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T.C. 
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 
 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 
 

  21/10/2015 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 07/10/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-3862 sayılı yazısı 
ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.10.2015 tarihli toplantısında İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Ekinanbarı Mahallesi, 1166 (yeni 121 
ada 46) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi" 
konusu görüşüldü. 
  
 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/10/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-3862 
sayılı yazısında; 
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Komisyon Görüşü: Milas İlçe Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 50 sayılı kararı 

ile uygun görülen “Milas İlçesi, Ekinanbarı Mahallesi, 1166 (yeni 121 ada 46) parsele ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” teklifi, Yukarıda metni yer alan İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/10/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-3862 sayılı 
yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları 
ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; 
-Eski parsel numarasıyla Başkanlığımıza iletilen plan değişikliği teklifinde onama sınırının, 
plan değişikliği yapılan 1166 (yeni 121 ada 46) parselin kuzeyinde yer alan 1164 (yeni 121 ada 
47), 1165 (yeni 121 ada 50) parselleri ile bu parsellerin kuzeyinde yer alan yolu kapsadığı, bu 
nedenle alınacak Meclis Kararında plan değişikliği onama sınırına alınan tüm parsellerin 
belirtilmesi, 
-8 numaralı plan hükmünde, "...bina yapılması halinde binalar arkasında 10 m. mesafe 
olacaktır..." şeklinde yazıldığı bu maddedeki "arkasında" olarak yazılan ifadenin "arasında" 
olarak düzeltilmesi, 
-9 numaralı hükümde; "Yapılaşma koşulları; Depolama Alanında: E:0.40, Yençok:17.50 m.'dir. 
Konut dışı kentsel çalışma alanında (Depolama Tesisi) yapılacak olan yapıların teknolojik ve 
mimari gereksinimleri doğrultusunda blok boyunu belirlemeye ilgili idare yetkilidir.” dendiği, 
bu hükümden "Konut dışı kentsel çalışma alanı" ifadesinin kaldırılması ayrıca ilgili idare 
yetkilidir bölümünün ilgili mimari estetik komisyon yetkilidir şeklinde düzeltilmesinin,  
-11 numaralı plan hükmünün, her ne kadar onaylı plan hükümlerinde de aynı hüküm yer alsa 
da, sosyal tesis alanının farklı bir tanımı olduğu, bu nedenle idari tesis alanı olarak 
değiştirilmesi,  
-13 numaralı plan hükmünün; "Plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar 
Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri 
geçerlidir."olarak değiştirilmesi,  
-Plan paftaları ve plan açıklama raporunda eski parsel numarasının yazılı olduğu kısımların yeni 
parsel numarasıyla değiştirilerek düzeltilmesi suretiyle 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ve 
5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca 
OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 

 
Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur.  

 


