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İMAR KOMİSYON RAPORU 

06.05.20 i 4 tarihinde yapılan Belediye meclis toplantısında imar komisyonuna 
havale ediien aşağıdaki konuların görüşülmesi için 13.05.20i4 günü sem: i0:00 cia, 
14.05.20]4 günü saat 09:30 da ve 21.05.201* günü saar 10:00 da imar komisyon 
üyelerinden. Yücel KAŞIKÇI, Enire EROL, Reray ERİM, Koray KAPLAN, Mr>;.î 
PEHLİVAN ile Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Piancıian Odası, 
Harita Mühendisleri Odası Salihli temsilcileri ile birlikte imar ve Şehircilik 
Müdürlüğünde toplanı idi. 

1-imar komisyonu başkan ve sözcü seçimi vaputii. Komisyon 8a§kımi:&iV: 
Ber^y ERİM, Komisyon sözcülüğüne Koray KAPLAN seçurmşür, 

2-Gaffar Okkan Mahallesi 3096 uda î parselde bulunan taşınmazın serbest 
nizam yapılaşma şartlan içerisinde yer alan %50 taban alanı şartının kaldırılması 
talebi komisyonumuzca incelendi. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede: Gaffar Okkan Mahallesi 3096 ada 1 
parsel noiu taşınmazın mevcut yapılaşmış serbest nizam 2 v.ai. -.na; adasi icersiK-: 
bulunduğu ve bu şekilde teşekkür .etmiş yapı adalarında taban alanı şartı aranmadığı 
görüldüğünden, onaylı imar planımızda serbest nfzam olarak belirlenen " yapı. 
adalarında % 50 taban alanının şartının kaldırılması ve-imar plan noflannrn 33, 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

33. Serbest nizamda yapı parselin bir yada birden çok kenarına dayandmi&büır. 
Yapının parsel kenarından birine veya daha faziasma 3 metreden daha fazla 
yaklaşması halinde o cepheye pencere açılamaz. Yapı komşu parsele bitişiyorsa çatı 
meyin komşu parsele verilemez, 

3-Esk.icami Mahallesi 230 adanro imara uygun olmayan kadastro! parse» dokusu 
nedeniyle ada içerisinden imar yolu planlanması talebi komisyonumuzca incelendi. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede; Eski cam i Mahallesi 230 adanın, kadastrai 
yapısının imara uygun hale getirilmesi amacıyla 230 içerisinden 59 Sokak ile 19 
Sokağa birbirine bağlayacak şekilde 10 m. genişliğinde imar yolu planlanması ve-
Ticaret ve Sanayi Odasının bulunduğu 38 Sokağın yol genişliğinin 230 ada tarafından 
genişleyecek şekilde ÎO m. ye çıkarılması, 230 ada içerisinde bulunan koruma alan 
Siiun nedeniyle yapılacak bu plan uvğişıkhğiıiui îztihr 11 noîu Küiiör ve Tabiat 
Varlıklarım Koruma Bölge Kuruluna görüş sorulması amacıyla gönderilme^ 
komisyonum uzca uygun ,-bul un muştur. ' t ¡filî r 
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4™ı, evre ^enırcılıtc ıı vlucıurıugunurı «;/.0ı ,.ıw»<4 gun say m yazılarında 
Salihli Belediye meclisince Ol.l 0.20i3 gün ve 130 sayılı kararı ile onaylanan Şehir 
imar plan notlarında uygulamada çelişen maddelerin tespit edildiği ve düzeltilmesi 
gerekliği belirtildiğinden şehir imar plan norianncb değişiklik yapılması talebi 
komisyonumuzca incelendi. 

Komisyonumuzca vaoılan incelemede asası da belirtilen maddelerde 
uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve yönetmeliklerde yapılan son 
değişikliklere Uyumun sağlanması amacıyla yapılar, değişiklikler aşağıda maddeler 
hali iide be i ini hn iştir. 

a) 6360 sayılı Büvükşehir yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşmelerdeki 
hayvancılık amaçlı yapılaşmaların kontrolü amacıyla, Salihli İmar plan notlarının 11. 
maddesinin sonuna "Köy ve beldelerden mahalleye dönüşen yerleşme ve 
çevre!erindeki vanılaşms taleplerinde ise s I gi 11 kurum ve kunjl us n n uvoîsrj 0 r[]k¡i• 1 T:n 
alınması gerekmektedir." ibaresinin eklenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup 
son hali aşağıda belirtilmiştir. 

