
 

 

 

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI  

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ 

BAŞKANLIĞI 

 

BİLGİ NOTU 

 
MUŞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ALİZURUM (TANDOĞAN) KÖYÜ,  

145 ADA, 3 ve 146 ADA, 1 NUMARALI PARSELLERDEKİ HİSSELER İLE 132 

ADA, 15 ve 29, 145 ADA, 15 ve 146 ADA, 21 NUMARALI PARSELLER VE 

ÜZERLERİNDEKİ YAPILAR



 

 

 

1 TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER 

1.1 Taşınmazın Adresi ve Ulaşımı 

Konu taşınmazlar; “Alizurum (Tandoğan) Mahallesi, Muş - Bitlis Yolu, 132 Ada, 15 ve 29  Parseller, 

145 Ada, 3 ve 15 Parseller, 146 Ada, 1 ve 21 Parseller Merkez / Muş” açık  adresinde yer almaktadır. 

(38.73182419’’K,41.55612946’’D) (38.73145593’’K,41.55733109’’D) (38.72978203’’K, 

41.56226635’’D) (38.72884462’’K, 41.55960560’’D) (38.73143919’’K, 41.55951977’’D) 

(38.72807461’’K, 41.55715942’’D)” 

Taşınmazlara ulaşım şu şekildedir; Kuzey – Güney istikametinde Erzurum Caddesi üzerinden il 

merkezine girilerek cadde üzerinde solda konumlu şehir stadyumu geçildikten sonraki ilk dönel 

kavşaktan sol yönde Bitlis yönüne dönülür. Muş – Bitlis istikametinde yaklaşık 5,7 km. ilerlenerek aks 

üzerinde doğrudan giriş alan Muş Şeker Fabrikası ana nizamiyeden konu mülklere erişim 

sağlanabilmektedir. Parseller Muş – Bitlis Yolu’nun güneyinde yer almaktadır. Bölge; Muş Şehir 

Merkezi’ne yaklaşık 5,7 kilometre, Muş Havaalanına 9,7 kilometre mesafede bulunmakta olup, yakın 

çevresinde emniyet müdürlüğü, akaryakıt istasyonları, sanayi sitesi, Yarpuzlu Mahallesi  ve Kepenek 

Köyü bulunmaktadır. Taşınmazlara toplu taşıma araçları ile erişim imkanı bulunmaktadır. 

1.2 Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler 

İli İlçesi Mah/Köyü Mevkii 
Ada 

No 

Parsel 

No 

Yüzölçümü 

M² 
Malik Hisse Oranı  

Türkiye 

Şeker 

Fabrikası 

AŞ. Hissesi 

Yüzölçümü 

Ana Taşınmaz 

Niteliği  

Muş    Merkez 
Alizurum 

(TANDOĞAN)  
Arak Düzü  132 29 111.329,11 

Türkiye Şeker 

Fabrikaları 

AŞ. 

1/1 111.329,11 Tarla 

Muş    Merkez 
Alizurum 

(TANDOĞAN)  
Arak Düzü  132 15 11.333,58 

Türkiye Şeker 

Fabrikaları 

AŞ. 

1/1 11.333,58 Tarla 

Muş    Merkez 
Alizurum 

(TANDOĞAN)  
Arak Düzü  145 15 93.660,68 

Türkiye Şeker 

Fabrikaları 

AŞ. 

1/1 93.660,68 Tarla  

Muş    Merkez 
Alizurum 

(TANDOĞAN)  
Tarlalarda 145 3 7.303,50 

Türkiye Şeker 

Fabrikaları 

AŞ. 

1077/1280 6.145,21 Tarla  

Muş    Merkez 
Alizurum 

(TANDOĞAN)  
Arak Düzü  146 1 14.272,39 

Türkiye Şeker 

Fabrikaları 

AŞ. 

15/16 13.380,37 Tarla 

Muş    Merkez 
Alizurum 

(TANDOĞAN)  
Arak Düzü  146 21 167.196,93 

Türkiye Şeker 

Fabrikaları 

AŞ. 

