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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M E C L İ S  K A R A R I 
 

Karar No      : 44                          

Karar Tarihi  : 13/02/2020          
 

KONUSU: 

12.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi. 

       b) Bodrum Belediyesi tarafından hazırlattırılarak Başkanlığımıza sunulan, Bodrum İlçesi 

Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy 

Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 

sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi 
 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.02.2020 tarihli raporunda; 
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Komisyon Görüşü: “Bodrum Belediyesi tarafından hazırlattırılarak Başkanlığımıza sunulan, 

PİN-39455 Plan İşlem Numaralı, Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, 

Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının 

5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” teklifi, yukarıda 

metni yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.02.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-

E.1259 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte şehircilik ilkeleri, planlama 

esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; 

14.03.2019 tarihli 47 (1/25.000 ölçekli plan değişikliği) ve 48 (1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı) 

sayılı Meclis Kararları ile inceleme için Komisyonumuza ek süre tanınması sonrasındaki süreçte; 

07.05.2019 tarihinde Bodrum Belediyesi’nde Bodrum Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi personeli 

katılımıyla toplantı yapılmış; 21.05.2019 tarihinde Bodrum Belediyesi Ortakent Toplantı Salonunda, 

Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Bodrum Belediye Başkanı, Bodrum 

Belediye Meclis üyeleri, Bodrum Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinden ilgili personelin katılımıyla 

gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, plan müellifi tarafından planlama çalışmasına ilişkin sunum 

yapılmıştır. 11.07.2019 tarih E.16808 sayılı Bodrum Belediye Başkanlığı yazısı ile “14.02.2019 tarih ve 

E.1259 sayılı yazınız ile Meclise havalesi yapılmış olan ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 

incelenmesi devam eden 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı teklifine ilişkin 

Komisyonunuzca yapılan tespitlerin düzeltilerek onaylanmasında Belediyemizce sakınca yoktur.” 

denilmiştir. 25.07.2019 ve 26.07.2019 tarihlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediyesi 

yetkilileri ve plan müellifinin katılımıyla, söz konusu meclis yazılarında belirtilen hususların giderilmesi 

ve 11.07.2019 tarih E.16808 sayılı Bodrum Belediye Başkanlığı yazısı doğrultusunda gerekli 

düzeltmelerin yapılmasında mutabakata varılmış olup, yeni sosyal ve teknik altyapı alanlarının yer 
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seçimi için birlikte çalışma yapılmıştır. 28.11.2019 tarihinde, yapılan çalışmalar sonucu planda yapılan 

düzenlemelere ilişkin Komisyonumuza sunum yapılmıştır. 21.01.2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi, 

İlçe Belediyesi yetkilileri, Komisyonumuz üyeleri ve STK’ların katılımıyla bilgilendirme toplantısı 

düzenlenmiş olup, toplantıda plana ilişkin plan müellifi tarafından sunum yapılmıştır. 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.02.2019 tarih 36521862-115.01.02-E.1259 sayılı 

yazısında belirtilen hususlara ilişkin aşağıdaki düzenlemelerin yapılması; 

Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında; Onaylı bütüncül 

planlardan, Palamut Mevkii İmar Planı ve S.S. Bodrum-Bağla Arsa ve Yapı Kooperatifi Mevzii İmar 

Planında kısmi yapılaşma bulunmadığından, bu alanlarda sahil şeridinin 100 metre olarak planlanması. 

Domalan Mevkii İmar Planı, Turgutreis Merkez İmar Planı, Akyarlar 2. Etap İmar Planı, Akyarlar 1.Etap 

İmar Planlarının kapsadığı alanlarda bu planlarda ön görülen sahil şeridinin temel alınması. Parsel bazlı 

planlar ile gelişmiş alanlarda planın onay tarihi ve/veya yapı ruhsatı tarihine bakılarak 100 metre sahil 

şeridi uygulanması ya da onaylı plandaki sahil şeridinin kabul edilmesi. Onaylı planı bulunmayan 

alanlarda 100 metre sahil şeridi uygulanması.   
 

Turgutreis Mahallesi Palamut Mevkii eski 168 ada 4 parselde; Plan teklifinde Turgutreis 

Mahallesi Palamut Mevkii eski 168 ada 4 parselin bir kısmında düzenlenen Konut+Ticaret Alanının 

1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu ile uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. 1/5000 

Ölçekli plan çalışması ile eşgüdümlü yapılan 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği 

çalışmasında ilgili alandaki Karma Kullanım sınırları 2003 yılı onaylı Palamut Mevkii İmar Planına göre 

düzenlenerek, alt ve üst ölçek planların uyumlu hale getirilmesi, Onaylı Palamut Mevkii İmar Planı 

kapsamındaki alanın kıyı kesiminde yukarıda da belirtildiği üzere 100 metrelik sahil şeridi 

düzenlenmesi. 
 