I İ . Salihli Belediyesi ilçe merkezi onaylı imar planı sınırına en yakın noktası 1 
km mesafede olması, ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması şartı ile 
hayvancılık yapılmasına izin verilebilir. Köy ve beldelerden mahalleye dönüşen 
yerleşme ve çevrelerindeki yapılaşma taleplerinde ise ilgili kurum ve kuruluşların 
uygun görüşünün alınması gerekmekledir. 

f>) Planlı Aianîar Tip imar Yönetmeliğinin 2. Maddesinin 3. Paragrafında 
"uygulama imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu 
maksatla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, şematik olarak gösterilenler imar 
planlarının kayıtlarından sayılmazlar" denildiğinden onaylı imar olanı üzerindeki imar 
adalarında binaların blok başlarını ve bahçe mesafelerini belirlemek amacıyla ölçü 
belirtilmeden konulan çekme mesafeleri ile ilgili Salihli imar plan notlarının 14. 
müdOfcsme "ve çekme mesafeleri" ibaresinin eklenmesi .komisyonumuzca uygun 
bulunmuş olup son hali aşağıda belirtilmiştir. 

14. irr}«;- fîtitîlarj irinrh=» £rö<:ierüp,n nnerî nar^lacviin r~= «mlorl «.-o ^olmû 
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mesafeleri şematik olup, ortalama parsel büyüklüklerinin, sayılarının, blok başları ile 
bahçe mesafelerinin belirlenmesi için konulmuştur. Ada da önerilen parsel sayıları 
arttırılamaz. 

c) Salihli imar plan notlarının 19. Maddesinde geçen yap i emsali ifadesinin 
yerine "IAKS ve KAKS değerlen* ibaresinin eklenmesi komisyonumuzca uygun 
bulunmuş olup son hali aşağıda belirtilmiştir. 

ıS, Ada bütününde belirlenen parselasyon planına göre imar planında yola terki 
gereken imar ve kadastro parsellerinde bedelsiz yola terk işlemi yaptıran parsellerde 
1 AKS ve KAKS değerleri terk vaoıhııadan önceki parsel büyüklüsüne göre 
hesaplanacaktır. 

d)Onaylı imar planına göre ayrık ve blok nizam yapı adalarında bina 
derinliklerinin taban alam oranına (TAKS) göre belirlendiği, ancak bitişik nizam yapı 
adalarında bina derinliklerini belirleyici bir kriter bulunmaması nedeniyle; Salihli imar 



27. Bitişik nizama tabi imar parsellerinde bina derinliği i 2 metreden az çıktığı 
takdirde arka bahçe mesafeleri 25. maddenin 2. paragrafında belirtildiği şekilde 
azakıiabiiir. 

e) İmar parselleri içerisinde yapılaşma oranlan değişmemek şanıyla mimari 
açıdan serbestlik sağVanmasmn\ kentimizdekt mimarlık yapılarında farklı ve estetik 
görünümler ortaya çıkaracağı düşüncesiyle; Salihli İmar plan notlarının 28. maddesi 
oc;rjğrw-joL'i cpt'ilHı=> ri/̂ ni çtıri i m ı çfır 

28. TAKS ve KAKS değeri sabit kalmak ve imar planında belirtilen ön ve yan 
bahçe mesafelerinden az olmamak kaydıyla, yan bahçe mesafesinde artış yapılabilir ve 
arka bahçe mesafesi 25. Maddenin 2. paragrafında belirtilen şekilde azaltılabilir. Yan 
bahçe mesafeleri içerisine parsel sınırlarına (3.00) m.'den fazla yaklaşmamak kaydı ile 
î metreyi geçmeyen (motif çıkmalar dahi!) kapah ve açık çıkma yapılabilir. İmar 
durumunda belirtilen Arka bahçe mesafesinin sağlandığı parsellerde 1 metreyi 
geçmeyen (motif çıkmalar dahil) kapalı ve açık çıkma yapılabilir. Ancak TAK S 
nedeniyle İmar durumunda belirtilen arka bahçe mesafesinden daha az oluşan 
mesafelerde I metreyi geçmeyen açık çıkma yapılabilir, kapalı çıkma yapılamaz. 

f) 10.02.1988 onaylı Salihli şehir imar planmda ve planlı alanlar tip imar 
yönetmeliğinin değişikliklerden önceki halinde, mevcut yerleşik doku içerisinde kalan 
bitişik nizam ticari ve yol boyu ticari yapı adalarında emsal belirleme zorunluluğu 
olmadan yapılaşma izni verilmekte olduğu, ancak 01.06.2013 ve 08.09.2013 
tarihlerindeki planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 19. Maddesinin 4. paragrafına göre 
"Uygulama imar planmda emsal verilmeyen parsellerde katlar alam, planla veya bu 
yönetmelikle belirlenen; taban alam katsayısı ile kat adedinin çarpılmasıyla 
hesaplanır." denildiğinden onaylı imar planlarında emsal belirleme şartı getirilmiştir. 