1/1 167.196,93 Tarla  

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. Hissesi Yüzölçümü: 

 

403.045,88  m² 
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1.3 Taşınmazın Konum ve Çevre Özellikleri Tanıtımı 

Konu taşınmazlar; “Alizurum (Tandoğan) Köyü , Muş - Bitlis Yolu, 132 Ada, 15 ve 29  Parseller 

(38.73182419’’K, 41.55612946’’D)(38.73145593’’K, 41.55733109’’D), 145 Ada, 3 ve 15 Parseller 

(38.72978203’’K, 41.56226635’’D) (38.72884462’’K, 41.55960560’’D), 146 Ada, 1 ve 21 Parseller 

(38.73143919’’K, 41.55951977’’D) (38.72807461’’K, 41.55715942’’D) Merkez / Muş” açık 

adresinde yer almaktadır.  

Muş Şeker Fabrikası; “Alizurum (Tandoğan) Köyü, Muş - Bitlis Yolu, Merkez / Muş” açık adresinde 

yer almaktadır. Taşınmazlara ulaşım şu şekildedir; Kuzey – Güney istikametinde Erzurum Caddesi 

üzerinden il merkezine girilerek cadde üzerinde solda konumlu şehir stadyumu geçildikten sonraki ilk 

dönel kavşaktan sol yönde Bitlis yönüne dönülür. Muş – Bitlis istikametinde yaklaşık 5,7 km. 

ilerlenerek aks üzerinde doğrudan giriş alan Muş Şeker Fabrikası ana nizamiyeden konu mülklere 

erişim sağlanabilmektedir. Rapor konusu tüm parseller Muş – Bitlis Yolu’nun güneyinde yer 

almaktadır. Bölge; Muş Şehir Merkezi’ne yaklaşık 5,7 kilometre, Muş Havaalanına 9,7 kilometre 

mesafede bulunmakta olup, yakın çevresinde emniyet müdürlüğü, akaryakıt istasyonları, sanayi sitesi, 

Yarpuzlu Mahallesi ve Kepenek Köyü bulunmaktadır. Taşınmazlara toplu taşıma araçları ile erişim 

imkanı bulunmamaktadır.  
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Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/  

 

2 TAŞINMAZIN İMAR DURUMU 

2.1 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 

İncelemeye konu parsellere ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Özelleştirme İdaresi tarafından 

yapılmış olup 03.04.2015 tarih ve 25 sayılı Muş Belediye Meclisi kararı ile kabul edilmiştir. Konu 

planda incelemeye konu parseller Sanayi Alanı, Park Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Teknik 

Altyapı Alanı, Yol, Bugünkü Kullanımı Devam Ettirilecek Alan ve Park alanında kalmaktadır.  

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/
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1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 

Plan Hükümleri (1/5.000) 

1. Plan onama sınırı Muş İli Merkez İlçesi Alizurum (Tandoğan) Köyü ve Kepenek (Arnak) Köyü 

sınırları içerisinde yer alan Muş Şeker Fabrikası alanına ait muhtelif parselleri kapsar. 

2. 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım İmar planı, lejand, plan hükümleri ve plan açıklama 

raporu ile bir bütündür. 

3. 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım İmar Planında gösterilmiş olan kullanım alanları 

şematik olup, plan üzerinden uygulama yapılamaz. 

4.  1/1000 ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarında, bu plana aykırı karar 

getirilemez. Uygulama imar planı yapılmadan parsel ya da ada ölçeğinde plan değişikliği yapılamaz. 

5. Sanayi Alanı 

Sanayi alanında orta ve büyük ölçekli sanayi işletmeleri ve bu işletmeler ile ilintili ya da bağımsız açık 
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ve kapalı depolama tesisleri yer alabilir. Sanayi alanında, emsal dâhilinde sanayi hammadde ve 

mamul madde depolari, soğuk hava depolari, idari büro ve servis mekânları pazarlama, eğitim ve 

sağlık amaçli birimler, ile lojman, sosyal tesis vb. kullanımlar yer alabilir.  

- Sanayi alanında yapılaşma koşulu E=1.00 ve Y ençok (en fazla yükseklik) = yapının teknolojik 

özelliklerine göre belirlenecektir. Maksimum taban alanı olarak çekme mesafelerinin içi tamamen 

kullanılabilir. 

- Sanayi alanında yer alan/alacak endüstriyel atıksuyu olan sanayi tesislerinin atıksu arıtma tesisi 

oluşturması zorunludur. 

- Bu alanlarda kurulacak sanayi ve depolama türlerine göre “İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik” uyarınca mülkiyet içerisinde sağlık koruma bandı bırakılacaktır. 

- Bu alanlarda, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları 

onanmadan ve imar uygulamaları onaylı planlara göre tamamlanmadan inşaat yapılamaz. 

