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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

  26/10/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir 

Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığı’nın 10/10/2016 tarih ve 36521862-310.99-5815 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, 

Belediye Meclisimizin 13.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 

edilen “Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, Ova Mevkiinde, 1163 ada, 1-2 ve 1164 ada, 1-2-3 

numaralı imar parsellerinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazların yapılaşma koşullarının yeniden 

düzenlenmesine yönelik mülga Muğla Belediyesi Meclisi’nin 03.10.2005/163 sayılı kararı ile 

onaylanan Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm İlave ve Revizyon İmar Planının N20-C-3-D-3-

C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 

sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü. 

  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/10/2016 tarih ve 36521862-310.99-5815 

sayılı yazısında; 
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Komisyon Görüşü: “Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, Ova Mevkiinde, 1163 ada, 1-2 

ve 1164 ada, 1-2-3 numaralı imar parsellerinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazların yapılaşma 

koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik mülga Muğla Belediyesi Meclisi’nin 

03.10.2005/163 sayılı kararı ile onaylanan Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm İlave ve 

Revizyon İmar Planının N20-C-3-D-3-C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi 

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

10/10/2016 tarih ve 36521862-310.99-5815 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri 

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

incelenmiş olup;  Söz konusu imar planı değişikliği teklifinin plan bütünlüğünü bozacak nitelikte 

olduğu ve imar mevzuatına, planlama ilke ve esaslarına uygun olmayacağı göz önüne alınarak 

değerlendirilmiştir. Bu süreç içinde ilgili plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği teklifinde, 1163 ada 1 ve 2 parseller ve 1164 ada 1, 2, 3 

parsellerde önerilen toplam 8 adet yapı kütlesinin (35.00m x 21.75 m) ölçülerinin net olarak 

belirtildiği ve plan bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olduğu tespit edildi. Ayrıca plan hükümleri 

incelendiğinde; 

1-Yapılacak bloklar planda gösterilen ölçü formlarında yapılacak olup toplam taban alanı 

değişmemek kaydıyla 2-3 metreye kadar mimari formda değişiklikler yapılabilir. 

2-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 08.12.2015 tarihinde onaylanan jeolojik-jeoteknik 

etüt raporuna göre yerleşime uygunluk açısından planlama alanının tamamının önlemli alanlar-

5.1-(ÖA-5.1) (Mühendislik problemleri açısından önlemli alanlar) değerlendirilmiş olup;  

ÖA-5.1 olarak tanımlanan alanda;  

-Yapılması planlanan binanın niteliğine göre zemin etüt raporunda gerekli detay 

çalışmaların yapılması gerekir. Yapılaşma esnasında, projeye esas zemin etüt raporunda, tüm statik 

parametreler ayriyetten incelenmeli ve zemin yapı etkileşimine göre uygun temel tipi önerilmesi, 

yapının temelinin yüzey sularından etkilenmemesi için drenaj ağı kurulması ve raporda belirtilen 

diğer hususlara uyulması gerekmektedir. 

3-Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğe uyulacaktır. 

4-Bu planda açıklanmayan hususlarda onaylı Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm İlave 

ve Revizyon Plan Hükümleri, 1/5000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Hükümleri, 1/25000 ölçekli 

Muğla Nazım İmar Planı Hükümleri ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği geçerlidir. Şeklinde 4 

adet plan hükmü önerildiği tespit edilmiş olup bu hükümlerin uygun olduğuna karar verilmiştir. 

Bu haliyle komisyonumuza önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 

uygun bulunduğundan ilçe belediyesinden geldiği şeklinin değiştirilerek onaylanmasının 3194 

Sayılı Kanunun 8/b Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca UYGUN 

OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. 26/10/2016 

 
 


