
T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
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İMAR VE BAYINDIRLIK  KOMİSYONU KARARI 

 

 

Meclisimizin 02.09.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık, Kentsel Yenileme 

ve Kentsel Dönüşüm, Çevre ve Sağlık, Kent Tarihi ve Turizmi ile Hukuk  Komisyonlarına  

havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 

 

İSTEM: 

 

Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğü’nün 27.08.2019 tarih ve 40837 sayılı önergesi ile; 

Mülga İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.01.2007 

tarih ve 2015 sayılı kararı revize edilerek son halini alan Buca kentsel Sit Alanı’na yönelik 

hazırlanan Bakanlığın Pin UİP-23414 plan işlem numaralı Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap 

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile bir bütün olan 1/500 ölçekli 

Tasarım/Uygulama Paftaları ile Kentsel Tasarım Rehberi 19.06.2019 tarihinde İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanmıştır.1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları ile 

Kentsel Tasarım Rehberi Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde  06.07.2019 – 

06.08.2019 tarihleri arasında  bir ay müddetle  askıya çıkarılmış olup, ve söz konusu plana, 

Askı süresi içinde Ek:1’de listelenen itirazlar bulunmaktadır.  

Ayrıca; söz konusu planın onama süreçleri devam ederken İzmir 1 Numaralı Kültür  

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.12.2018 tarih ve 66017023-165.99-

E.1032103 sayılı yazılarında ve eki 13.12.2018 tarih ve 8429 sayılı kararında belirtildiği üzere 

109 ada, 5 parsel; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. 

Maddesinde belirtilen tescil niteliğini taşıdığından 2. Grup Korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescillendiğinden yürürlükteki 1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile 1/500 ölçekli  Tasarım/Uygulama Paftasında 

değişik yapılması gerektiğinden; 19.06.2019 tasdikli 1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama 

Paftalarına askı sürecinde yapılan itirazlar ile  söz konusu paftaların onamı sürecinde alınan 

13.12.2018 tarih ve 8429 sayılı Kurul Kararı hususunun Meclisimizce değerlendirilmesi talep 

edilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 

 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 

Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğü’nün 27.08.2019 tarih ve 40837 sayılı önergesinde 

Ek:1’de listelenmiş olan; 

 

1) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 16.07.2019 tarih ve 3914 sayı dilekçe ile; 

Buca İlçesi, tapunun 63 ada,16 no.lu parsel maliki, askıdaki uygulama planlarında 16 no.lu 

parselinin 17 no.lu parsel ile zorunlu tevhidli olarak plan kararı bulunması hususunda itiraz 

etmektedir. 
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Buca (İzmir) Kentsel Sit Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 

Planı Uygulama Hükümlerinde “Planda veya yukarıdaki   plan hükümlerinde belirtilmeyen 

veya açıklanmayan durumlarda, ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyulacaktır.” Hükmü 

bulunmakta olup dolayısıyla parsel büyüklükleri (genişlik ve derinlik) hususunda Planlı 

Alanlar İmar Yönetmeliğine uyulması gerekmektedir. Buna göre 17 no.lu parselin genişlik 

olarak bu yönetmeliğe uygun ebatlarda bir parsel olmamasından dolayı yan parsel ile zorunlu 

tevhidi   kaçınılmazdır.17 no.lu parselin doğusunda yer alan 18 no.lu parsel ve  batısında yer 

alan 16 no.lu parsel ile birlikte değerlendirildiğinde ise birbirini tamamlayan formlar 

açısından 16 no.lu parsel ile tevhidinin daha uygun olduğu görülmüş ve itirazın REDDİNE 

Komisyonumuzca  oybirliği ile karar verildi. 

 

2) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 24.07.2019  tarih ve 4072 sayılı dilekçe ile; 

Buca İlçesi, tapunun 117 ada 7 no.lu parsel adına hissedarı olan Türkiye İş Bankası,1/500 

tasarım/uygulama paftaları ile kentsel tasarım rehberinin 3194 sayılı İmar Kanununda 

belirtilen planlama kademesinde yer almadığı, bu planların hangi üst ölçekte planlara göre 

hazırlandığı hususunda bilgi isteyip söz konusu parselinin %50’sinin yolda kaldığından 

bahisle bu duruma itiraz etmektedir. 

Koruma Amaçlı İmar Planı, Buca Kentsel Sit Alanını kapsayan 1/5000, 1/1000 ve 

1/500 ölçeklerde hazırlanan uygulama imar planları ve plan hükümleri ile bir bütün olan 

planlardır. Buca Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberi 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, Yönetmelikleri, Yüksek Kurul İlke Kararları ile Koruma Bölge 

Kurulu Kararları, Buca Koruma Amaçlı İmar Planı Kararları, plan hükümleri ve ilgili 

mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.  