Yerleşik doku içerisinde teşekkül efrms vapv adalarında veni vaoîiasaeak yamlar 
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ile mevcut yapılar arasmda uyumun sağlanması amacıyla İmar plan notlarına "Mevcut 
yerleşik doku içerisinde kalan bitişik nizam ticari ve yol boyu ticari yapı adalarında 
asma kat yapıldığı takdirde parsel alamam % 50 si kadar emsal artışı yapılabilir" 
ibaresinin eklenmesi ile yapılan emsal artışının onaylı imar planında ve 
yönetmeliklerde yapılan incelemeye göre; Planlama alanı nüfusu 250.000 kişi dir. plan 
yapım yönetmeliğinin ek:l tablosunda kişi başına diişen ortalama Kentsel, Sosyal ve 
Teknik Alt Yapı alanı toplamı 35,9 m7kişi olduğundan, planlama sahası içerisinde 
toplam Kentsel, Sosyal ve Teknik Alt Yapı alanının 1290 hektar olduğu hesaplanmış 
ve yaklaşık 360.000 kişiye hizmet edecek sosyal donar? alan? planlaadiğ? gör&bnüftiir. 
Yukarıda açıklanan hesaplamalar çerçevesinde artan yapı yoğunluğuna karşılık gerekli 
sosyal donatı alanının planlandığı görüldüğünden 31. Maddenin yeni bir madde olarak 
eklenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup. son hali aşağıda b e l i r t i l m i ş t i r 

31. Mevcut yerleşik doku içerisinde kalan bitişik nizam ticari ve yol boyu ticari 
yapı adalarında asma kat yapıldığı takdirde zemin kattaki bağımsız bölümlere ait 
toplam asma kat alanları kadar emsal artışı yapılabilir. Bu emsai artışı yalnızca asma 
kat alanında kullanılır. / 
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p) Salihli Revî/von imar planı İD, 10.20; 1 iar>hynde vÜTÜTÎüöe pirovs nlurv 
o/ 1 ~s>- V * "r! 

revizyon imar planı kapsamında oluşturulan imar pian notlarının 2/g maddesinde 
belirtilen Eğimden dolayı kazanılan en çok bir kat emsale dahil değildir." ibaresi 
bulunmakta iken, 08.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinde iskan edilen tüm katların emsale dahil olma zorunluluğu getirildiği 
için söz konusu plan notunun yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen tanımlar 
bölümüne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 01.10.2013 gün ve 130 sayılı belediye 
meclis kararı ile kaldırılmıştır. Ancak revizyon imar planı raporunda toplam aktif yeşil 
alan miktarının 2.727.000 m2 olduğu, kişi başına 10 m2 yeşil alan hesabından 272.000 
kişiye yetecek yeşil alanın planlandığı görülmektedir. Planlama alanı nüfusunun 
250.000 kişi olduğu göz önüne alındığında fazladan yeşil alanın planlandığı ortaya 
çıkmaktadır. 

Ayrıca plan yapım yönetmeliğinin ek: i tablosunda kişi başına düşen ortalama 
Kentsel, Sosyal ve Teknik Alt Yapı alanı toplamı 35.9 m2/kişi olduğundan, planlama 
sahası ferisinde toplam Kentsel, Sosyal ve Teknik AU Yapı alanının 1290 h e k t a r 
olduğu görülmüş ve yaklaşık 360.000 kişiye hizmet edecek sosyal donatı alanı 
planlanmıştır. Yukarıda detayları açıklanan hesaplamalar çerçevesinde eğimden dolayı 
oluşabilecek em sal artışlarının çok rahatlıkla karşılanabildiği görüldüğünden imar plan 
notlarına 32. madde olarak aşağıdaki şekilde yeni bir madde ihdas edilmesi 
komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

32, Eğimli arazilerde +- sıfır kotunun altında oluşan en fazla bir katın zemin kat 
izdüşümü kadar o/an inşaat alanı, parsele ait KAKS alanına ilave edilir. Otopark 
katıyla beraber yapılması durumunda zemin katta yapılacak otopark katıyla, sıfır 
bina giriş kotunun altında oluşan, bodrum kat yer değiştirilerek yapılaşma izni verilir. 

h) Eskiyen kentsel al«nlsno yeosfesraesrcss teşvik amao^fot İmsr ve kadastro 
adalarında bulunan parsellerin tevhit edilerek ada bazında yapılaşmaların 
oluşturulması düşüncesiyle, yürürlüğe konulan imar plan notlarının 34. ve 35. 
maddeleri ile Salihli kentinde 1995 yılından beri gerek parsel bazında gerekse ada 
bazında yapılaşma haklan değişmemek kaydıyla bina yüksekliğinin serbest bırakıldığı 
uygulamalar yapıldığı görülmüştür. 