- Çevre kirliliğini önlemek amacıyla belirlenen önlemler ile birlikte “Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği” nin “Teknik Usuller Tebliği” nde belirtilen kriterler sağlanmadan hiçbir yapı ve tesise 

iskan ve işletme ruhsatı verilemez. 

- Bu alanlarda yer alacak tesislerin ÇED’e tabi olması halinde ÇED Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

- Bu planın onayından önce mevzuata uygun olarak yer seçmiş olan sanayi tesisleri, kirliliği önleyici 

her türlü tedbiri almak zorundadır. 

- Sanayi alanında yer alacak sanayi tesislerinin çevreye verecekleri zararı en aza indiren ileri 

teknolojiler kullanmaları esastır. 

- Atıklarını nehire arıtmadan direkt boşaltan sanayilere kesinlikle izin verilmeyecek, mevcut 

sanayilerde hazırlanacak iş termin planına göre gerekli olan arıtma tesisleri yapılacaktır. Atıklarını 

arıtmadan ve açık boşaltan kanalizasyon sistemlerinin kaldırılarak yeni arıtma sistemlerinin 

oluşturulması zorunludur. 

- Depolama alanları patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı olmamak şartıyla sanayi alanları içinde yer alabilir.  

- Depolama alanlarında “İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 

depolama türlerine göre mülkiyet içerisinde gerekli sağlık koruma bandı bırakılacaktır. 

- Depolama alanlarında açık ve kapalı depolama ve stok alanı, yükleme ve boşaltma alanları, açık ve 

kapalı otoparklar, garajlar, altyapı tesis alanları yer alabilir. Bu alanlarda yapılacak tesislerinin 

çevresinin ağaçlandırılması zorunludur. Açık ve kapalı depolama tesisleri türü ve yapılaşma koşulları 

ihtiyaca göre alt ölçekli planlarda belirlenecektir. 
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- Depolama alanlarında “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler Ve Av Malzemesi Ve Benzerlerinin 

Üretim, İthal, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi 

Usul Esaslarına İlişkin Tüzük” te belirtilen, çevresel olumsuz etkisi bulunan malzemeler için depolama 

binası yapılamaz. Sadece sanayi ham ve üretim malzemeleri depolanabilir. 

- Sanayi alanında; 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Sanayi 

Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne 

uyulacaktır. 

6. Kamu Hizmet Alanı: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerle, il özel 

idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kuruluşlara, 

kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerin yapıldığı 

alanlardır. Kamu hizmet alanında e=1.00, yençok=serbest olacaktır. Maksimum taban alanı olarak 

çekme mesafelerinin içi tamamen kullanılabilir. 

7. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu ve 

bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmelik hükümleri ile 5578 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi 

Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

Tarımsal niteliği korunacak alanlarda sadece tarımsal amaçlı yapılar olan; toprak koruma ve 

sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilat, mandıra, üreticinin 

bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, 

un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, 

seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibari ile hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği 

takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan 

tesisler ile bakanlık tarafından tarımsal amaçlı kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler 

yer alabilir. Bu alanlarda çiftçinin barınması amaçlı tek yapı ile tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ve 

bu yapıların müştemilatları yer alabilir. 5403 sayılı ‘Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu’ ve 

bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmelik hükümleri kapsamında Tarım İl Müdürlüğünce dikili tarım 

arazisi olarak belirlenmiş olan arazilerde hayvancılık amaçlı yapı/tesis yapılamaz.  

Çiftçinin barınması amaçlı yapı: bu alanlarda parsel cephesi büyüklüğüne bakılmaksızın yollara 10 

metre’den, komşu parsel sınırlarına 5 metre’den fazla yaklaşmamak koşuluyla, inşaat emsali:0.05’i, 

yüksekliği 2 katı, toplam inşaat alanı 150 m²’yi aşmayan çiftçinin barınması amaçlı tek yapı ve 

müştemilatları yapılabilir. Müştemilat binaları belirlenmiş olan inşaat alanına dâhildir.  

Tarımsal amaçlı yapılar: minimum parsel cephesi 25 metre ve minimum parsel büyüklüğü 5000 m² 
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ölçülerini sağlamak koşuluyla tarımsal amaçlı yapılar, yollara 10 metre’den, komşu parsel sınırlarına 

5 metre’den fazla yaklaşmamak koşuluyla, inşaat emsali:0.05’i, yüksekliği 2 katı aşmamak şartıyla 

yapılabilir. Bu yapılardan yöresel ürün işleme tesisinin toplam inşaat alanı 500 m²’den, diğer 

tesislerde toplam inşaat alanı 2000 m²’den fazla olamaz. Gübre ve silaj çukurları inşaat alanına dâhil 

edilmez. Bu yapıların yukarıdaki koşullara uymak üzere çiftçinin barınması amaçlı yapı ile birlikte 

yapılması halinde, inşaat emsali ve toplam inşaat alanı aşılamaz.  

