
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU VE GENEL ÖZELLİKLERİ  

1.1. ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ YERİ 

 

HARİTA 1: EGE BÖLGESİ İLLERİ  

 Uşak İli, Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde, Ege Bölgesi ile İç Anadolu 

bölgesinin birbirlerinden ayrıldığı İç Batı Anadolu eşiğinin batı kenarında, 38 derece 13 dakika ve 38 

derece 56 dakika enlemleri ile 28 derece 48 dakika ve 29 derece 57 dakika boylamları arasında yer 

alır. Kuzeyde Kütahya, doğuda Afyon, güneyde Denizli ve batıda Manisa illeri bulunmaktadır. 5 341 

km² alana sahip olan Uşak yüzölçümü itibariyle iller sıralamasında 64. sıradadır. Ülke yüzölçümünün 

% 0,7’lik kısmını oluşturmaktadır. 

 Murat Dağı, Bulkaz Dağı ve Ahır Dağı ilin kuzey, kuzeydoğu ve doğudaki doğal sınırlarını 

oluşturur. İl topraklarının batısı, Gediz vadisi ile Ege Bölgesine açılır. İl toprakları birçok vadiyle 

yarılmış dalgalı yaylalar görünümündedir. Bu yaylalar kuzeydoğudan güneybatıya doğru alçalarak bazı 

kesimlerde hafif dalgalı bir görünüş alırlar. 



 

 

 

 

 İl arazisi genel olarak dalgalı plato görünümündedir. Kuzey ve doğu kesimleri dağlık, 

güney ve batı kesimleri ise ovalar ve dalgalı arazilerden oluşmaktadır. İl topraklarının  % 57,5i 

platolardan, % 37 si dağlardan ve % 5,5 i de ovalardan meydana gelmektedir. 

  Uşak Kütahya Vilayetine bağlı bir kaza iken, 9 Temmuz 1953 tarih ve 6129 sayılı 

Kanunun 15 Temmuz 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile vilayet olarak “il” 

statüsüne kavuşmuştur. Aynı kanunla Banaz, Ulubey, Karahallı ve Sivaslı nahiye merkezlerinde birer 

kaza kurulmuş, ayrıca Manisa Vilayetine bağlı Eşme kazasını da ihtiva etmek üzere, şu anki mevcut 5 

ilçesi belirlenmiştir.  

 

HARİTA 2: UŞAK İLÇELERİ  

 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2004 yılında yapılmış olan "İlçelerin Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” na göre, Uşak Merkez ilçesi 872 ilçe içerisinden 52. sırada olup 2. 

derece gelişmiş ilçeler arasında yer almaktadır. 

Uşak Merkez İlçesi Sosyo-Ekonomik Göstergeleri 

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER Merkez 

   Sıra 

Nüfus  179 458 45 

Şehirleşme Oranı  76,34 53 



 

 

 

 

Nüfus Artış Hızı (%)  20,97 172 

Nüfus Yoğunluğu 137 134 

Nüfus Bağımlılık Oranı (%) 49,37 715 

Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü  3,89 717 

Tarım Sektöründe Çalışanlar Oranı (%)  37,33 812 

Sanayi Sektöründe Çalışanlar Oranı (%)  26,33 22 

Hizmetler Sektöründe Çalışanlar Oranı (%)  36,35 148 

İşsizlik Oranı (%)  8,21 206 

Okur Yazar Oranı (%) 89,44 190 

Bebek Ölüm Oranı (‰) 37,59 476 

Fert Başına Genel Bütçe Geliri (Bin TL) 153 706 87 

Vergi Gelirlerinin Ülke İçindeki Payı (%) 0,13839 50 

Tarımsal Üretimin Ülke İçindeki Payı (%) 0,18042 161 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2010 yılında yapılmış olan "İllerin ve Bölgelerin Sosyo-

Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”na göre, Uşak İli, 29. sırada yer almaktadır. 

Zengin bir bitki örtüsü, sıcak-soğuk su kaynakları ve doğal güzelliğe sahip olan Murat Dağının 

zirvesini 2.309 m yükseklikte bulunan Kartaltepe oluşturmaktadır. Zirve noktası Kütahya ili sınırları 

içinde bulunan Murat Dağı’nın Uşak sınırları içerisinde kalan tepelik alanlarının ortalama yükseltisi 

1.500 m civarındadır. 

Bulkaz Dağı, Sivaslı ilçesinin doğu ve güneydoğusunda bulunmaktadır. Zirve noktası 1.930 m 

de bulunan dağın yapısında kireçtaşları hakim durumdadır. Kuzey-güney istikametinde uzanan Bulkaz 

Dağı, aynı zamanda Uşak-Afyon illerinin doğal sınırını oluşturmaktadır. Zengin su kaynaklarına sahip 

olan dağ, bitki örtüsü bakımından fazla zengin değildir.  