Geç/niş yıllarda uygulanan bu yapılaşma şartlarının şehir planlama ilkelerine ve 
yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı, bu uygulamanın iyileştirilmesi amacıyla 
arttın lan bina yükseklikleri ile çevre binaların yükseklikleri arasındaki mesafeleri 
planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 28. Maddesinde belirtilen fonnüle göre 
belirlenmesi, yönetmelik gereği planlanması gereken sosyal ve teknik altyapı 
alanlarının (yeşil alan, otopark) ada içerisinde karşılanması kaydıyla ada bazında 
serbest yapılaşma yapılabileceği düşünülmektedir. 

Ancak ada bazında imar planında belirlenen kat yüksekliğinden daha fazla katlı 
inşaat yapılacak alanlarda plana esas jeolojik ve jeotekmk etüd raporunun hazırlanması 
gerektiğinden, yukarıda açıklanan eksikliklerin giderilmesi amacıyla imar plan 
notlarının 34 ve 35. maddeleri kapsamında imar durumu verilerek ada bazında serbest 
yapılaşma izni verilen yerler içiıı ayrıcalıklı bir durumun ortaya çıkmasının 
engellenmesi ve veni plan notlan onaylanıncaya kadar mevcut İmar pian notlarının 34. 
ve 35. maddelerinin yürürlüğünün durdurulması kom$yonur^u|<j ı juygun bulunmuştur. 
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i) Onay}] imar planı içerisinde gelişme alanlarında imar planında belirlenen 
fonksiyonlardan açık kır çay bahçelerinin genellikle kır düğünü i ç i n k u l l a n ı l d ı ğ ı 

düşünüldüğünden Salihli imar plân notlarının 3". maddesinde belirlenen fonksiyonlar 
için getirilen %50 otopark alanı şartının yalnızca açık kır çay bahçelerinde 
uygulanması ve imar plan notlarının 37. maddesinin 39, madde olarak değiştirilmesi 
komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, maddenin son hali aşağıda belirtilmiştir. 

39. Gelişme alanlarında imar planında belirlenen fonksiyonlar dışında, estetik ve 
mimari değerlere uygun, sökülüp takılabilen malzemelerden temelsiz, tek katlı, 
prefabrik yapı tarzında olmak ve belirîi sürelerde kullanılmak kaydıyla; bitki satış 
yerleri, seralar, açık kır çay bahçeleri, açık spor tesisleri ve yöresel ürünler satış yerleri 
v.b. için geçici ruhsat verilebilir. Bu tür kullanımların otopark ihtiyacı parseli içinde 
karşılanacaktır. Bu tür yerlerde Emsal—%5'L Hmax= 6.50 uf yi ve toplam alan 250 
m"'yi geçemez. Ancak açık kır çay bahçelerinde parsel alanının %5Ö si otopark alam 
o 1 arak düzenlenecektir, 

j) Salihli imar plan notlarının 40. maddesinde otopark katı yapım koşullarına 
ilişkin her kji kın belirlenen ayrı emsal artışı öngören ifa de yerine "otopark katında 
kullanılmak üzere TAKS'a göre hesaplanan alan kadar" ifadesinin 42. maddenin J. 
paragrafı içerisine eklenmesi ve yine aynı maddenin 11, Paragrafının son cümlesi " 
Arka ve yan bahçe mesafesi 4,50 metre den az olan yerlerde 90°İik dik otopark girişi 
yapılamaz". Şeklinde değiştirilerek imar pîan notlarının 40. Maddesinin 42. Madde 
olarak düzenlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, maddenin son hali 
aşağıda öeiirtiimv'ştir. 