Hayvancılık amaçlı yapılar: minimum parsel cephesi 25 metre ve mininmum parsel büyüklüğü 5000 m² 

ölçülerini sağlamak koşuluyla tarım alanlarında yapılacak olan hayvancılık amaçlı ağıl, kümes ve ahır 

yapılarında, 100000 m²’ye (100000 m² dâhil) kadar olan parsellerde inşaat emsali:0.10’u, yüksekliği 2 

katı, toplam inşaat alanı 4000 m²’yi geçemez. 10000 m²’den büyük parsellerde ise, aşan kısım için 

emsal:0.02 olarak uygulanır. Hesaplanan inşaat alanı 4000 m²’ye eklenir. Silo, su deposu vb. Tesisler 

inşaat alanına dâhildir. Bu yapıların yukarıda belirtilen koşullara uymak üzere çiftçinin barınması 

amaçlı yapı ile birlikte yapımı halinde, inşaat emsali ve toplam inşaat alanı aşılamaz. 

 

8. Teknik Altyapı Alanı: teknik altyapi alanında, kamu veya özel sektör tarafindan yapilacak 

elektrik, petrol ve doğalgaz iletim hatlari, içme ve kullanma suyu ile yer alti ve yer üstü her türlü 

aritma, kanalizasyon, drenaj, atik işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştirma, haberleşme gibi 

servislerin temini için yapilan tesisler ile açik veya kapali otopark tir parki, makine parki, kamyon 

garaji ve garaj yer alabilir. Bu alanda e=0.10 yençok=serbest olacaktir. Planda su kuyusu olarak 

gösterilen teknik altyapi alanlarinda yapilaşmaya izin verilemez. 

9. Park Alanı: park alanında imar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak 

tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için 

yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık 

spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, y en çok=4,50 m.’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü 

geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin 

yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır.  

10. İller Bankası Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından 22.07.2008 

tarihinde onaylanan uygulama imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunda belirtilen hususlara 

uyulacaktır. Önlemli alanlar-1 (Ö.A-1) için belirlenen yapılaşma koşullarına uyulması zorunludur. 

Yapılara esas projelerin yapılmasından önce, parsel ölçeğinde zemin etüdü yapılması, yapıların zemin 

etüt sonuçlarına göre projelendirilmesi esastır. 
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11. Planlama alanı I. derece deprem bölgesinde yer aldığından “Afet Bölgelerınde Yapılacak 

Yapılar Hakkında Yönetmelik” ve “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerine uyulacaktır. 

12. Binaların yapımında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 

uyulacaktır. 

13. Otopark yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Otopark ihtiyacı ada / parsel içerisinde 

karşılanacaktır. 

14. Enerji nakil hattının geçtiği alanlarda ‘’Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’ 

hükümlerine uyulacaktır. 

15. 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uyulacaktır. 

16. Planlama alanında insani tüketim amaçli sular hakkindaki yönetmelik hükümlerine uyulacaktir. 

17. Yer alti su kaynaği koruma alaninda herhangi bir yapi yapilamaz yada su kalitesi ve debisini 

etkileyecek herhangi bir faaliyet yer alamaz. Yer altı su kaynağı koruma alanlarında yapılacak her 

türlü faaliyet için DSI’den görüş alınacaktır. 

18. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmemiş veya karar getirilmemiş konularda meri 1/5000 

ölçekli nazım imar planı hükümlerine, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik 

hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır. 

2.2 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

İncelemeye konu parsellere ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Özelleştirme İdaresi 

tarafından yapılmış olup 03.04.2015 tarih ve 25 sayılı Muş Belediye Meclisi kararı ile kabul edilmiştir. 