Turgutreis Karabağaltı Mevkii 161 ada 1 ve 67 parsellerin bir kısmının, 1/25.000 ölçekli 

Muğla Nazım İmar Planı Revizyonunda “Karma Kullanım Alanı’nda kalmasına karşın 1/5.000 ölçekli 

plan teklifinde “Makilik-Fundalık Allan’a alındığı tespit edilmiş olup, söz konusu alanın 1/25.000 

ölçekli plana uygun biçimde düzenlenmesi. 
 

Teklif plandaki sosyal ve teknik altyapı alanları miktarının Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği asgari standartlarını sağlamadığı tespit edilmiş olup bu doğrultuda yeni sosyal ve teknik 

altyapı alanları belirlenerek plana işlenmesi. Bu kapsamda Eğitim Alanlarının sürekli nüfus 

projeksiyonu, diğer alanların ise sürekli ve geçici nüfus projeksiyonuna göre Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği asgari standartlarını karşılamasının sağlanması. 14.02.2019 tarih E.1259 sayılı İmar ve 

Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı ekinde Meclise iletilen 1/5000 ölçekli plan teklifi ile düzenleme 

sonrası plan teklifine ilişkin sosyal ve teknik altyapı alan miktarları Ek tabloda verilmiştir. 
 

1/5000 ölçeği detayında Arazi Kullanım Dağılımı tablosunun Plan Açıklama ve Araştırma 

Raporuna eklenmesi. 1/5000 ölçekli teklif plan dosyasındaki plan paftalarında teknik çizim hataları 

olduğu tespit edilmiş olup söz konusu hataların düzeltilmesi. 
 

Yukarıda belirtilen düzenlemelere ek olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme 

sürecinde gerekli görülmesi veya bu süreç içerisinde iletilen yeni talep ve ortaya çıkan ihtiyaçlar 

doğrultusunda aşağıdaki düzenlemelerin yapılması; 
 

Üst ölçek planlar doğrultusunda işlenen ve yapılaşmaya kapalı olan “Doğal ve Ekolojik Yapısı 

Korunacak Alanlardan plan bütünlüğünü bozmayacak olanların plan onama sınırı dışına çıkarılması. 

Karayolunun Kuzey kesiminde yer alan Tarım Alanları Tarım Etüdüne göre çoğunlukla Mutlak ve Dikili 

Tarım arazilerinden oluştuğu, planda önerilen yolların (mevcut yollar dahil), bu alanlarda Tarım Dışı 

Kullanım izni alınmadan planlanmasının mümkün olmadığı tespit edilmiş olup plan onama sınırı dışına 

çıkarılması. Plan onama sınırı dışına çıkarılan “Doğal ve Ekolojik Yapısı Korunacak Alan” ve Tarım 

Alanları sonrasında Planlama Alanı yaklaşık 4397 hektardan, 2744 hektara düşürülmüştür. 
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Mera arazilerinden geçtiği, plan onama sınırı dışına taştığı, mutlak veya dikili tarım alanlarına 

taştığı tespit edilen yolların, bu alanlara taşmayacak biçimde yeniden düzenlenmesi. 
 

Mera arazilerinden geçen mevcut yollara ilişkin uygulama aşamasında gerekli izinlerin 

alınmasına yönelik, “Mera Alanları” başlıklı plan hükmüne, “Mevcut yollara ilişkin uygulamalarda 

mera mevzuatı doğrultusunda gerekli izinler alınmadan uygulama yapılamaz.” ibaresinin eklenmesi. 
 

1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu’nda Ticaret lekesi olarak gösterilmeyen 

ancak aynı planın 5.19.1.1. sayılı plan hükmü doğrultusunda Karayolu kenarında planlanan Ticaret 

Alanları için plan hükmü düzenlenerek bu alanlar için “T1” sembolü ile yeni bir lejand oluşturulması. 

Plan hükümlerinde “Ticaret Alanları” tanımına şu ibarenin eklenmesi: “T1 sembolü ile gösterilen Ticaret 

Alanları, “Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu”nun 5.19.1.1. Maddesi 

doğrultusunda planlanmış olup, bu alanlarda 5.19.1.1. Maddesinde belirtilen Akaryakıt ve Servis 

İstasyonu haricindeki kullanımlar yer alabilir.” 
 

