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  T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

  12.09.2017 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 10.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-4972 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye 

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

İlçesi, Muslihittin Mahallesi IM1/TR40 IM:1 nolu trafo yerleri, Emirbeyazit Mahallesi DM2/TR7, 

DM2/TR9 nolu trafo yerleri ve Orhaniye Mahallesi'nde zeminde mevcut tesisi bulunan TR:20 nolu trafo 

yerine ait trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b 

ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü. 

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-4972 sayılı 

yazısında; 
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Komisyon Görüşü: “Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi IM1/TR40 IM:1 nolu trafo yerleri, 

Emirbeyazit Mahallesi DM2/TR7, DM2/TR9 nolu trafo yerleri ve Orhaniye Mahallesi'nde zeminde 

mevcut tesisi bulunan TR:20 nolu trafo yerine ait trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” 

teklifi, Yukarıda metni yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2017 tarih ve 36521862-

310.01.03-4972 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, 

planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; 

IM:1 nolu trafonun ise N20-C-02-C-2-C paftada “Oyun Alanı” kullanımında kaldığı ve oyun 

alanına ilişkin eşdeğer alan ayrılmadığı tespit edildiğinden bu alanda trafo alanı önerisinin uygun 

olmayacağı bu nedenle eşdeğer alan ayrılması için ilçe belediyesine geri iade edilmesinin 
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N20-C-03-D-4-A paftada yer alan IM-1/TR40 nolu trafonun  ve N20-C-03-D-3-A paftada yer alan 

DM2/TR9 nolu trafonun , N20-C-03-D-3-A paftada yer alan  TR:20 nolu trafonun  uygun olduğu, 

DM2/TR7 nolu trafonun N20-C-03-D-3-A paftada “Park Alanı” kullanımında kaldığı ancak 

mevcut imar planında ayrılan trafo yeri ile alanda bulunan trafo yerinin uyuşmaması nedeniyle bu trafoya 

yönelik mevcut trafo yerinin imar planına işlenmesi gerektiği belirtildiğinden plan değişikliği sınırının 

genişletilerek mevcut imar planında ayrılan trafo yerinin de plan değişikliği sınırı içine alınarak, 

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. 12.09.2017 

 

 

 

 
    

    

    

    

   

 