Konu planda incelemeye konu parsellerin imar planında kaldığı fonksiyon alanları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  
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1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  

 

İl İlçe Mahalle Ada Parsel Plan Onay Tarihi Fonksiyon 

MUŞ    Merkez Alizurum (TANDOĞAN)  132 29 

ÖYK-19/02/2015-

2015/08 

Sanayi + Teknik Altyapı Alanı + Tarımsal Niteliği 

Korunacak Alan + Park + Yol  

MUŞ    Merkez Alizurum (TANDOĞAN)  132 15 

ÖYK-19/02/2015-

2015/08 Sanayi Alanı + Yol   

MUŞ    Merkez Alizurum (TANDOĞAN)  145 15 

ÖYK-19/02/2015-

2015/08 Sanayi Alanı + Yol   

MUŞ    Merkez Alizurum (TANDOĞAN)  145 3 

03.04.2015 tarih 

ve 25 sayılı Muş 

Belediye Meclisi 

kararı Bugünkü Kullanımı Devam Ettirilecek Alan 

MUŞ    Merkez Alizurum (TANDOĞAN)  146 1 

ÖYK-19/02/2015-

2015/08 Sanayi Alanı 

MUŞ    Merkez Alizurum (TANDOĞAN)  146 21 

ÖYK-19/02/2015-

2015/08 Tarımsal Niteliği Korunacak Alan+Sanayi Alanı + Yol 

 

İncelemeye konu parsellerin imar planları, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 19.02.2015 tarih ve 

2015/08 sayı ile onaylanmıştır. 132 ada, 29 parsel;  Sanayi + Teknik Altyapı Alanı + Tarımsal Niteliği 

Korunacak Alan + Park + Yol, 132 ada, 15 parsel Sanayi Alanı + Yol, 145 ada, 15 parsel; Sanayi 
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Alanı + Yol, 146 ada, 1 parsel; Sanayi Alanı, 146 ada, 21 parsel Tarımsal Niteliği Korunacak 

Alan+Sanayi Alanı + Yol alanında kalmaktadır. 145 ada, 3 parsel, Özelleştirme Yüksek Kurulu 

tarafından onaylanan plan sınırları dışında olup, 03.04.2015 tarih ve 25 sayılı Muş Belediye Meclisi 

kararı ile onaylanmıştır, “Bugünkü Kullanımı Devam Ettirilecek Alan”da kalmaktadır.  

Plan Hükümleri (1/1000) 

1. Plan onama sınırı Muş İli Merkez İlçesi Alizurum (Tandoğan) Köyü ve Kepenek (Arnak) Köyü 

sınırları içerisinde yer alan Muş Şeker Fabrikası alanına ait muhtelif parselleri kapsar. 

2. 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı, lejand, plan hükümleri ve plan raporu ile 

bir bütündür. 

3. Sanayi Alanı 

Sanayi alanında orta ve büyük ölçekli sanayi işletmeleri ve bu işletmeler ile ilintili ya da bağımsız açık 

ve kapalı depolama tesisleri yer alabilir. Sanayi alanında, emsal dâhilinde sanayi hammadde ve 

mamul madde depoları, soğuk hava depolari, idari büro ve servis mekânları pazarlama, eğitim ve 

sağlik amaçli birimler, ile lojman, sosyal tesis vb. Kullanımlar yer alabilir.  

-  Sanayi alanında yapılaşma koşulu e=1.00 ve y ençok (en fazla yükseklik) = yapının teknolojik 

özelliklerine göre belirlenecektir. Maksimum taban alanı olarak çekme mesafelerinin içi tamamen 

kullanılabilir. 

- sanayi alanında yer alan/alacak endüstriyel atıksuyu olan sanayi tesislerinin atıksu arıtma tesisi 

oluşturması zorunludur. 

- Bu alanlarda kurulacak sanayi ve depolama türlerine göre “İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik” uyarınca mülkiyet içerisinde sağlık koruma bandı bırakılacaktır. 

- Bu alanlarda, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları 

onanmadan ve imar uygulamaları onaylı planlara göre tamamlanmadan inşaat yapılamaz. 

- Çevre kirliliğini önlemek amacıyla belirlenen önlemler ile birlikte “Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği” nin “Teknik Usuller Tebliği” nde belirtilen kriterler sağlanmadan hiçbir yapı ve tesise 

iskan ve işletme ruhsatı verilemez. 

- Bu alanlarda yer alacak tesislerin ÇED’e tabi olması halinde ÇED Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

- Bu planın onayından önce mevzuata uygun olarak yer seçmiş olan sanayi tesisleri, kirliliği önleyici 

her türlü tedbiri almak zorundadır. 