42. Konut alanlarında, sadece zemin katta veya tamamı açığa çıkan bodrum 
katlar da otopark olarak kullanılması ve imar planındaki iskân edilebilir kat sayısının 
artmaması koşuluyla, planda Önerilen kat sayısı 1 kal artıniır, otopark katında 
kullanılmak üzere TAKS'a göre hesaplanan alan kadar emsal artışı yapılabilir. Bu 
katların ilgili yönetmeliklere ve standartlara göre projelendirilmesi ve inşa edilmesi 
zorunludur. Bu katta ihtiyacın öncelikle her daire için 1 otopark olacak şekilde tefrişli 
olarak gösterilmesi, mümkün değilse arka bahçesi ile birlikte parselinde karşılanması 

k) Onaylı imar plan notlarının 29. ve 42. maddelerinin uygulanması aşamasında 
blok nizam yapı adalarında hangi maddenin uygulanacağı konusunda ortaya çıkan 
çelişkili duTumvm düzeltilmesi amacıyla Salihli İmar plan notlarının 42. maddesinin 
44. madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesi komisyonumuzca uygun 
bulunmuştur. 

44.İmar planında taban alanı ve kat alanı kat sayısı verilmeyen, tek sıra 
parsellerden oluşmayan, konut önerilen blok nizam imar adalarında zemin kat taban 
alam kat sayısı TAKS = 0.40. kat alanı kat sayısı KAKS = (0.45 x normal katlar adedi) 
olarak uvgulanacakttr. Yol bovu ticaret önerilen BSoK mmm imar adalarında ise zemin 
kat taban alanı kat sayısı TAKS = 0.40, kat alanı kat sayısı KAKS- (0.50 x normal 
katlar adedi ) olarak uygulanacaktır. 
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î) Salihli imar plan notlarına maclde ilavesi nedeniyle 31. madde ile 48. 
maddeler arasının yeniden ııumaraiandınlınası komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

5-ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Hacıbektaş!? Mahallesi 3515 ada ) parselde 
kayıtlı orta öğrenim alanının bahçe mesafelerinde değişiklik yapılması talebi 
komisyonumuzca incelendi. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede; Hacıbektaşlı Mahallesi 3515 ada 1 
parselde bulunan Orta öğretim alanının güneyinde buiuııan 30 m. bahçe mesafesinin 
her yönden İ0 m.ye düşürülmesi ve 3515 ada i parseldeki Anadolu öğretme» lisesi 
güney bahçesinin de 10 m. olarak imar planı değişikliği yapılması komisyonumuzca 
uygun görülmüştür. 

6-Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş n'm 09.04,2014 gün ve 0734 sayılı yazılarında, 
20L-IVC imar paftasında otopark alam içine trafo tesisi ile ilgili imar planı değişikliği 
talebi komisyonumuzca incelendi. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede; Cumhuriyet Mahallesi 304 Sokak 
üzerinde otopark alanı içerisine planlanan trafo binasına ait imar pianı değişikliği ile 
ilgili yerinde yapılan incelemede talep edilen yere konumlandığı ve faaliyette olduğu 
görülmüştür. Trafo binasın otopark giriş çıkışma engel teşkî? etmediği tesr;;' 
edildiğinden park alam. içerisine planlanmış olan trafo alanının otopark alam içerisine 
alınması ile ilgili imar planı değişikliği talebi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

7-Tamer ALUŞ adlı vatandaşın AUakdiyen Mahallesi 6 pa fh 704 parsel no!» 
taşınmaz üzerine yapılan binanın imara uygun hale getirilmesi amacıyla imar planı 

Va\eb\ komısy onurrcazca mceterıdi. 
Komisyonumuzca vapstan _ îneelesîede: AUahdn-en." Mahaik'siıukKî a f - ' t îU 

yapılaşmaların kontrol edilebilmesi ve ruhsatlı hale ' getirilebilmesi amacıyla 
Allahdiyen revizyon imar planını» ihale yoluyla yaptırılma» Herekti v.: 

düşünüldüğünden dairesince gerekli çalışmaların başlatılması komisyonumuzca uygun 
bulunmuştur. 

