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BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

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 53618066-310.99-2568 

sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.03.2020 tarihli toplantısında İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Kandak Mahallesi, Kahveyanı Mevkii, 

“'Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)'” amaçlı 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı’nın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca 

görüşülmesi.” konusu görüşüldü. 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.03.2020 tarih ve 53618066-310.99-2568 sayılı 

yazısında; 
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Komisyon Görüşü: “İlimiz, Milas İlçesi, Kandak Mahallesi, Kahveyanı Mevkii, “'Tarım ve 

Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)'” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama 

İmar Planı’nın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.” 

teklifi, yukarıda metni yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.03.2020 tarih ve 53618066-

310.99-2568 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama 

esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 

 

; “Z ile tanımlı Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı’nda (200 büyükbaş kapasiteli Hayvancılık Tesisi) 

altyapı ve sosyal tesisler dahil olmak üzere toplam yapılaşma alanı 1.116,420 m², asma kat yapılabilecek 

şekilde yençok: 7.50 m. (1 kat),  idari bina yapılması halinde yençok:6.50 m.(2 kat)’dir. Yapı yaklaşma 

mesafeleri yoldan ve dereden 10 m., komşudan 5 m.’dir. Yapılaşma; 16.08.2017 tarih ve 2042362 sayılı 

Muğla Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yazısında belirtilen hususlara göre yapılacak 

olup, bu yazıya göre zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası 

hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman 

çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli 

tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Zeytincilik 

sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içine bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı 

içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10’unu 

geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye 

dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin 

ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin 

ağacı kesilemez ve sökülemez.”plan  hükmünün; 

“Z ile tanımlı Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı’nda (200 büyükbaş kapasiteli Hayvancılık Tesisi) 

olarak belirlenen alanda; altyapı ve sosyal tesisler dahil olmak üzere toplam yapılaşma alanı: 0.10; asma 

kat yapılabilecek şekilde Yençok: 7.50 metre (1 kat), idari tesis yapılması halinde Yençok: 6.50 metre (2 

kat)’dir. Yapı yaklaşma mesafeleri yoldan ve dereden 10 m., komşudan 5 m.’dir. Yapılaşma; 16.08.2017 

tarih ve 2042362 sayılı Muğla Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yazısında belirtilen 

hususlara göre yapılacak olup, bu yazıya göre zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre 

mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi 

atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı 

fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 

iznine bağlıdır. Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içine bulunan zeytinlik 
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sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, 

zeytinlik alanının % 10’unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 

bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin 

zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. Bu alanlarda yukarıdaki maddede yer alan 3573 

sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin 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.” Hükmü şeklinde düzeltilerek 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 

8. maddeleri gereğince değerlendirilerek Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ İLE UYGUN bulunmuştur.  

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur.  20.05.2020 

 

 

 

 


