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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

  23.08.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvar Muğla 

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

Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-4919 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye 

Meclisimizin 10.08.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan 

İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 1895 nolu parseli kapsayan planlama alanı için “ 999 kw 

kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı 

kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü. 

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-4919 sayılı 

yazısında; 
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Komisyon Görüşü: “Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 1895 nolu parseli 

kapsayan planlama alanı için “ 999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca 

görüşülmesi” teklifi, Yukarıda metni yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarih 

ve 36521862-310.01.03-4919 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik 

İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;  

-Proje aşamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün 

14.06.2017 tarih ve 16732 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.”  

-“Planda onama sınırları içerisinde öngörülen yol, meydan, yeşil alan ve otopark gibi kamu 

yararına ayrılan yerler, bedelsiz olarak tapuda terk edilmeden inşaat ruhsatı verilemez. İmar uygulaması, 

planın bütününde aynı zamanda yapılacaktır. İmar uygulaması aşamasında mülkiyet aplikasyon 

krokisindeki koordinat değerleri ile rapor ekinde verilen sayısal ortamda hazırlanmış olan değerler esas 

alınacaktır.”  

-“Elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme tesisi vb. teknik altyapı tesislerine ait projeler ilgili 

kuruluşlarca onaylanmadan inşaat ruhsatı, bu tesislerin tamamı bitirilmeden kullanma ruhsatı verilemez.”  

-“Yapılarda çatı katı ve çekme kat yapılamaz.”  

-“Sığınak Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.”  

-“Bir parselde birden fazla yapılanmaya gidildiğinde yapılar arasındaki mesafeler en az 10,0 mt. 

olacaktır.” hükümlerinin plan hükümlerine eklenmesine ve 4 numaralı plan hükmünde belirtilen yapı 

yaklaşma mesafelerinin plan üzerine işlenerek  3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 

7/b maddeleri uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. 23.08.2017 

 

 

 

 


