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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

  28.07.2017 tarihinde saat 14.30’da Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvar Muğla 

Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan  Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 53618066-310.01.03-4322 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye 

Meclisimizin 13.07.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz 

Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan tapuda 11 pafta 209 ve 221 parsel 

numaralı parsellere 2,71 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı ve GES alanına 

ulaşım sağlamak amacıyla 11 pafta ve 1142 parsel ile tescil harici alanı içerisine alan toplam 52.447,81 

m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı 

kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü. 

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 53618066-310.01.03-4322 sayılı 

yazısında; 
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Komisyon Görüşü: “İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 

tapuda 11 pafta 209 ve 221 parsel numaralı parsellere 2,71 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji 

Santrali(GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 11 pafta ve 1142 parsel ile tescil harici 

alanı içerisine alan toplam 52.447,81 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen teklif edilen 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca 

görüşülmesi” teklifi, Yukarıda metni yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih 

ve 53618066-310.01.03-4322 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik 

İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 “10. Güneş Enerji Santral Alanında yapılacak olan yapı; Santral Tesisinin eklentisidir. 

Eklentinin yapılaşma nizamı ayrık nizam olup her bir santral alanında E: 0.05’i geçmemek 

kaydıyla maksimum emsale esas inşaat alanı 250,00 m2
,  yapı yaklaşma mesafeleri dereden, 

orman alanından ve yoldan 10,00 metre, komşu parsellerden 5,00 metre, kat âdeti max. 

2(iki) kat ve Yençok:7.50 olacaktır. Söz konusu eklenti yapı ancak idari bina amaçlı 

kullanılacak olup başka amaçla kullanılamaz..” Plan hükmünün, 

 “10.Güneş Enerji Santral Alanında yapılacak olan yapı; Santral Tesisinin eklentisidir. 

Eklentinin yapılaşma nizamı ayrık nizam olup her bir santral alanında maksimum emsale esas 

inşaat alanı 250,00 m2, yapı yaklaşma mesafeleri dereden, orman alanından ve yoldan 10,00 

metre, komşu parsellerden 5,00 metre, kat âdeti max. 2(iki) kat ve Yençok:7.50 olacaktır. Söz 

konusu eklenti yapı ancak idari bina amaçlı kullanılacak olup başka amaçla kullanılamaz, güneş 

panelleri tesis edilmeden yapı kullanma izni verilemez.” Ve 

 11 Nolu; 

“ 11.Güneş Enerjisi panelleri için yapı yaklaşma mesafeleri dereden, orman alanından ve 

yoldan 5,00 metre, komşu parsellerden 3,00 metre olacaktır. Paneller yapı yaklaşma 

mesafeleri içerisinde arazinin tamamına yapılabilecek olup, yapı emsaline dâhil değildir.”  

Plan Hükmünün , 

“11.Güneş enerjisi panelleri yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde, arazinin tamamına yapılabilecek 

olup, yapı emsaline dâhil değildir.” şeklinde düzenlenmesi 

Ayrıca Başkanlığımız evrağına 05.07.2017 tarih ve 26202-95260 sayılı Muğla Valiliği İl Yazı 
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İşleri Müdürlüğü yazısı ile GES Parlama ve Işıldama Etki Alanıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün 14.06.2017 tarih ve 16732 sayılı yazısında belirtilen 

hususlar doğrultusunda yapılan değerlendirmede;   

“23- Proje aşamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü'nün 14.06.2017 tarih ve 16732 sayılı yazısında belirtilenlere uyulacaktır.” Hükmünün ilave 

edilerek 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. 28.07.2017 

 

 

  

 

 
    

    

    

    

   

   
 


