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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M E C L İ S  K A R A R I 
 

Karar No         : 76                          

Karar Tarihi   : 28/05/2020      
 

KONUSU: 
1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi. 

         e) Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesi, 178 ada, 149 parsel numaralı taşınmazda “Ekoturizm/Kırsal Turizm 

Tesis Alanı” yapılmasına yönelik Dalaman Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun 

bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b 

maddesi uyarınca görüşülmesi. 

                     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2020 tarihli raporunda; 

          20.05.2020 tarihinde saat 14:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi (Kurşunlu Cami karşısı) Muğla 

Büyükşehir Belediyesi 1 No’lu Hizmet Binasında Meclis Toplantı salonunda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve 

Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.03.2020 tarih ve 53618066-310.99-2567 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, 

Belediye Meclisimizin 12.03.2020 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 

“Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesi, 178 ada, 149 parsel numaralı taşınmazda “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis 

Alanı” yapılmasına yönelik Dalaman Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun bulunan 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi 

uyarınca görüşülmesi..” konusu görüşüldü. 

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.03.2020 tarih ve 53618066-310.99-2567 sayılı yazısında; 
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Komisyon Görüşü: “Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesi, 178 ada, 149 parsel numaralı 

taşınmazda “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” yapılmasına yönelik Dalaman Belediye 

Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca 

görüşülmesi.” teklifi, yukarıda metni yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.03.2020 

tarih ve 53618066-310.99-2567 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte 

Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş 

olup; 4 numaralı plan hükmünün; 

“Ekoturizm alanı olarak tanımlı alanda; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin 

Yönetmeliğin Kırsal Turizm Tesisleri başlıklı 6. bölümünün 35. maddesinde belirtilen hususlara 

uyulacaktır.  

Bu alanda yönetimi basit, konaklama olanağı yanında, bulunduğu bölgedeki kırsal hayatı 

deneyimleme imkanı sağlayan, doğal ve kültürel değerleri koruyarak, çevresiyle birlikte yaşayan 

nüfusun sosyo-ekonomik gelişimi için kaynak yaratabilen, gürültü ve kirlilik yaratmayan, doğal 

yaşama aktif katılımın sağlandığı çevreye duyarlı ekolojik yapı ile bütünleşik çiftlik organizasyonu 

amacıyla kurulmuş ve çiftlik üretimi ile birlikte turizm konaklama olanağı sağlayan, gelen 

müşterilerin de çalışma programına katılabileceği, kırsal yaşantının sahnelenmesine olanak sağlayan 

en az beş odalı çiftlik evi, köy evi veya dağ evi ile birlikte yöresel yiyecek ve el sanatları gibi 

folklorik ürünlerin satışına yönelik satış üniteleri yer alabilir. 

 

Bu alandaki yapılaşma koşulları ve kat yüksekliğinde Muğla İl Tarım Müdürlüğünün 

15.07.2016 tarih ve 5998 sayılı yazısında ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü’nün 26.10.2017 tarih ve E.14731 sayılı, 23.02.2018 tarih ve 

E.2558 sayılı yazılarında belirtilen hususlara uyulmak ve Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin 

Yönetmeliğin Kırsal Turizm Tesisleri başlıklı 6. bölümünün 35. maddesinde belirtilen kullanım 

koşullarını sağlamak kaydıyla en az beş odalı tek bir yapı yapılması halinde iki kata kadar, yapıların 

birbirinden bağımsız tek odalı yapılması halinde her birinin taban alanı 40 m² yi geçmeyen tek katlı 

Yençok:3.5 metre (1 kat), asma kat yapılması halinde Yençok:4.5 metre (1 kat) yapılabilir.  

Bu alanlarda 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 

Kanun” kapsamında, altyapı ve sosyal tesisler dahil olmak üzere belirlenmiş olan zeytinlik alanın 

maksimum %10’luk toplam yapılaşma hakkına, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nde tanımlanmış 

olan “katlar alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımlar” ile toprak zemine yapılacak olan her türlü 

müdahale (yapı, duvar, yürüme yolları, teras, ayazlık, veranda vb.) de dahildir.  

Çekme mesafeleri planda gösterildiği şekilde yol ve komşu parselden 5 metre, trafo 
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alanından 3 metre olacaktır. 

Ekoturizm alanında yapılacak yapılarda doğal yapının korunması esas olup bu amaçla 

yapılarda kerpiç, taş veya ahşap gibi doğal yapı malzemeleri kullanılacaktır. Ayrıca yapıların 

tasarımında yöresel mimari özelliklere uyulacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden vaziyet 

planına ilişkin uygun görüş alındıktan sonra yöresel mimari özellikleri belirlemeye ve yapı 

projelerinin yöresel mimari özelliklerine uygun olup olmadığına karar vermeye ilçe belediyesi 

mimari estetik komisyonu yetkilidir. 

Ekoturizm alanında alanın en az %70’i tarımsal üretim, gezi, dinlenme, spor gibi ortak 

aktiviteler için kullanılacaktır. 

Ekoturizm alanı tek bir imar parseli oluşturularak tesis edilecektir, bu alanda ifraz 

yapılamaz.” şeklinde düzenlenmesi ayrıca  

“Yapılarda çatı katı ve çekme katı yapılamaz.” 

“Geçiş yolu izin belgesi alınmadan inşaat ruhsatı verilemez.” 

“Plan onama sınırı içerisinde öngörülen yol, meydan, yeşil alanlar 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.” şeklinde 3 adet matbu plan hükmünün eklenmesi şeklinde 

değiştirilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddeleri gereğince 

değerlendirilerek Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ İLE UYGUN bulunmuştur.  

           Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir. 
 

     Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

     Yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği şekilde 

kabulüne, 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR 

VERİLDİ. 

 


