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SALİHLİ BELEDİYESİ 
MECLİS KARARI 

Karar No 2019/42 Evrak Dairesi 

Karar Tarihi 

Evrak No 

02/07/2019 Konusu 

Saat 

Ek: 1- Kurtuluş Mahallesi 
3213,3214,3215,3216, 3217, 
3218, 3219 ve 2838 nolu 
adaların imar planı değişikliği 
talebinin görüşülmesi. 
21.00 

Geliş Tarihi Kesinleşt i rme Tarih 08 /07/2019 

Tekrar Görüşülecek mi? H 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri gereğince 
gündeminde bulunan konulan görüşüp karara bağlamak üzere 02/07/2019 günü saat 21.00 'de 
Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 30 üyesinin katılımıyla toplandı. 

G Ü N D E M M A D D E S İ : 6- Ek: 1- Kurtuluş Mahallesi 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219 ve 2838 
nolu adaların imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi . 

Bel .Av.Gökhan A Ç I K G Ö Z ; Kurtuluş Mahallesi 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219 ve 2838 no ' lu 
adaların parsel maliklerinin talebi üzerine, imar adaları birleştirilerek, toplam inşaat alanı değişt i r i lmeden 
yapı laşma koşullarının düzenlendiği , park ve otopark alanı planlandığı plan değişikliği teklifi , İlçe Belediye 
Meclisi olarak 03 .07 .2018 tarih 74 sayılı karar ımız ile değerlendiri lmişt ir . Söz konusu plan değişikliği foksiyon 
değişikliğini etkilediği için 1/5000 ölçekli Naz ım İmar Planı değişikliği öncel ikle Manisa Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 18.02.2019 tarih 116 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir . 

1/5000 ölçekli N a z ı m İmar Planı değişikl iğine uygun olarak, 1/1000 ölçekli U y g u l a m a İmar Planı değişikliği 
İlçe Belediyesi olarak değer lendir i lmesi gerekmekte olup, 

Söz konusu imar adaları onaylı uygu lama imar planında; 
3213, 3214, 3215, 3216, 3218 nolu adalar; Ayrık nizam 2 katlı konut alanında, 5.00 metre ön bahçe, 3.00 

metre yan bahçe, 3.50 metre arka bahçe mesafesi bu lunmakta olup, TAKS: 0.40, KAKS: 0.80 'dir . 
3217 nolu ada; 12.00 m ' y e cepheli taş ınmazlar blok nizam 4 katlı konut alanında 5.00 metre ön bahçe, 3.00 

metre yan bahçe, 6.50 metre arka bahçe mesafel i , T A K S : 0.40, KAKS: 1.60 olarak yapı laşma koşulu belirtilmiş 
olup, 305 sokağa cepheli parseller ise blok nizam 2 katlı konut a lanında 5.00 metre ön bahçe, 3.00 metre yan 
bahçe, 3.50 metre arka bahçe mesafes i bu lunmakta olup, TAKS: 0.40, KAKS: 0.80 'dir. 

3219 nolu ada; 299 sokağa cepheli taş ınmazlar blok nizam 4 katlı konut a lanında 5.00 metre ön bahçe, 3.00 
metre yan bahçe, 6.50 metre arka bahçe mesafel i , T A K S : 0.40, KAKS: 1.60 olarak yapı laşma koşulu belirtilmiş 
olup, adanın güneyine cepheli parseller ise ayrık nizam 2 katlı konut alanında 5.00 metre ön bahçe, 3.00 metre 
yan bahçe, 3.50 metre arka bahçe mesafes i bu lunmakta olup, T A K S : 0.40, KAKS: 0.80 'dir . 

2838 nolu ada ise; Blok n izam 4 katlı konut alanında, 5.00 metre ön bahçe, 3 .00 metre yan bahçe, 6.50 metre 
arka bahçe mesafes i bu lunmakta olup, T A K S : 0.40, KAKS: 1.60 olarak yapı laşma koşulu belirtilmiştir. 

Söz konusu imar adalarını kapsayan alanlarda, inşaat alanı değiş t i r i lmeden yapı laşma koşullarının 
düzenlendiği , park ve otopark alanı planlandığı 1/1000 ölçekli Uygu lama İmar planı değişikliği teklif inin Salihli 
Belediye Mecl is ince değerlendir i lerek karara bağlanmasını müsaadeler inize arz eder im. İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü. 

K A R A R : Kurtuluş Mahallesi 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219 ve 2838 nolu adaların imar planı 
değişikliği talebi incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi yapılan oy lama sonunda meclis mevcudunun oy 
birliği ile k 


