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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

  25/12/2015 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 07/12/2015 tarih ve 30141038-310.04-5122 sayılı yazısı ile 

Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.12.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen “Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim 

Alanlarında Yapılaşmalar Hakkında Yönergede ilçe belediyelerinin uygulamada tereddüt 

yaşadıkları konular hakkında yönergeye hüküm ve geçici madde eklenmesi hususunun 

görüşülmesi" konusu görüşüldü. 

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/12/2015 tarih ve 30141038-310.04-5122 

sayılı yazısında;  
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Komisyon Görüşü: Yukarıda metni yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 

07.12.2015 tarih ve 5122 sayılı yazısı ve eklerinde “Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal 

nitelikli Yerleşim Alanlarında Yapılaşmalar Hakkında Yönerge”de ilçe belediyelerinin 

uygulamada tereddüt yaşadıkları konular hakkında yönergeye hüküm ve geçici madde 

eklenmesi hususu tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka 

uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; Madde 8.(3)’ e eklenen “…İfraz 

suretiyle en fazla beş adet parsel elde edilir, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere 

ifraz yapılamaz” hükmünün uygun olduğuna 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca 

 
Şeklinde önerilen Geçici Madde 1’in ise  

“Geçici Madde 1- Uygulama imar planı bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarında 

Yapılaşmalar Hakkında Yönerge’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili belediyesinden 

İmar durumu belgesi alınarak imar durum belgesinin yasal süresi içerisinde yönergenin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce; 

a- Yapı Denetim Kanununa tabi olan yapılarda yapı denetim kuruluşu ile mal sahibi 

arasında yapılan yapı denetim sözleşmesinin imzalanmış olması, 
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b- Yapı Denetim Kanununa tabi olmayan yapılarda ise proje veya inşaat sözleşmesi 

yapılarak ruhsat vermeye yetkili idareye yapılan müracaatlar 

Yönergenin yürürlük tarihi olan 13.08.2015 tarihinden önce uygulanan mevzuata göre 

sonuçlandırılabilir.” 

Şeklinde değiştirilmesine, 

Ayrıca; aynı yönergenin Genel Hükümler 6’ıncı maddesinin  (2) ikinci fıkrasının birinci 

cümlesi; “(2) Sınır tespiti yapılmamış mahallelerin Kırsal nitelikli yerleşme alanına ilişkin 

sınırları, ilgili ilçe belediyesince bu yönergenin kabulünü takip eden 3 ay içerisinde 

belirlenir” şeklinde iken; 

 Bu cümlenin ilgili ilçe belediyelerinden gelen sözlü öneriler nedeniyle sürenin yeterli 

olmayacağına kanaat getirildiğinden bu cümlenin  “(2) Sınır tespiti yapılmamış mahallelerin 

Kırsal nitelikli yerleşme alanına ilişkin sınırları, ilgili ilçe belediyesince 30.06.2016 tarihine 

kadar belirlenir” şekline dönüştürülmesine yönelik değişiklik yapılmasının kabulü 

komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile uygun görülmüştür. 

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur.  

 