Dilekçede belirtilen, Koruma Amaçlı İmar Planları, Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’nin 4. Bölüm 8. Madde 12. Bendinde 11. Madde 4.bendinde ve 8. Bölüm Madde 

27. de yer almaktadır. 

Plan kademelenmesi hususunda ise;  

1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ve Açıklama 

Raporunda; 

“7.38.9.2.15. Sit alanlarına Özel Hükümler: 

Bu alanlarda plan notlarının 7.36 maddesindeki hükümler geçerlidir. 

7.36. Sit alanlarına Özel Hükümler: 

7.36.1. 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”, ilgili yönetmelikler, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları ile ilgili Koruma 

Kurullarının kararlarına göre uygulama yapılacaktır. 
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7.36.2. Bu planın onayından önce belirlenmiş olan sit alanlarında, bu planın arazi kullanım 

kararlarına ve plan notlarına uygun olanların alt ölçekli koruma amaçlı imar planları ve 

yapılaşma koşulları geçerlidir. 

7.36.3. Bu planın onayından sonra belirlenecek sit alanları ile, sınır ve derece değişiklikleri 

yapılacak sit alanlarında; sit alanı sınırları bu plana işlenecek ve arazi kullanım kararları 

KTVKYK'nun ilgili ilke kararlarına uygun olmak kaydıyla 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planında belirlenecektir. Bu alanlardaki yapılaşma koşulları 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı yapılaşma koşullarına uygun olmak üzere ve koruma kurullarının uygun görüşünü 

almak koşuluyla alt ölçekli planlarda belirlenecektir. 

7.36.4. Bu planda gösterilemeyecek kadar küçük, parsel bazında yapılan tescil kararlarında 

bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın alt ölçekli koruma amaçlı imar planı ve 

uygulamaları yapılabilir. 

7.36.5. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma 

Kurullarınca sit alanı ilan edilmeden önce, mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzii imar 

planı bulunan yerlerde; alandaki sit kararının ilgili mevzuat doğrultusunda yapılaşmaya 

olanak sağlayacak şekilde değiştiği durumlarda, bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın, sit 

kararı öncesi yürürlükte olan imar planındaki yapılaşma haklarını arttırmamak ve ilgili 

kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına uygun olmak koşuluyla, alt ölçekli koruma amaçlı imar 

planları yapılabilir.” Hükümleri bulunmakta olup 1/25000 İBŞBÇD planlarında da Kentsel 

Sit Alanı olarak görülmektedir.  

 

Buca Kentsel Sit Alanının kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar 10.01.2019 

tarihinde onanmış olup 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi de (Mekânsal 

Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4. Maddesinin g bendinde tarif edilen) onaylanmış olan bu üst 

ölçek planlar neticesinde oluşmuştur. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 10. Bölümü 

Kentsel Tasarım Projelerine Dair Esasları belirtmektedir. Dolayısıyla Planlama Kademesi 

mevcuttur. 

Söz konusu taşınmazın yolda kalan kısmı için ise, parselin yaklaşık %26 sının yolda 

kaldığı ve 3194 sayılı Kanunun 16. Maddesine göre yola terk yapması gerektiği tespit 

edilmiştir. Bu husus ; Buca (İzmir) Kentsel Sit Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı Uygulama Hükümleri’nin 5.6 ve 5.14. maddesinde belirtilmiş olup 

onanmıştır. Taşınmaz, Uğur Mumcu Caddesi, Menderes Caddesi ve Erdem Caddesine ulaşan 

noktada yer almakta, Buca için önemli aksların birleştiği bir kavşağa cephe vermekte olup 

Uğur Mumcu Caddesi boyunca gelen güzergahın aksının (ulaşımı doğru kurgulayabilmek 

adına) korunması gerektiğine dolayısıyla yapılan itirazların REDDİNE Komisyonumuzca oy 

birliği ile karar verildi. 

 

3) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 01.08.2019  tarih ve 4204 sayılı dilekçe ile; 

Buca İlçesi, tapunun,117 ada,7 no.lu parsel adına hissedarlardan Aybar Baskın SELÇİK, 3194 

sayılı İmar Kanunu ve 7181 sayılı Kanun gereği, öncelikle parselasyon planı yapılmadan plan  
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uygulamasının nasıl sağlanacağının belirtilmediği ve 7 no.lu parseli terklere zorlayarak imar 

haklarının kullanılmasını engelleyen plan kararlarının planlamadan beklenen sürekliliği 

bozduğu, bu durumun kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı 

olduğu düşüncesi ile itiraz etmektedir. 

İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.01.2007 

tarih ve 2015 sayılı kararı ile son şeklini alan 39.48 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit 

Alanımızda, 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 

Yönetmelikleri, Yüksek Kurul İlke Kararları ile Koruma Bölge Kurulu Kararları, Buca 

Koruma Amaçlı İmar Planı kararları, plan hükümleri ve ilgili mevzuata uygun olarak 

planlama çalışmaları yapılmış olup 1/500 Buca Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberi ve 

Uygulama Planlarında parsel ölçeğinde yapılanma kararları alınmıştır. Buca (İzmir) Kentsel 

Sit Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Uygulama 

Hükümleri’nin 5.6 ve 5.14. maddesinde plan uygulamalarının nasıl olacağı hususları 

belirtilmiş olup onanmış ve kesinleşmiştir. Dolayısıyla, terk ve ihdas vb. uygulamalar, 3194 

sayılı İmar Kanunun 18. Madde hükümleri ile değil 5.6 ve 5.14. maddeye göre çözülecektir. 

Zira söz konusu alan Kentsel Sit Alanıdır.  

Söz konusu taşınmazın yolda kalan kısmı için de yukarıda belirtilen şekilde yola terk 

yapılarak çözülecektir. Taşınmaz önemli ulaşım akslarının birleştiği kavşaktan cephe aldığı ve 

ulaşımı doğru kurgulayabilmek adına bu ulaşım aksının korunması gerektiğine, yapılan 1/500 

ölçekli uygulama planlarının Koruma Amaçlı İmar Plan mantığına ve Şehircilik ilkelerine 

uygun olduğuna itirazın REDDİNE Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 

 

 

4) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 01.08.2019  tarih ve 4217  sayılı dilekçe ile; 

Buca İlçesi, tapunun 117 ada 7 no.lu parsel adına hissedarlarından olan Rıza BAYENDER, 

Oya Sevi BAYENDER ve İpek APAK, 1/500 tasarım/uygulama paftaları ile kentsel tasarım 

rehberinin 3194 sayılı İmar Kanununda belirtilen planlama kademesinde yer almadığı, bu 

planların hangi üst ölçekte planlara göre hazırlandığı hususunda bilgi isteyip söz konusu 

parselinin %50’sinin yolda kaldığından bahisle bu duruma itiraz etmektedir. 

Koruma Amaçlı İmar Planı, Buca Kentsel Sit Alanını kapsayan 1/5000, 1/1000 ve 

1/500 ölçeklerde hazırlanan uygulama imar planları ve plan hükümleri ile bir bütün olan 

planlardır. Buca Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberi 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, Yönetmelikleri, Yüksek Kurul İlke Kararları ile Koruma Bölge 

Kurulu Kararları, Buca Koruma Amaçlı İmar Planı Kararları, plan hükümleri ve ilgili 

mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.  

Dilekçede belirtilen, Koruma Amaçlı İmar Planları, Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’nin 4. Bölüm 8. Madde 12. bendinde , 11. Madde 4.bendinde ve 8. Bölüm 

Madde 27. de yer almaktadır. 
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Plan kademelenmesi hususunda ise;  

1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ve Açıklama 

Raporunda; 

“7.38.9.2.15. Sit alanlarına Özel Hükümler: 

Bu alanlarda plan notlarının 7.36 maddesindeki hükümler geçerlidir. 

7.36. Sit alanlarına Özel Hükümler: 

7.36.1. 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”, ilgili 

yönetmelikler,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları ile ilgili 

Koruma Kurullarının kararlarına göre uygulama yapılacaktır. 

7.36.2. Bu planın onayından önce belirlenmiş olan sit alanlarında, bu planın arazi kullanım 

kararlarına ve plan notlarına uygun olanların alt ölçekli koruma amaçlı imar planları ve 

yapılaşma koşulları geçerlidir. 

7.36.3. Bu planın onayından sonra belirlenecek sit alanları ile, sınır ve derece değişiklikleri 

yapılacak sit alanlarında; sit alanı sınırları bu plana işlenecek ve arazi kullanım kararları 

KTVKYK'nun ilgili ilke kararlarına uygun olmak kaydıyla 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planında belirlenecektir. Bu alanlardaki yapılaşma koşulları 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı yapılaşma koşullarına uygun olmak üzere ve koruma kurullarının uygun görüşünü 

almak koşuluyla alt ölçekli planlarda belirlenecektir. 

7.36.4. Bu planda gösterilemeyecek kadar küçük, parsel bazında yapılan tescil kararlarında 

bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın alt ölçekli koruma amaçlı imar planı ve 

uygulamaları yapılabilir. 
7.36.5. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma 

Kurullarınca sit alanı ilan edilmeden önce, mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzii imar 

planı bulunan yerlerde; alandaki sit kararının ilgili mevzuat doğrultusunda yapılaşmaya 

olanak sağlayacak şekilde değiştiği durumlarda, bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın, sit 

kararı öncesi yürürlükte olan imar planındaki yapılaşma haklarını arttırmamak ve ilgili 

kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına uygun olmak koşuluyla, alt ölçekli koruma amaçlı imar 

planları yapılabilir.” Hükümleri bulunmakta olup 1/25000 İBŞBÇD planlarında da Kentsel 

Sit Alanı olarak görülmektedir.  

