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Tekrar Görüşülecek mi? H 

Konusu 

Saat 

Kurtuluş Mahallesi 3213, 
3 2 1 4 , 3 2 1 5 , 3 2 1 6 . 3 2 1 7 , 3 2 1 8 . 
3219 ve 2838 adalarda imar 
planı değişikliği talebinin 
görüşülmesi. 
21.00 

Kesinleştirme Tarih 0 9 / 0 7 / 2 0 1 8 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03/07/2018 günü 
saat 21.00 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 25 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ : 5- Kurtuluş Mahallesi 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219 
ve 2838 adalarda imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 

Bel.Avukatı Gökhan AÇIKGÖZ; Kurtuluş Mahallesi 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 
3219 ve 2838 no'lu adalarda yer alan parsel maliklerinin 25.05.2018 tarih 106379 sayılı 
dilekçesi ile taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği tarafımıza sunulmuştur. 

Söz konusu imar adaları onaylı uygulama imar planında; 
3213, 3214, 3215, 3216, 3218 nolu adalar ; Ayrık nizam 2 katlı konut alanında, 5.00 m ön 

bahçe, 3.00 m yan bahçe , 3.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta olup, TAKS:0.40. 
KAKS:0.80 "dir. 

3217 nolu ada; 12.00 m 'ye cepheli taşınmazlar blok nizam 4 katlı konut alanında 5.00 m 
ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 6.50 m arka bahçe mesafeli, TAKS:0.40, KAKS:1.60 olarak 
yapılaşma koşulu belirtilmiş olup, 305 sokağa cepheli parseller ise blok nizam 2 katlı konut 
alanında 5.00 m ön bahçe, 3.00 m yan bahçe , 3.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta olup, 
TAKS:0.40, KAKS:0.80 'dir. 

3219 nolu ada; 299 sokağa cepheli taşınmazlar blok nizam 4 katlı konut alanında 5.00 m 
ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 6.50 m arka bahçe mesafeli, TAKS:0.40, KAKS:1.60 olarak 
yapılaşma koşulu belirtilmiş olup, adanın güneyine cepheli parseller ise ayrık nizam 2 katlı 
konut alanında 5.00 m ön bahçe, 3.00 m yan bahçe , 3.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta 
olup, TAKS:0.40, KAKS:0.80 'dir. 

2838 nolu ada ise; Blok nizam 4 katlı konut alanında, 5.00 m ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 
6.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta olup,TAKS:0.40, KAKS:1.60 olarak yapılaşma 
koşulu belirtilmiştir. 

Söz konusu imar adalarını kapsayan alanlarda emsal sabit kalmak şartıyla, Yençok:serbest 
olacak şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin Salihli Belediye Meclisince 
değerlendirilerek karara bağlanmasını müsaadelerinize arz ederim. Plan ve Proje Müdürlüğü. 
İmar komisyon sözcüsü Mevli PEHLİVAN : 

İMAR KOMİSYON RAPORU 
& 

• .Kurtuluş Mahallesi 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219 ve 2838 no'lu adalarda yer 
alaı\,parselmaliklerinin 25.05.2018 tarih 106379 sayılı dilekçesi ile taşınmazlara ilişkin imar 

,plâo£'değişikliği tarafımıza sunulmuştur. 
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Söz konusu imar adaları onaylı uygulama imar planında; 
3213, 3214, 3215, 3216, 3218 nolu adalar; Ayrık nizam 2 katlı konut alanında, 5.00 m ön 

bahçe, 3.00 m yan bahçe, 3.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta olup, TAKS: 0.40, KAKS: 
0.80 Mir. 

3217 nolu ada; 12.00 rn'ye cepheli taşınmazlar blok nizam 4 katlı konut alanında 5.00 m 
ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 6.50 m arka bahçe mesafeli, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60 olarak 
yapılaşma koşulu belirtilmiş olup, 305 sokağa cepheli parseller ise blok nizam 2 katlı konut 
alanında 5.00 m ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 3.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta olup, 
TAKS: 0.40, KAKS: 0.80 Mir. 

3219 nolu ada; 299 sokağa cepheli taşınmazlar blok nizam 4 katlı konut alanında 5.00 m 
ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 6.50 m arka bahçe mesafeli, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60 olarak 
yapılaşma koşulu belirtilmiş olup, adanın güneyine cepheli parseller ise ayrık nizam 2 katlı 
konut alanında 5.00 m ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 3.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta 
olup, TAKS: 0.40, KAKS: 0.80 Mir. 

2838 nolu ada ise; Blok nizam 4 katlı konut alanında, 5.00 m ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 
6.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta olup, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60 olarak yapılaşma 
koşulu belirtilmiştir. 

Söz konusu imar adalarını kapsayan alanlarda emsal sabit kalmak şartıyla, Yençok: 
Serbest olacak şekilde hazırlanan imar planı değişikliği, öncelikli olarak imar adalarının 
yapısında ve mevcut imar planında konut alanında bir takım düzenlemelerle otopark ve park 
alanı kullanımı ayrıldığından kısmen fonksiyon değişikliğini etkilemektedir. Bu nedenle plan 
değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına konu olduğundan plan tadilatının 
öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesince değerlendirilmesi gerekmektedir. 

