. PLANLAMA ALANI YAPILAŞMA KOŞULLARI;  

TİCARET-TURİZM ALANI: EMSAL= 0.75, Yençok= 3 KATTIR ÇEKME MESAFELERİ; 

YOLLARDAN 25 METRE, DİĞER CEPHELERDEN 10 METREDİR. 

ÖZEL KAPALI SPOR TESİSİ ALANI: EMSAL= 0.75, Yençok=3 KATTIR ÇEKME MESAFELERİ; 

YOLLARDAN 25 METRE, DİĞER CEPHELERDEN 5 METREDİR. 

TEKNİK ALTYAPI ALANI: EMSAL=0.50, Yençok= 9.50 M’DİR. TEKNİK ALTYAPI ALANINDA 

BAZ İSTASYONU YAPILMASI HALİNDE Yençok=SERBESTTİR. 

2. BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 1/25.000 ÖLÇEKLİ 

TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI, SARAY 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE+REVİZYON 

UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE PLANLI 

ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 

 