Uşak, Ege ve İç Batı Anadolu Bölgeleri arasında geçit yeri olduğundan bitki örtüsünde de her 

iki bölgenin özellikleri göze çarpar. Ancak Uşak, Ege Bölgesi'ne göre daha soğuk olduğundan Ege 

Bölgesi'nin tipik bitki örtüsü olan zeytine pek rastlanmaz. İlde, dağlarda çok sık ormanlar 

bulunmaktadır. Çok çeşitli ağaç türlerinin olduğu bu ormanlarda yaygın ağaç türleri; meşe, karaçam, 

kızılçam, dışbudak, ahlat, karaağaç, çınar ve ardıçtır. 

1.2. ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ 

 Karayolu: İl genelinde 286 km’si il, 168 km’si devlet olmak üzere karayolu ağı 454 

km’dir. Uşak, Ankara- İzmir Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Bu yolun tamamı bölünmüş yol olarak 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki_%C3%B6rt%C3%BCs%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeytin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orman
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Me%C5%9Fe
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kara%C3%A7am
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l%C3%A7am
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C4%B1%C5%9Fbudak&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahlat_(a%C4%9Fa%C3%A7)&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karaa%C4%9Fa%C3%A7_(a%C4%9Fa%C3%A7)&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C4%B1nar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ard%C4%B1%C3%A7


 

 

 

 

tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Diğer karayolu bölümlerinde iyileştirme çalışmaları devam 

etmektedir.  

SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM) 

UŞAK 
ASFALT YOLLAR 

PARKE STABİLİZE TOPRAK DİĞER YOLLAR ŞEBEKE UZUNL. 

ASFALT BETONU SATHİ KAPLAMA TOPLAM 

Devlet Yolu 126 42 168 - - - - 168 

İl Yolu 8 278 286 - - - 30 316 

Toplam 134 320 454 - -  - 30 484 

 

 

HARİTA 3: UŞAK İLİ KARAYOLLARI HARİTASI  

Demiryolu: Afyon-Uşak-İzmir Demiryolu il merkezinden geçmekte olup il sınırları içindeki 

demiryolu uzunluğu 159 km’dir. 1897 yılından bu yana hizmet veren hat, hızlı tren projesi kapsamına 

alınmıştır. 



 

 

 

 

Havayolu: Uşak Havaalanı, kent merkezinin doğu doğrultusunda bulunmakta olup 2560 x 30 

metre pist uzunluğuna sahiptir. Havayolu ulaşım hizmeti, 22 Mayıs 2006 tarihinden itibaren özel bir 

havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilmekte, 12 Ocak 2009 tarihi itibariyle ise Havaalanında Türk 

Hava Yollarına ait 132 kişilik Airbus uçaklar ile hizmet verilmeye devam edilmektedir. Havaalanından, 

İstanbul-Uşak; Uşak-İstanbul olmak üzere haftada karşılıklı 2 sefer düzenlenmektedir. 

1.3. 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 

 Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 22 sayılı 

kararı ile onaylanmış, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca askıya çıkarılmış 

ve 30 günlük askı süresi içerisinde gelen bir adet itiraz Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarih ve 102 

sayılı kararı ile reddedilerek kesinleşmiştir. Değişiklik yapılması düşünülen maddelerin mevcut halleri 

aşağıdaki gibidir; 

“21. Bitişik, Ayrık İkiz, Blok ve İkiz yapı nizamlarında eksik katlı yapı yapılmamak şartıyla, Planla veya 

ilgili Yönetmelikle belirlenen kat adedine veya bina yüksekliğine uygun olarak bahçe mesafesi 

bırakılmak ve ilave kat yapılamayacağının ilgilisine tebliğ edilmesi kaydıyla daha az katlı bina 

yapılabilir. Her halükarda imar planı ile belirlenen cephe hattının korunması esastır.  

24. Uygulama imar planı ve plan notları ile belirlenen cephe hattının korunması esastır. Özellik arz 

eden durumlarda ada içi teşekkül dikkate alınarak mimari estetik komisyonunun görüşü ile uygulama 

yapılabilir. Otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla, ada içi teşekkül dikkate alınarak yerleşme 

bölgelerinde; binanın bodrum katları, tabii veya tesviye edilmiş zemin altı ile arka ve yan bahçelerde 

yeterli otopark yerinin teşkil edilememesi halinde, 5,00 metreden fazla ön bahçe mesafesi olan 

yerlerde, yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme ile bina cephesinden itibaren 2 metre dışında 

kalan kısmın, bina girişine ve varsa yaya kaldırımı sürekliliğine engel olmayacak şekilde açık otopark 

alanı olarak düzenlenebilir. 

B. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 

2. Ticari alanlar 

a) Ticaret alanlarında istenilen yerler, altı ticaret üstü konut olarak kullanılabilir. 

b) Düğün salonu yapılacak alanlarda çatı gabarisini aşmamak kaydıyla uzay strüktür çatı 

yapılabilir. 

c) Zemin katı ticaret üst katları konut olarak belirlenmiş alanlarda ve ticaret alanlarında; 

bodrum ve zemin katta plan notlarında belirlenen ön bahçe mesafesine uyulmak ve 

Yangın Yönetmeliğine uygun çıkışlar verilmesi şartı ile arka bahçe mesafesi 

uygulanmaz. 

3. Aktivite Merkezi (M adaları) 

 



 

 

 

 

a) Bu alanlarda show-room, alışveriş merkezi, tiyatro, sinema, vb. gibi kullanımları içeren 

kültürel kompleks, açık-kapalı spor kompleksi ve sergileme amaçlı sanat merkezi 

yapılabilir. 

b) Minimum parsel büyüklüğü 3000 m²’dir. Bu alanlar için belirlenen E=0.30 Yençok=8.50 

m.’dir. 

c) Oluşturulan her bir parsel için 50 adet fidan dikmek zorunludur. Aksi halde parsel için 

iskan ruhsatı verilemez. 

d) Bodrum katlarda iş yeri yapılabilir. Bu işyerleri E=0.30’un 2 katını aşamaz ve emsal 

hesabına dahil edilemez. 

e) Ana yapının haricinde bodrum katta yapılacak bölümler bahçe çekme mesafesini 

aşamaz ve toprak seviyesinin 0.50 metre altında olacaktır. 

f) Asma katın bağlı olduğu zemin kat alanının en fazla %50’si asma kat olarak 

kullanılabilir ve emsal hesabına dahil edilemez. 

4. Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları 

 

a) Sanayi alanlarında en az parsel cephesi ve derinliği 30.00 metredir. En az ön bahçe 

mesafesi 10.00 metre, en az yan bahçe mesafesi 5.00 metre, en az arka bahçe mesafesi 

8.00 metredir. 

b) İmar planında küçük sanayi alanı olarak tanımlanmış yerleşik alanlarda yapılacak 

küçük sanayi yapılarının bodrum ve zemin katları parsel derinliğince yapılabilir, ancak 

her halükarda farklı bina derinlikleri oluşmaması için teşekkül dikkate alınarak bina 

derinliğini tayine ilgili idare yetkilidir. 

c) Küçük sanayi alanı olarak tanımlanmış yerleşik alanlarda, teşekkül etmiş ruhsatlı 

yapıları dikkate alarak, plan notuna göre bahçe mesafelerini belirlemeye ilgili idare 

yetkilidir. Küçük sanayi alanı olarak belirlenmiş bölgede mevcut teşekkül ön bahçesiz 

oluşmuşsa ön bahçe mesafesi uygulanmayabilir. 

d) Küçük sanayi alanı olarak tanımlanmış yerleşik alanlarda, arka ve yan 

bahçelerde yeterli otopark yerinin teşkil edilememesi halinde, 5,00 metreden 

fazla ön bahçe mesafesi olan yerlerde , yeşil dokuya uygun ve su geçirimli 

malzeme ile bina cephesinden itibaren 2 metre dışında kalan kısmın, bina 

girişine ve varsa yaya kaldırımı sürekliliğine engel olmayacak şekilde açık 

otopark alanı olarak düzenlenmesinde ilgili idare yetkilidir. 

 



 

 

 

 

2.PLANLAMANIN GEREKÇESİ VE PLAN KARARLARI  

2.1.PLANLAMA GEREKÇESİ  

Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının uygulanmasında ortaya çıkan problemlerden dolayı 

değişiklik ve ilave yapılması gerekliliği doğmuştur. 

2.2. PLANLAMA KARARLARI  

Hazırlanan uygulama imar planı plan notları değişiklik taslağında;  

21. maddenin sonuna; “Küçük sanayi ve sanayi alanlarında eksik kat yapılabilir.” İbaresi eklenmiştir. 

24. Madde iptal edilmiştir. Kentsel Çalışma Alanları Bölümünün Ticari alanlarla ilgili 2. Maddesinin 

sonuna, “Tamamının ticaret olarak kullanılması şartıyla kat arası yükseklikler serbesttir.” İbaresi 

eklenmiştir. Aktivite Merkezleri (M Adaları) ile ilgili 3. Maddesinin sonuna, “Kat arası yükseklikler 

serbesttir.” İbaresi eklenmiştir. Sanayi ve küçük sanayi alanları ile ilgili 4. Maddesinin sonuna da “Kat 

arası yükseklikler serbesttir.” İbaresi eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 


