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BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

11.04.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla 

Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığı’nın 07.03.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1427 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye 

Meclisimizin 08.03.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “1/25.000 

ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonunun 4.7 nolu plan hükmüne ilişkin hazırlanan plan hükmü 

değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” 

konusu görüşüldü. 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1427 sayılı 

yazısında; 
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Komisyon Görüşü: “1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonunun 4. 7 nolu plan 

hükmüne ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 

8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” teklifi, Yukarıda metni yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığı’nın 07.03.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1427 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm 

belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca 

incelenmiş olup;  

“4.7. Bu planda “1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması zorunlu bölge” olarak belirlenen 

alanlarda ve 1/5.000 ölçekli öncelikli nazım imar planı yapılması zorunlu bölge sınırı gösterilmemiş olan 

tüm kullanım kararı getirilen alanlarda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması zorunludur.1/5.000 

ölçekli nazım imar planlarının bütüncül olarak yapılması esastır. Ancak; gereklilik oluşması halinde 

1/5.000 ölçekli nazım imar planları etaplar halinde de yapılabilir. Bu etaplar belirlenirken eşikler ile 

biçimlenmiş sosyal ve teknik altyapı alanları açısından dengelenmiş uygun büyüklükler tanımlanacak 

olup; üst ölçekli plan kararları doğrultusunda teknik ve sosyal altyapı alanları, tarımsal amaçlı tesisler 

ve karayolları hükümlerine istinaden alt ölçekte terk oranları gözetilerek etaplar oluşturulabilir.” 

Şeklinde düzenlenen plan hükmünün 

“4.7. Bu planda “1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması zorunlu bölge” olarak belirlenen 

alanlarda ve 1/5.000 ölçekli öncelikli nazım imar planı yapılması zorunlu bölge sınırı gösterilmemiş olan 

tüm kullanım kararı getirilen alanlarda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması zorunludur. 

1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının bütüncül olarak yapılması esastır. Ancak; gereklilik 

oluşması halinde 1/5.000 ölçekli nazım imar planları etaplar halinde de yapılabilir. Bu etaplar 

belirlenirken eşikler ile biçimlenmiş sosyal ve teknik altyapı alanları açısından dengelenmiş uygun 

büyüklükler tanımlanacaktır. 

İlgililerince talep edilmesi halinde; üst ölçekli plan kararları doğrultusunda, yönetmeliklerde 

tanımlanan teknik ve sosyal altyapı alanları, tarımsal amaçlı tesisler ve bu planın 5.19.1.1 Karayolları 

hükümlerinde yer alan; Akaryakıt ve Servis İstasyonları, Yeme-İçme ve Günübirlik Alışverişe Yönelik 

Ticaret Üniteleri, Düğün Salonu, Açık Spor Alanları gibi kullanımlara ilişkin alt ölçekte terk oranları 

gözetilerek etaplar oluşturulabilir.” Şeklindeki değişiklikle onaylanmasının 3194 Sayılı Kanunun 8. 
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maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca 

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur.  11.04.2018 

 

 

 