- Sanayi alanında yer alacak sanayi tesislerinin çevreye verecekleri zararı en aza indiren ileri 

teknolojiler kullanmaları esastır. 
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- Atıklarını nehire arıtmadan direkt boşaltan sanayilere kesinlikle izin verilmeyecek, mevcut 

sanatilerde hazırlanacak iş termin planına göre gerekli olan arıtma tesisleri yapılacaktır. Atıklarını 

arıtmadan ve açık boşaltan kanalizasyon sistemlerinin kaldırılarak yeni arıtma sistemlerinin 

oluşturulması zorunludur. 

- Depolama alanları patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı olmamak şartıyla sanayi alanları içinde yer alabilir.  

- Depolama alanlarında “İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 

depolama türlerine göre mülkiyet içerisinde gerekli sağlık koruma bandı bırakılacaktır. 

- Depolama alanlarında açık ve kapalı depolama ve stok alanı, yükleme ve boşaltma alanları, açık ve 

kapalı otoparklar, garajlar, altyapı tesis alanları yer alabilir. Bu alanlarda yapılacak tesislerinin 

çevresinin ağaçlandırılması zorunludur. Açık ve kapalı depolama tesisleri türü ve yapılaşma koşulları 

ihtiyaca göre alt ölçekli planlarda belirlenecektir. 

- Depolama alanlarında “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler Ve Av Malzemesi Ve Benzerlerinin 

Üretim, İthal, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi 

Usul Esaslarına İlişkin Tüzük” te belirtilen, çevresel olumsuz etkisi bulunan malzemeler için depolama 

binası yapılamaz. Sadece sanayi ham ve üretim malzemeleri depolanabilir. 

- Sanayi alanında; 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği, Sanayi 

Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uyulacaktır. 

4. Resmi Kurum Alanı: genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerle, il 

özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kuruluşlara, 

kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerin yapıldığı 

alanlardır. Resmi kurum alanında E=1.00, yençok: serbest olacaktır. Maksimum taban alanı olarak 

çekme mesafelerinin içi tamamen kullanılabilir. 

5. Teknik Altyapı Alanı: teknik altyapi alaninda: kamu veya özel sektör tarafindan yapilacak 

elektrik, petrol ve doğalgaz iletim hatlari, içme ve kullanma suyu ile yer alti ve yer üstü her türlü 

aritma, kanalizasyon, drenaj, atik işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştirma, haberleşme gibi 

servislerin temini için yapilan tesisler ile açik veya kapali otopark tir parki, makine parki, kamyon 

garaji ve garaj yer alabilir. Bu alanda E=0.10 yençok=serbest olacaktir. Planda su kuyusu olarak 

gösterilen teknik altyapı alanlarinda, yapilaşmaya izin verilemez. 

6. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 

ve bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmelik hükümleri ile 5578 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi 
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Kullanımı Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır. Tarımsal 

niteliği korunacak alanlarda sadece tarımsal amaçlı yapılar olan; toprak koruma ve sulamaya yönelik 

altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile 

zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilat, mandıra, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak 

elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve 

makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede 

üretilen ürünün özelliği itibari ile hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve 

besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile bakanlık 

tarafından tarımsal amaçlı kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda çiftçinin barınması amaçlı tek yapı ile tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bu yapıların 

müştemilatları yer alabilir. 5403 sayılı ‘Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu’ ve bu kanuna 

istinaden çıkarılmış yönetmelik hükümleri kapsamında Tarım İl Müdürlüğünce dikili tarım arazisi 

olarak belirlenmiş olan arazilerde hayvancılık amaçlı yapı/tesis yapılamaz.  

Çiftçinin barınması amaçlı yapı: bu alanlarda parsel cephesi büyüklüğüne bakılmaksızın yollara 10 

metre’den, komşu parsel sınırlarına 5 metre’den fazla yaklaşmamak koşuluyla, inşaat emsali:0.05’i, 

yüksekliği 2 katı, toplam inşaat alanı 150 m²’yi aşmayan çiftçinin barınması amaçlı tek yapı ve 

müştemilatları yapılabilir. Müştmilat binaları belirlenmiş olan inşaat alanına dâhildir.  