 

05.07.2019 tarihinde onaylanan Turgutreis Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri Amaçlı 1/5000 

Ölçekli Nazım İmar Planının onaylı kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan kısmının 1/5000 ölçekli 

plana işlenmesi. 

15.10.2019 tarih 39966 sayılı ADM yazısıyla iletilen Akyarlar Bağla – Kemer Enerji Nakil 

Hattının plana işlenmesi. 
 

Tespitli Köy Yerleşik Alanlarına ilişkin Bodrum Belediyesinden alınan sayısal verilere göre, ilgili 

yerlerdeki fonksiyon sınırlarının yeniden düzenlenmesi. 
 

22.04.2019 tarih 13832/51381 sayı ile Başkanlığımız Evrakına kayıtlı dilekçe ekinde iletilen 

03.04.2019 tarih E.1102564 sayılı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısında, Muğla İl Toprak 

Koruma Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 2019/3 sayılı kararı ile “Ticaret ve Turizm Amaçlı 1/5000 ve 

1/1000 ölçekli imar planı yapılmak üzere” tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü 

belirtilmiştir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, söz konusu taşınmazın, çevresinde yer alan 

benzer nitelikteki parsellerle birlikte plan ve bölge bütünlüğü içerisinde ele alınması gerektiği mütalaa 

edilmiş olup, 1/5000 ölçekli planda Tarım Alanı olarak işlenmesi. 
 

27.08.2019 tarih 8525 sayılı Kurul Kararı ile Akyarlar Mahallesi Kıyı Kesiminde tescil edilen 1. 

Derece Arkeolojik Sit Alanının plana işlenerek bu alanın plan onama sınırı dışında bırakılması. 
 

1989 yılı onaylı Turgutreis Ana İmar Planı’nda Konut Alanı olarak planlanan, Onaylı 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı tespit edilen, 14.02.2019 tarih E.1259 sayılı İmar ve Şehircilik 

Dairesi Başkanlığı yazısı ekinde Meclise iletilen 1/5000 ölçekli plan teklifinde Turizm Tesis Alanı olarak 

planlanan Akyarlar Mahallesindeki alanın 1/5000 ölçekli plan teklifinde Konut Alanı olarak 

düzenlenmesi. 
 

Turgutreis Mahallesi eski 4147 ve 4136 parsel yeni 688 ada 1 ve 12 parselde mevcut Akaryakıt 

ve Servis İstasyonu, 10.10.1995 tarihi onaylı 1/1000 ölçekli Turgutreis Merkez Revizyon İlave İmar 

Planına işli olmaması nedeniyle 14.02.2019 tarih E.1259 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

yazısı ekinde Meclise iletilen 1/5000 ölçekli plan teklifinde Karma Kullanım olarak planlanmış olup, 

söz konusu Akaryakıt ve Servis İstasyonunun 11.08.1994 tarihli Yapı Kullanma İzin belgesinin 

bulunduğu, 22.10.1993 tarih 993/71 sayılı mülga Turgutreis Belediyesi Meclis Kararı ile Akaryakıt 

Servis ve bakım İstasyonu olarak plan değişikliğinin kabul edildiği tespit edilmiş olup ilgili alanın 

1/5000 ölçekli plan teklifinde de Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak düzenlenmesi. 
 

Üst ölçekli plan doğrultusunda 1/5000 ölçekli plan teklifinde “Makilik-Fundalık” olarak 

planlanan alanlara ilişkin plan hükmünün, 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu’nun 

ilgili plan hükmüne uygun olarak aşağıdaki gibi düzenlenmesi; 
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“Bu alanların doğal yapısının korunması esastır, ancak özel mülkiyete tabi olan parsellerde 

kadastral bir yola cephesi bulunmak şartı ile konut ya da tarımsal amaçlı yapılar ile, Turizm 

Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’teki Sağlıklı Yaşam Tesisleri 

tanımında belirtilen kullanımlar ve bunların ihtiyacı olan konaklama tesisleri ile rekreasyon 

alanları yer alabilir.  

Bu kullanımlara ilişkin alt ölçekli imar planları, ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri 

doğrultusunda ilgili idarece onaylanacak olup;  

Konut ya da tarımsal amaçlı yapılar için yapılanma koşulu: min. ifraz = 5.000 m2  

Emsal (e) = 0,05 
 

Emsale esas maks. yapı inşaat alanı = 150 m2  

Yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü = 2.500m2  

Max. bina yüksekliği = 6,50 m. (2 kat) olacaktır.  
 