8- Öze] Salihli Hastanesinin 2262 ada 25 parselde bulunan sağlık tesis alanına 
bitişik konumdaki 2262 ada 21 parselin konırr s»lf»n«n<ü?.n °>3C,hk tsdz aîarnr.r.. 
dönüştürülmesi amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebi komisyonum uzca 
incelendi. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede; Cumhuriyet mahallesi 2262 ada 25 
parsel üzerinde bulunan mevcut hastane alanına ilave yapılması düşünülen 2262 ada 
21 parselin konut alanından sağlık tesis alanına dönüştürülmesi ili ilgili imar planı 
değişikliği talebi günümüz şartlarında daha modern ve sağlıklı hizmet verilebilmesi 
için sağlık tesis alanının genişletilmesini içeren bir talep olması nedeniyle uygun 
olduğu, E= 2,00 ve Hmax serbest olacak şekilde ön ve yan bahçelerin 5 metre, 21 
parsele denk gelen arka bahçenin 6.50 metre, 25 parsele denk gelen arka bahçenin ise 
ö metre olarak planlanması, ancak tesisin ihtiyaç duyacağı otopark alanının kendi 
parseli içinde karşılanması koşuluyla 1/1000 ölçekli uygulama imas planı d e l i k l i ğ i 
talebi komisyonumuzca Mygun görülmüştür. ^ /ğj f ¡\ ¡fj f C\ J 
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Söz konusu imar plajı değişikliği nazım imar planı değişikliği içerdiğinden; 
52 i 6 savıîı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. Maddesinin b bendi uyarınca nazım 
imar planı yapma, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak yetkisi Büyükşehir 
Belediyesine ait olduğundan Cumhuriyet Mahallesi 2262 ada 21 ve 25 nolu parsellerin 
bulunduğu alanı kapsayan nazım imar planının incelenmek ve onaylanmak üzeıc 
Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

9- Erol ÖZTÜRK adlı vatandaşın (4.04.2014 tarihli müracaatında Sağlık 
Mahallesi 3149 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın onaylı imar planındaki bina çekme 
mesafelerinin değiştirilmesini içeren imar planı değişikliği talebi komisyonumuzca 
incelendi. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede: Sağlık Mahallesi 3149 ada ! parseîd?. 
ada bazında uygulama yapılacak şekilde mevcut imar planında var oian y a p düzenim 
ait tanımlamalar ile çekme mesafelerinin kaldırıldığı, parselin her yönünden 5 metre 
yapı yaklaşma sımtı \etttd\g\, % 10 emsal artışıyla beraber E^ 2.20 ve Hmax= serbest 
olacak şeklide hazırlanan imar planı değişikliğinin bölgenin topoğrafik yapısı ve 
çevresindeki yapılaşmalar açısından yüksek katlı yapı yapılmasının sakıncalı olduğu, 
ancak Salihli kentinde 1995 yılından beri gerek parsel bazında gerekse ada bazım". 
yapılaşma haklan değişmemek kaydıyla bina yüksekliğinin serbest bırakıldı i: 
uygulamalar yapıldığı görülmüştür. 

* Geçmiş yıllarda uygulanan bu yapılaşma şartlarının şehir planlama ilkelerine ve 
yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı* bu uygulamanın iyileştirilmesi amacıyla 
arttınlan buıa yükseklikleri ile çevre binaların yükseklikleri arasındaki mesafelerin 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 28. maddesinde belirtilen formüle göre 
belirlenmesi gerektiği, yönetmelik gereği planlanması gereken sosyai ve teknik altyapı 
alanlarının (yeşil alan, otopark v b gibi) ada. içerisinde karşılanması kaydıyla ada 
bazında serbest yapılaşma yapılabileceği düşünülmektedir. -. - - ~ .: . -

Ancak ada bazında inşaat yapılacak alanlarda plana esas jeolojik ve jemeknik 
etüd raporunun hazırlanması gerektiğinden söz konusu plan teklifine ait böigeae 
hazırlanacak etüd raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandıktan sonra 
plan teklifinin incelenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle değiştirilmesine karar verilen imar plan 
notlarının 34 ve 35. maddeleri kapsamında imar durumu verilerek ada bazında serbest 
yapılaşma izni verilen yerler tein ayrtcahkb bir durumun ortaya rıVmasm^ 
engellenmesi ve yeni plan notlan onaylanıncaya kadar mevcut unsur plan notlanılın 34. 
ve 35. Maddelerinin yürürlüğünün durdurulması komisyonumuzca uygun 
bulunmuştur. 

Salihli Mal MMUrlügümin 04.04.2014 gün ve 326 sayılı yazılarında 
mülkiyeti maliye hazinesine ait 74 ada 2 parselde kayıtlı üzerinde cezaevi bulunan 
taşınmazın, Durasıllı Mahallesinde belirlenen yeni binasına taşınacağından onaylı imar 
planındaki Pazar yeri kullanım amacının lojman (kamu konutu) yapımı için konut 
alanına dönüştürülmesi talebi komisyonumuzca hıeelep'dh 



Komisyonumuzca yapılan incelemede; Kurtuluş Mahallesi 74 ada 2 parsel nolu 
taşınmaz, onaylı imar planında Pazar yeri kullanımına ayrılmıştır. Kurtuluş 
mahallesinin sosyal ve teknik alt yapı ihtiyacının karşılanması amacıyla planlanan bu 
alanm î-'nnut ninnin» (jnnıjcf iirii [ jy>ç«; talebi . pİ3P V3p?m yönetme' '^İP'"' P, 

