
 

 



 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 



 

Planlama Alanının Konumu ve Mevcut İmar Planı Durumu 

Planlama alanı, Uşak İli, Çevre Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Uşak Küçük Sanayi 

Sitesi bölgesinde yer alır.   

 

Şekil 1: Planlama Alanı Uydu Görüntüsü (Genel) 

Uşak Küçük Sanayi Sitesi, Uşak kentsel merkez alanının 3 km doğu yönünde, Uşak-

Ankara devlet karayolunun yaklaşık 0,5 km güneyinde yer alır. 1283 ada, 1 nolu parsel alanı, 

küçük sanayi sitesi alanının, idari, sosyal, ticari, sınai ve dini fonksiyonların bir arada yer aldığı 

merkez bölümünde yer almaktadır.  

12402 m2 büyüklüğe sahip olan olan 1283 ada 1 nolu parseli konu alan planlama alanı, 

alanın batı yönünde yer alan tescil harici yol boşluğunun da plan çalışmasına dahil edilmesiyle 

yaklaşık 12770 m2 büyüklüğe ulaşmıştır. 

Mevcut halihazır duruma bakıldığında, alanın kuzey-kuzeybatı yönünde, lokanta, 

restoran vb. yeme içme birimleri, alışveriş birimleri ve hizmetler sektörüne ait birimler ve sosyal 

tesis kullanımları yer almaktadır.  

Alanın orta kesiminde sosyal tesis alanı kullanımına uygun 2 ve 3 katlı hizmet binası yer 

alır. Alanı orta bölümünden, doğu, -batı yönde kat ederek 2 büyük parçaya ayıran mevcut taşıt 

yolunun güneyinde yer alan parsel alanı bütünüyle boş durumdadır. 



 

 

Şekil 2: Planlama Alanına Konu 1283 Ada 1 Parsele Ait Uydu Görüntüsü (Yakın) 

Planlama alanı mevcut imar planlarında "Kamu Hizmet Alanı" (genel hizmet alanı) 

kullanımında yer almaktadır. Bu kullanım kararının, alanın sanayi sitesi yönetiminin mülkiyetinde 

olması nedeniyle ve sanayi kullanımlarının ihtiyacı olabilecek muhtemel ticari ve hizmetler 

sektörlerinin bu alanda yer seçebilmesinin sağlanabilmesi amacıyla, nihai imar planlarında da 

korunarak, düzenlenmiş olduğu düşünülmektedir. 

Genel hizmet alanı olarak tanımlı olan, 1283 ada 1 nolu parselin kuzey, doğu ve batı 

yönleri tamamıyla küçük sanayi alanı kullanımlarından oluşmaktadır. Alanın güneyinde küçük 

sanayi alanı kullanımına ilave olarak, park alanı da mevcuttur. Alanın kuzeydoğu bölümünde, 

küçük sanayi alanı kullanımında yer aldığı halde, mevcut Cengiz TOKER BOZ Camii'nin varlığı 

dikkati çekmektedir. 

 



 

 

Şekil 3: Planlama Alanının Mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Durumu 

İmar Planı Değişikliği ve Plan Kararları 

 Mevcut İmar planında “Kamu Hizmet Alanı (Genel Hizmet Alanı)” kullanımında yer alan 

planlama alanı, bölgede iş kollarındaki artış ve çeşitlenmeye bağlı olarak giderek artan küçük 

sanayi sitesi alanı talebinin karşılanabilmesi amacıyla, imar planında yapılan düzenlemeyle, 

"sosyal tesis alanı"," ticaret alanı”, “küçük sanayi alanı" ve “park alanı” olarak düzenlenmiştir. 



 

Mevcut küçük sanayi sitesi genel olarak yüksek doluluk oranına ulaşmış olup, sanayici 

tarafından talep olunan parsele ulaşmak oldukça güç hale gelmiştir. Mevcut imar planına bağlı 

olarak alanda yapılaşmış mevcut kullanımların devamının sağlanabilmesi amacıyla, ilgili alanlar 

öneri imar planında da ait oldukları kullanım türlerine uygun olarak, ticaret ve sosyal tesis alanı 

olarak düzenlenmiştir. Bu alanların, mevcut durumları itibariyle ve planda önerildikleri şekliyle 

bölge için yeterli oldukları değerlendirilmektedir.  

Halihazır durumda genel olarak boş ve kullanım dışı olan alanların işlevselleştirilmesi ve oluşan 

talebe bağlı olarak verimli olarak değerlendirilebilmesi amacıyla, ilave küçük sanayi birimlerinin 

oluşumunu mümkün kılacak şekilde, alanın genel olarak Küçük Sanayi Alanı (KSA) olarak 

planlanması uygun görülmüştür. 

Küçük sanayi alanlarında yükseklik bölgede yer alan benzer kullanımlara uygun olarak 

Yençok=7.50m olarak düzenlenmiştir. 

Ticaret alanında da halihazır durumu itibariyle mevcut yapı yükseklikleri gözetilerek, alanın 

kuzey tarafında 2 kat, güney tarafında ise 1 kat olarak düzenlenmiştir. 

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Plan Notları 

aşağıda yer almaktadır. 

1. Küçük Sanayi Sitesi, Sosyal Tesis Alanı Ve Ticaret Alanına Ait Yapılaşmalarda, Ruhsat 

Dönemleri İtibariyle Mer-İ Mevzuat Hükümleri Yönünden Geçerli Olan Tanım Ve 

Hükümlere Uyulacaktır. 

2. Plan Ve Plan Hükümlerinde Belirtilmeyen Hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu, İlgili 

Kanun Ve Yönetmelik Hükümleri Ve Uşak Belediyesi Mevcut Onaylı Nazım İmar Planı İle 

Mevcut Onaylı Uygulama İmar Planı Hükümleri Geçerlidir. 

Öneri imar planı durumunu gösterir resim aşağıda yer almaktadır. 



 

 

Şekil 4: Planlama Alanının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi 



 

 

Şekil 5: Planlama Alanının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi 

 