Sağlıklı Yaşam Tesisleri için yapılanma koşulu:  

Emsal (e) = 0,06  

Max. bina yüksekliği = 6,50 m. (2 kat) olacaktır.” 
 

   1/5000 ölçekli nazım imar planı üzerinde komisyon incelemesi sürecinde yapılan düzenlemeler 

sonrasında imar planı teklifi 24.10.2019 tarih E.9866 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı 

ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına iletilerek görüş talep edilmiştir. İletilen plan teklifi üzerine 26.12.2019 

tarih 2019/12-566 sayılı UKOME Kararı alınmış olup, kararda: “…parselinde karşılanamayan otopark 

parsellerinin tespitinin yapılması ve kamusal, bölgesel otopark alanlarının artırılması sonrasında 

değerlendirme yapılması.” şeklinde karar alınmıştır. Söz konusu karar, 09.01.2020 tarih E.1349 sayılı 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı görüşü ile birlikte iletilmiştir. Görüş ve karara ilişkin İmar ve Şehircilik 

Dairesi Başkanlığı değerlendirmesi 16.01.2020 tarih E.589 sayılı yazı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına 

iletilmiştir. 31.01.2020 tarih E.5526 sayılı Ulaşım Dairesi Başkanlığı yazısında, “16.01.2020 tarih E.589 

sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısında bahsi geçen hususlara ait düzenlemeler uygun 

değerlendirilmiş olup, 26.12.2019 tarih 2019/12-566 sayılı UKOME Kararı gereği düzenlemelerin 

yapılarak UKOME Genel Kurulu gündemine alınmak üzere tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.” 

denilmiştir. 
 

Bu doğrultuda; 1/5000 ölçekli plan teklifinde, kamusal bölgesel otopark alanlarının artırılması, 

söz konusu alanların, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre “Genel Otopark” gösterimiyle plana 

işlenmesi, 
 

Plan notlarına aşağıdaki hükümler eklenmesi; 
 

“Meskûn alanlarda, fiziki sınırlayıcılar nedeniyle yol genişliklerinin sürekliliğinin 

sağlanamadığı yollarda yol en kesitleri ve gerekli çözümler 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

aşamasında yapılacaktır.” 
 

“Parselasyon planları sonrasında oluşacak her bir parselin ilgisine göre “Karayolu Kenarında 

Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” ve “Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları 

İçinde Yer Alan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel 

Müdürlüğünün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi 

Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda parsellerin giriş çıkış izni alabileceği 

şekilde düzenlenmesi esastır.” 
 

“Onaylı planlara göre ruhsat almış mevcut Akaryakıt ve Servis İstasyonlarında varsa kazanılmış 

haklar, idare tarafından resen onaylanan bu planla ortadan kalkmayıp ilgili mevzuat 

doğrultusunda devam ettirilmektedir.” 
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“Otopark Yönetmeliğine göre otopark ihtiyacının parselinde karşılanıp karşılanamayacağına 

ilişkin parsel bazında tespit 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında yapılacaktır.” 
 

“Otopark ihtiyacının parselinde karşılanması esastır.” 
 

 26.12.2019 tarih 2019/12-566 sayılı UKOME Kararı gereği plan teklifi yeniden UKOME 

gündemine alınmış olup, 04.02.2020 tarih 2020/2-57 sayılı UKOME kararı 07.02.2020 tarih E.6420 

sayılı Ulaşım Dairesi Başkanlığı yazısı ile iletilmiş, aynı yazıda ilgili trafik etüdünün de uygun 

değerlendirildiği belirtilmiştir. 04.02.2020 tarih 2020/2-57 sayılı UKOME kararında, “ ‘genel otopark 

alanlarında ve belediye hizmet alanlarında ihtiyaca göre ve zemin koşulları elvermesi şartı ile zemin 

altı katlı otopark yapılabilir.’ şeklinde plan notu eklenmesi koşuluyla uygun olduğu.” denilmektedir. 

İlgili karar doğrultusunda 1/5000 ölçekli plan notlarına söz konusu hükmün eklenmesi. 

 5216 Sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddeleri gereğince değerlendirilerek 

Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ İLE UYGUN bulunmuştur. 
 

             Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir. 
 

Ek; 
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  Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

    Yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ve Ek Tablonun Komisyondan 

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

KARAR VERİLDİ. 

 

 

 


