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EK:3-Sartmahmut Mah. 3973 
ada 38 parselde Özürlüler 
bakım Evi plan değişikliği 
talebinin görüşülmesi. 
21.00 

Kesinleştirme Tarih 09/07/2015; 

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 : 11- EK: 3-Sartmahmut Mah. 3973 ada 38 parselde Özürlüler 
bakım Evi plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 

Bel. Av. Gökhan AÇIKGÖZ: Sartmahmut Mahallesi 3973 ada 38 parselde kayıtlı 
taşınmazın mülkiyeti Mukaddes SEMİZLER'e ait olup, tapu sahibi tarafından, 20.12.2017 
tarih 82798 sayılı dilekçe ile Sart Mahallesinde yatılı tek Bakımevi durumunda ve bedensel 
engelli bakımevi olarak yer alan tek kurum olduğu, alanın yetersiz geldiği belirtilmiş olup, 
alanın genişletilmesine ilişkin plan değişikliği önerisi sunulmuştur. 

Söz konusu taşınmaz onaylı imar planında Özürlüler Bakımevi alanında kalmakta olup. 
Emsal:0.60, Yençok= 6.50 nTdir. Özürlüler Bakımevine ait alanın büyütülmesine ilişkin plan 
değişikliği 05.02.2018 tarih 16 sayılı Salihli Belediye Meclis Kararı ile "Söz konusu imar 
planı değişikliğinde; mevcut 2972.17 m2' lik Özürlüler Bakım Evi yapı adası, kuzey ve güneye 
doğru genişletilerek 4375.24 m2 olarak alan büyütülmüştür. Büyütülen alan ile kaybedilen 
yaklaşık 1458.68 m2 'lik park alanı, yaklaşık 405.00 m2 'si 3973 ada 38 parselin doğusunda 
bulunan park alanına ilave edilmesi, eşdeğer alan m2 ' s inin karşılanması için mülkiyeti Salihli 
Belediyesine ait konut alanına imarlı 1414 parselin yaklaşık 1164.00 m2 si park alanı olarak 
imar planı değişikliğinin yapılması ve söz konusu plan değişikliğinde Bakım Evinin 
büyümesi, park alanlarına eşdeğer alanla yerlerinin değişmesi, konut alanın bir kısmının park 
alanı olarak planlanması fonksiyon değişikliği içerdiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planının Manisa Büyükşehir Belediyesince değerlendirilmesi. 

Söz konusu Özürlüler bakım Evinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Özel Sosyal 
Tesis Alanı şeklinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak gösterilmesi, 
taşınmazların taşıt yollarından 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılması. E=1.00 
Yençok=12.50 metre olarak yapılaşması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, komisyon 
raporunun kurum görüşü olarak Manisa Büyükşehir Belediye değerlendirilmesi oy birliğiyle 
karar verilmiştir." şeklinde meclis kararı alınmıştır. 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 288 sayılı meclis kararı ile 1/5000 
Ölçekli Nazım İmar Planı kabul edilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b Maddesi ve 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 18.05.2018 ile 18.06.2018 
tarihleri arasında ilan edilmiştir. 

Salihli B e l c i y e meclisince 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin 09.01.2018 
tarihli imar komisyon raporuna istinaden karara bağlanması hususunu müsaadelerinize arz 
ederim. PlanjO 'roje Müdürlüğü. 
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KARAR: Sartmahmut Mahallesi. 3973 ada 38 parselde Özürlüler Bakım Evi imar planı 
değişikliğinde; mevcut 2972.17 m2' lik Özürlüler Bakım Evi yapı adası, kuzey ve güneye 
doğru genişletilerek 4375.24 m2 olarak alan büyütülmüştür. Büyütülen alan ile kaybedilen 
yaklaşık 1458.68 m2'lik park alanı, yaklaşık 405.00 m2 'si 3973 ada 38 parselin doğusunda 
bulunan park alanına ilave edilmesi, eşdeğer alan mi s in in karşılanması için mülkiyeti Salihli 
Belediyesine ait konut alanına imarlı 1414 parselin yaklaşık 1164.00 m2 si park alanı olarak 
imar planı değişikliğinin yapılması ve söz konusu plan değişikliğinde Bakım Evinin büyümesi, 
park alanlarına eşdeğer alanla yerlerinin değişmesi, konut alanın bir kısmının park alanı olarak 
planlanması fonksiyon değişikliği içerdiğinden, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirme alınmıştır. 

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 08.05.2018 tarih ve 288 sayılı meclis kararı ile 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kabul edilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b 
Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 18.05.2018 ile 
18.06.2018 tarihleri arasında ilan edilmiş plan herhangi bir itiraz olmadığından plan 
kesinleşmiştir. 

Salihli Belediye Meclisince plan değişikliği daha önce 05.02.2018 tarih 16 sayılı meclis 
kararı ile ele alınmıştır. 09.01.2018 tarihli imar komisyon raporunda, 1/1000 ölçekli Uygulama 
imar planı değişikliği ile ilgili olarak, söz konusu parselin Özel Sosyal Tesis Alanı şeklinde 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak gösterilmesi, taşınmazların taşıt 
yollarından 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılması, E=1.00 Yençok=12.50 metre olarak 
yapılaşması uygun görülmüştür. 

05.02.2018 tarih 16 sayılı Belediye Meclisimizin kararı ve 09.01.2018 tarihli imar 
komisyon raporuna uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılan 
oylama sonunda meclis mevcudunun oy birliği ile kabul edilmiştir. 