Maddesinin 2 bendi çerçevesinde değerlendirilmiş ve Kurtuluş mahallesinde 
mahallenin ihtiyacı olacak teknik alt yapı alanının kaldırılması durumunda aynı 
bölgeye hizmet edecek yeni bir Pazar yeri alanının onaylı imar plam içerisinde 
planlanmasının mümkün olmayacağı görüldüğünden komisyonumuzca uygun 
görülmemişin'. Ancak talep edilmesi halinde Kurtuluş Mahallesi 84 ada 10 parselde 
kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ak, onaylı imar planında Askeri Alan olarak 
planlanmış bölge içerisinde Adliyenin ihtiyacı olan lojman alanının yapılabilmesi için 
konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili çalışma yapılabileceği düşünülmektedir. 

Söz konusu imar plan değişikliği nazım imar planı değişikliği içerdiğinden; 
52 î 6 sayılı Büvükşehir Belediyesi kanununun 7. Maddesinin b bendi uyarınca nazını 
imar pWn yapma, yaptırmak ye onaylayarak uygulamak yetkisi Büyükşehir 
Belediyesine ait olduğundan. Kurtuluş Mahallesi 74 ada 2 parselin bulunduğu alanı 
kapsayan bölgede talep edilen nazım imar planı değişikliğinin incelenmek ve 
onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi komisyonumuzca uygun 
goru I mü ştür. 

Muhalefet Şerhi: Komisyon üyesi Mevli PEHLİVAN tarafından pazaryeri 
alanının kaldırılıp konut alanına dönüştürülmesi talebine çekimser oyu kullanmış olun. 
Askeri alan içerisine yeni alan planlanması teklifine kabul oyu kullanmıştır. 

İ t-Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 10.03.2014 sayılı yazılarında, Salihli 
Belediyesinin 03.12.2013 gün ve 146 sayıh kararı île onaylanan imar planı 
değişikliğinde, park alam içerisine planlanan Belediye şu-kanaİ işletme şantiye alanı 
imar plam değişikliğinde tespit edilen maddi hatanın düzeltilmesi amacıyla imar planı 
değişikliği yapılması talebi komisyonumuzca incelendi. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede; Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 
10.03.2014 sayılı yazılarında. Salihli Belediyesinin 03.12,2013 gün ve 146 sayılı kararı 
ile onaylanan imar planı değişikliğinde Belediye hizmet alanının 8168 m2 olarak 
planlandığı, yerine konan park alanının ise bu miktardan düşük olduğu görülmüştür. 

Bu amaçia hazırlanan ilave imar planı ve değişikliğinde gümüş çavının 
güneyinde planlanan park alanının miktarının kaldırılan yeşii alam karşılayacak 
şekilde düzeltilmiş olduğu anlaşıldığından talep komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Söz konusu bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar plam değişikliğinin ¿216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. Maddesinin b bendi uyarınca nazım imar olanı 
yapma, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak yetkisi Büyükşehir Belediyesine ait 
olduğundan konunun Büyükşehir Belediye meclisine havale edilmesi 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

12-Salihli Belediyesinin 03J2.2013 gün ve 144 sayılı karan ile onaylanan, 
Turizm yerleşme alanının park alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar planı 
değiş\k!\ğ\w\Vk üst ölçek^ w<mm vrcvat jplamnm yapj^ması talebi fycpûsyoı\umuzc?i 
incelendi. M z"""""—""" . //A 
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Komisyonumuzca yapılan incelemede; Yeşilyurt Mahallesi 3290 ada 1 parseldi 

03.12.2013 gün ve 144 savıh Belediye meclis kararıyla 1/1000 ölçekli imar plan 
hazırlanan park alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiği tespi 
edilmiştir. 

Bu nedenle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. Maddesinin b 
bendi uyarınca nazım imar planı yapma, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak yetkisi 
Büyükşehir, Belediyesine ait olduğundan konunun Büyükşehir Belediye meclisine 
havale edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

13- Ayşe GOKER atiu vatandaşın 04.02.2014 tarihli müracaatında, Eskicami 
Mahaiiesi Dibek Caddesi No:66/i-A adresinde oturmakta olduğu belirtilerek, Dibek 
Caddesindeki yol gen iş lemeler in in ve kendi parseli erindeki genişlemelerin 
düzeltilmesi amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebi komisyonumuzca 
incelendi. 