1/1000 ölçekli Uygulama imar planı kapsamında plan değişikliği incelendiğinde ise, 3213 
ada ve 3214 nolu imar adaları birleştirilerek. 10.00 m yaya yolu kaldırılmış olup, 301 sokaktan 
cephe alan imar adasından yol üzeri otopark alanı çözümlenmiş ve 8890.23 m2 ' l ik konut adası 
oluşturularak E=1.00, Yençok: Serbest olarak yapılaşma koşulu belirtilmiştir. 

3216 ada ve 3215 ada 8, 9, 10 parselleri kapsayan adalarda bir takım düzenlemelerle park 
ve otopark alanı ayrılarak, emsaller plan değişikliği sınırı içindeki konut alanlarına 
dağıtılmıştır. 

3217 ada, 3218 ada ve 3219 adalar birleştirilerek 19481,12 m2 ' l ik konut adası 
oluşturulmuş olup, E= 1.20, Yençok: Serbest olacak şekilde yapılaşma koşulu belirtilmiştir. 

2838 ada da ise konut adasının batısında bulunan imar hattına uygun olarak 7327.55 
m2 ' l ik konut adası oluşturulmuş olup, E= 1.25, Yençok: Serbest olarak yapılaşma koşulu 
belirtilmiştir. 

Plan değişikliği; Mekansal Planlar Yapım yönetmeliği, 3194 sayılı imar kanunun ilgili 
yönetmelikleri çerçevesinde ve Salihli İmar Plan notlarına uyulacak olup, hazırlanan plan 
değişikliği komisyonumuzca Koray KAPLAN' ın red oyuyla, oyçokluğu ile plan değişikliği 
uygun görülmüştür. 

KARAR: Kurtuluş Mahallesi 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218. 3219 ve 2838 
adalarda imar planı değişikliği talebi İmar komisyonundan geldiği şekliyle; Söz konusu imar 
adaları onaylı uygulama imar planında; 

3213, 3214, 3215, 3216, 3218 nolu adalar; Ayrık nizam 2 katlı konut alanında, 5.00 m ön 
bahçe, 3.00 m yan bahçe, 3.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta olup, TAKS: 0.40, KAKS: 
0.80 Mir. 

3217vnolu ada; 12.00 m ' y e cepheli taşınmazlar blok nizam 4 katlı konut alanında 5.00 m 
ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 6.50 m arka bahçe mesafeli, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60 olarak 
yapılaşma koşulu belirtilmiş olup, 305 sokağa cepheli parseller ise blok nizam 2 katlı konut 
alanında 5.00 rtî\ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 3.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta olup, 



T.C. 
SALİHLİ BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI 
TAKS: 0.40, KAKS: 0.80 'dir. 

3219 nolu ada; 299 sokağa cepheli taşınmazlar blok nizam 4 katlı konut alanında 5.00 m 
ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 6.50 m arka bahçe mesafeli, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60 olarak 
yapılaşma koşulu belirtilmiş olup, adanın güneyine cepheli parseller ise ayrık nizam 2 katlı 
konut alanında 5.00 m ön bahçe, 3.00 m yan bahçe, 3.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta 
olup, TAKS: 0.40, KAKS: 0.80 'dir. 

2838 nolu ada ise; Blok nizam 4 katlı konut alanında, 5.00 m ön bahçe, 3.00 m yan bahçe. 
6.50 m arka bahçe mesafesi bulunmakta olup, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60 olarak yapılaşma 
koşulu belirtilmiştir. 

Söz konusu imar adalarını kapsayan alanlarda emsal sabit kalmak şartıyla, Yençok: 
Serbest olacak şekilde hazırlanan imar planı değişikliği, öncelikli olarak imar adalarının 
yapısında ve mevcut imar planında konut alanında bir takım düzenlemelerle otopark ve park 
alanı kullanımı ayrıldığından kısmen fonksiyon değişikliğini etkilemektedir. Bu nedenle plan 
değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına konu olduğundan plan tadilatının 
öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesince değerlendirilmesi gerekmektedir. 

1/1000 ölçekli Uygulama imar planı kapsamında plan değişikliği incelendiğinde ise, 3213 
ada ve 3214 nolu imar adaları birleştirilerek, 10.00 m yaya yolu kaldırılmış olup, 301 sokaktan 
cephe alan imar adasından yol üzeri otopark alanı çözümlenmiş ve 8890.23 m2 ' l ik konut adası 
oluşturularak E=1.00, Yençok: Serbest olarak yapılaşma koşulu belirtilmiştir. 

3216 ada ve 3215 ada 8, 9, 10 parselleri kapsayan adalarda bir takım düzenlemelerle park 
ve otopark alanı ayrılarak, emsaller plan değişikliği sınırı içindeki konut alanlarına 
dağıtılmıştır. 

3217 ada, 3218 ada ve 3219 adalar birleştirilerek 19481,12 m2>lik konut adası 
oluşturulmuş olup, E= 1.20, Yençok: Serbest olacak şekilde yapılaşma koşulu belirtilmiştir. 

2838 ada da ise konut adasının batısında bulunan imar hattına uygun olarak 7327.55 
m2 ' l ik konut adası oluşturulmuş olup, E= 1.25, Yençok: Serbest olarak yapılaşma koşulu 
belirtilmiştir. 

Plan değişikliği; Mekansal Planlar Yapım yönetmeliği, 3194 sayılı imar kanunun ilgili 
:tmelikleri çerçevesinde ve Salihli İmar Plan notlarına uyulacak olup, hazırlanan plan değişikli 
m görülmüştür, yönündeki komisyon raporu yapılan oylama sonunda 25 kabul oyu, 7 red oyu, 
oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 