Tarımsal amaçlı yapılar: minimum parsel cephesi 25 metre ve minimum parsel büyüklüğü 5000 m² 

ölçülerini sağlamak koşuluyla tarımsal amaçlı yapılar, yollara 10 metre’den, komşu parsel sınırlarına 

5 metre’den fazla yaklaşmamak koşuluyla, inşaat emsali:0.05’i, yüksekliği 2 katı aşmamak şartıyla 

yapılabilir. Bu yapılardan yöresel ürün işleme tesisinin toplam inşaat alanı 500 m²’den, diğer 

tesislerde toplam inşaat alanı 2000 m²’den fazla olamaz. Gübre ve silaj çukurları inşaat alanına dahil 

edilmez. Bu yapıların yukarıdaki koşullara uymak üzere çiftçinin barınması amaçlı yapı ile birlikte 

yapılması halinde, inşaat emsali ve toplam inşaat alanı aşılamaz.  

Hayvancılık amaçlı yapılar: minimum parsel cephesi 25 metre ve mininmum parsel büyüklüğü 5000 m² 

ölçülerini sağlamak koşuluyla tarım alanlarında yapılacak olan hayvancılık amaçlı ağıl, kümes ve ahır 

yapılarında, 100000 m²’ye (100000 m² dahil) kadar olan parsellerde inşaat emsali:0.10’u, yüksekliği 2 

katı, toplam inşaat alanı 4000 m²’yi geçemez. 10000 m²’den büyük parsellerde ise, aşan kısım için 

emsal:0.02 olarak uygulanır. Hesaplanan inşaat alanı 4000 m²’ye eklenir. Silo, su deposu vb. Tesisler 

inşaat alanına dâhildir. Bu yapıların yukarıda belirtilen koşullara uymak üzere çiftçinin barınması 

amaçlı yapı ile birlikte yapımı halinde, inşaat emsali ve toplam inşaat alanı aşılamaz. 
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7. Park Alanı: park alanında imar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak 

tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için 

yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık 

spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, y en çok=4,50 m.’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü 

geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin 

yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır. 

8. Hâlihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral sınırlar arasında uyuşmazlık olması 

durumunda 3 m’ye kadar olan uyuşmazlıkları ilgili belediyesi çözmeye yetkilidir. 

9. İller Bankası Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından 22.07.2008 tarihinde 

onaylanan uygulama imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunda belirtilen hususlara 

uyulacaktır. Önlemli alanlar-1 (Ö.A-1) için belirlenen yapılaşma koşullarına uyulması zorunludur. 

Yapılara esas projelerin yapılmasından önce, parsel ölçeğinde zemin etüdü yapılması, yapıların zemin 

etüt sonuçlarına göre projelendirilmesi esastır. 

10. Planlama alanı I. Derece deprem bölgesinde yer aldığından “Afet Bölgelerınde Yapılacak 

Yapılar Hakkında Yönetmelik” ve “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” 

Hükümlerine Uyulacaktır. 

11. Binaların yapımında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 

uyulacaktır. 

12. Otopark yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Otopark ihtiyacı ada / parsel içerisinde 

karşılanacaktır. 

13. Enerji nakil hattının geçtiği alanlarda ‘’Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’ 

hükümlerine uyulacaktır. 

14. 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uyulacaktır. 

15. Planlama alanında insani tüketim amaçlı sular hakkindaki yönetmelik hükümlerine uyulacaktir. 
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16. Yer alti su kaynaği koruma alaninda herhangi bir yapi yapilamaz yada su kalitesi ve debisini 

etkileyecek herhangi bir faaliyet yer alamaz. Yer altı su kaynağı koruma alanlarında yapılacak her 

türlü faaliyet için DSI’den görüş alinacaktir. 

17. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmemiş veya karar getirilmemiş konularda meri 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümlerine, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine ve 

ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır. 

3 TAŞINMAZIN YASAL DURUMU 

 İnceleme konusu parsellerin dahil olduğu 1/1000 ölçekli imar planları ile ilgili olarak herhangi 

bir hukuksal sorun bulunmamaktadır. 

 İnceleme konusu parseller; herhangi bir kentsel dönüşüm, riskli alan, rezerv yapı alanı 

sınırları içerisinde kalmamaktadır.  

 

4 TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ 

4.1 Taşınmazın Kullanıcı Durumu ve Bölgenin Deprem Derecesi 

Deprem Bölgesi 
1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece 

X     

 

Kullanıcı Durumu 
Kiracı Mal sahibi Boş İşgal 

X    

İşgal ve Kirada İse Kim Tarafından ve Ne 

Amaçla Kullanıldığı 

İnceleme tarihi itibariyle, Şeker Fabrikası çalışanları 

tarafından kullanıldığı görülmüştür. 