yap\las\ incelemede; Dibek Caddesinde yapılan yol 
genişlemelerinde Atatürk Caddesinden itibaren kuzeye doğru Dibek Caddesinin 
doğusundaki iki imar adasında mevcut 4 katlı yapılaşmalar bulunması nedeniyle cephe 
hattının korunduğu görülmüştür. Diğer kadastro adalarındaki parsellerde yapılan 
genişlemelerin ise kadastal parsellerin yapısı ve durumu gereği cephe hatlarında % 100 
eşitliğin sağlanmasının mümkün olmadığı, + - 15 veya 20 cm farklılıkların olabileceği 
görülmüştür. Ayrıca imar plan notlarının 9. Maddesinde belirtildiği şekilde her iki 
yönden eşitliğin sağlanması amacıyla düzeltme yapma yetkisi Belediyeye verildiği, bu 
kapsamda Dibek Caddesi üzerinde yapılacak yola terk işlemlerinde eşitlik sağlanacak 
şekilde işlem yapılmasının mümkün olduğu tespit edildiğinden talebin reddi 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

14-Fatma Gökçe TAŞDELEN adlı vatandaşın 29.0i.2014 tarihli müracaatında 
şehir imar plan notlarının 34. maddesinde imar adasının tek parsel olarak yapılaşması 
durumunda %I0 emsal artışı verilmiş ancak daire m2 si 125 n r kabul edilerek uaiıc 
sayısının sınırlandırılmış olduğu, bu durumun mimari projelerde farklı ve değişken 
proie imalatım zorladığı görüldüğünden daire m2 sine ilişkin sınırlandırmanın 
kaldırılması amacıyla imar pîan notu değişikliği yapılması talebi komisyonumuzca 
incelendi. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede; komisyon raporunun h) bendinde 
belirtilen gerekçeler nedeniyse konunun daha sonra incelenmek üzere ertelenmesi 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

15- Manisa idare Mahkemesinin 2013/920 sayılı kararında Kirveli tapulaması 
2471 ada i parselde kayıtlı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı ve Sağlık Tesis Alanı 
olan kullanım amacının, Belediye Hizmet Alanının hangi işleve sahip olacağının açık 
olarak beiirlenmemesi gerekçe gösterilerek 03.04.2012 ve 39 savıh belediye meclis 
kararının belediye hizmet alanına ilişkin bölümünün iptali nedeniyle, belediye hizmet 
alanına fonksivon belirlenmesi iie iîs'ii >mar planı değişiklimi varnjması talebi 
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Komisyonumuzca yapılan incelemede: Manisa İdare Mahkemesinin 2ü 13/920 
sayın Kararın -aa be; :••-£« ien konuyla ilgili dava süreci Danıştay nezdinde devam etimi 
tespit edilmiş olduğundan dava sonuçlanıncaya kadar talebin ertelenmesi 
koro ı svon u m uzca u v gun görü! miişt tir. 

16- O7,0-! .2014 gün ve 6 saydı Belediye meclis kararı ile ertelenen Mithatpaşa 
Mahallesi 202 ada (2 parselde kayıtlı taşınmazın tam saha ticari talebi 
Komisyonumuzca incelendi. 

Komisyonumuzca yapılan incelemcde: 202 ada içerisinde parselin tamamını 
dolduracak şekilde ticari amaçlı kullanım niıeiiğinde emsal bir yapılaşma ohnadığ,; v_ 
202 noîu yapı adasının batı tarafının konut amaçlı kullanıma ayrıldığı ve arka bahçe 
bırakıldığı tespit edilmiştir. Açıklanan gerekçeler doğrultusunda talebin reddi 
komisyonumuzca uvgun görüimüşfür. 

17- 01.10.2013 ve 120 sayılı Belediye meclis kararı ile ön bahçesiz yapı 
adalarında teşekkül etmiş binalara göre çıkma izni verilmesiyle ilgili Bakanlığa göriis 
sorulması amacıyla ertelenen Beşeylül Mahallesi 568 Sokak ve 570 Sokaklara 10 
metre yol genişliği ibaresinin konulması talebi komisyonumuzca incelendi. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede; Beşeylül Mahallesi 568 Sokak ve 570 
Sokaklara 10 metre yol genişliği verilmesine ilişkin imar komisyonunda incelenmesi 
amacıyla bekletilen talep; emsal sokaklardan 572, 574 ve 576 noîu sokaklara onaylı 
imar planında 10 metre yol genişliği verildiği, sokakların genişliğinin hemen hemen 
aynı Ölçülerde oiduğu tespit edildiğinden 568 ve 570 sokakların 10 metre yol 
genişliğinin verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 
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