 

4.2 Taşınmazın Geometrik ve Topoğrafik Özellikleri 

Parsel Geometrisi: Rapor konusu mülkler genel olarak çok kenarlı yamuk formlu bir geometriye 

sahiptirler.  

Eğim: Taşınmazların bulunduğu bölge genel olarak düze yakın hafif eğimli bir yapıya sahiptir.  

Altyapı ve Diğer Özellikleri: Taşınmazlar; elektrik, su, telefon, doğalgaz, asfalt yol vb. teknik alt yapı 

hizmetlerinden tam olarak istifade etmektedir. Ancak söz konusu altyapı hizmetleri, halihazırda maliki 
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farklı olan Muş Şeker Fabrikası tarafından oluşturulmuş olup, mevcut durumda söz konusu altyapı 

hizmetlerinin devam edeceği  kabul edilmiştir.  

4.3 Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapıya Ait Bilgiler 

İnceleme konusu parseller üzerinde inşa edilmiş yapılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Binanın Adı  Bulunduğu Parsel  
Aded

i  

Yapım 

Yılı 

Yapı 

Türü 
Kat Adedi  

Oturum 

Alanı 
Toplam Alanı  

Lokal ve Kantin  
145 Ada / 15 Parsel + 146 Ada / 

21 Parsel 
1 1983 B.A.K 1 764,00 m² 764,00 m² 

Misafirhane 145 Ada / 15 Parsel 1 1983 B.A.K 

1 

2(Z+1NK) 

3(B+Z+1NK) 

1.934,00 m² 4.984,00 m² 

Memur Lojmanı - C4 146 Ada / 21 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 320,00 m² 1.328,00 m² 

Memur Lojmanı - C3 146 Ada / 21 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 318,00 m² 1.320,00 m² 

Memur Lojmanı - C2 146 Ada / 21 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 320,00 m² 1.328,00 m² 

Memur Lojmanı - C1 132 Ada / 29 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 320,00 m² 1.328,00 m² 

Memur Lojmanı - D4 132 Ada / 29 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 320,00 m² 1.328,00 m² 

Memur Lojmanı - D3 132 Ada / 29 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 319,00 m² 1.324,00 m² 

Memur Lojmanı - D2 132 Ada / 29 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 320,00 m² 1.324,00 m² 

Memur Lojmanı - D1 132 Ada / 29 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 320,00 m² 1.324,00 m² 

Memur Lojmanı - A4 132 Ada / 15 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 317,00 m² 1.316,00 m² 

Memur Lojmanı - A3 132 Ada / 29 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 321,00 m² 1.332,00 m² 

Memur Lojmanı - A2 132 Ada / 29 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 320,00 m² 1.324,00 m² 

Memur Lojmanı - A1 132 Ada / 29 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 321,00 m² 1.332,00 m² 

Memur Lojmanı - B4 132 Ada / 29 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 323,00 m² 1.340,00 m² 

Memur Lojmanı - B3 146 Ada / 1 Parsel + 21 Parsel 1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 319,00 m² 1.324,00 m² 

Müdür Lojmanı - B2 146 Ada / 1 Parsel 1 1983 B.A.K 3(B+Z+1NK) 362,00 m² 1.098,00 m² 

Memur Lojmanı - B1 
133 Ada / 21 Parsel + 146 Ada / 

1 Parsel 
1 1983 B.A.K 4(B+Z+2NK) 326,00 m² 1.352,00 m² 

TOPLAM 26.770 m² 
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5 EKLER 

EK 1 (TAKYİDAT BELGESİ) 
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EK 2 (KADASTRO PLAN ÖRNEĞİ) 
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EK 3(İMAR DURUMU BELGELERİ) 
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TAŞINMAZLAR GENEL İMAR DURUMU 

 

EK 4 FOTOĞRAFLAR 

  

       



 
 

  34 | S a y f a  

 

      

      

      

 

     



 
 

  35 | S a y f a  

 

    

    

    

 

    



 
 

  36 | S a y f a  

 

    

    

    

 

    



 
 

  37 | S a y f a  

 

    

      

    

 

    



 
 

  38 | S a y f a  

 

    

    

    

    



 
 

  39 | S a y f a  

 

    

     

    

    



 
 

  40 | S a y f a  

 

    

    

      

    



 
 

  41 | S a y f a  

 

    

    

    

    



 
 

  42 | S a y f a  

 

    

    

    

    



 
 

  43 | S a y f a  

 

    

    

 

 

 

  

  

  

 

 

 