 

Buca Kentsel Sit Alanının kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar 10.01.2019 

tarihinde onanmış olup 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi de (Mekânsal 

Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4. Maddesinin g bendinde tarif edilen) onaylanmış olan bu üst 

ölçek planlar neticesinde oluşmuştur. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 10. Bölümü 

Kentsel Tasarım Projelerine Dair Esasları belirtmektedir. Dolayısıyla Planlama Kademesi 

mevcuttur. 

Söz konusu taşınmazın yolda kalan kısmı için ise, parselin yaklaşık %26 sının yolda 

kaldığı ve 3194 sayılı Kanunun 16. Maddesine göre yola terk yapması gerektiği tespit 

edilmiştir. Bu husus;  Buca (İzmir) Kentsel Sit Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı Uygulama Hükümlerinin 5.6. ve 5.14. maddesinde belirtilmiş olup 

onanmıştır. Taşınmaz, Uğur Mumcu Caddesi, Menderes Caddesi ve Erdem Caddesine ulaşan  
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noktada yer almakta, Buca için önemli aksların birleştiği bir kavşağa cephe vermekte olup 

Uğur Mumcu Caddesi boyunca gelen güzergahın aksının (ulaşımı doğru kurgulayabilmek 

adına) korunması gerektiğine dolayısıyla yapılan itirazların REDDİNE Komisyonumuzca oy 

birliği ile karar verildi. 

 

5) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 01.08.2019  tarih ve 4228  sayılı dilekçe  ile; 

Buca, tapunun 224 ada,12 ve 13 no.lu parsel maliki, askıdaki planlarda 131 m² önerilen 

kitleye ve kat yüksekliğine itiraz etmektedir. 

Buca (İzmir) Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Rehberi ve 1/500 ölçekli Koruma 

Amaçlı Uygulama İmar Planı, geleneksel dokuda yer alan yapıların geneline göre hazırlanmış 

olup yapı yükseklikleri de geleneksel dokuya uyumlu olarak önerilmiştir. Tüm yapılaşma 

önerileri Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanırken ilk aşamadan (1/5000 ölçekte) son aşamaya 

(1/500 ölçekte) dek gerçekleştirilen analizlere göre belirlenmiş, kütle büyüklükleri parselin 

büyüklüğü parselin formu ve geleneksel dokuda yer alan yapı parsel ilişkileri gözetilerek 

belirlenmiştir.224 no.lu yapı adasında 4 katlı bina olması hususu ise,  imar arşivimizde 

incelenmiş olup söz konusu alanın Kentsel Sit Alanı olarak ilave edilmesinden önce ruhsat 

aldığı ve eski bir yapı olduğu tespit edilmiş ve yıkılıp yeniden yapılacağında 1/500 ölçekli 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan kararlarına uyması söz konusudur. Bu nedenle, 

geleneksel dokuya uyulması amacıyla itirazın REDDİNE Komisyonumuzca oybirliği ile 

karar verildi. 

 

6)  Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 01.08.2019  tarih ve 4229  sayılı  dilekçe ile; 

Buca, tapunun 282 ada,75 ve 76 no.lu parsel maliki, askıdaki planlarda önerilen kitleye ve kat 

yüksekliğine itiraz etmektedir. 

Buca (İzmir) Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Rehberi ve 1/500 ölçekli Koruma 

Amaçlı Uygulama İmar Planı, geleneksel dokuda yer alan yapıların geneline göre hazırlanmış 

olup yapı yükseklikleri de geleneksel dokuya uyumlu olarak önerilmiştir. Tüm yapılaşma 

önerileri Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanırken ilk aşamadan (1/5000 ölçekte) son aşamaya 

(1/500 ölçekte) dek gerçekleştirilen analizlere göre belirlenmiş, kütle büyüklükleri parselin 

büyüklüğü parselin formu ve geleneksel dokuda yer alan yapı parsel ilişkileri gözetilerek 

belirlenmiştir.282 no.lu yapı adasında 4 katlı birkaç bina olması hususu ise , imar arşivimizde 

incelenmiş olup söz konusu alanın Kentsel Sit Alanı olarak ilave edilmesinden önce ruhsat 

alındığı ve eski yapılar olduğu tespit edilmiş ve yıkılıp yeniden yapılacaklarında 1/500 ölçekli 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan kararlarına uyması söz konusudur. Bu nedenle, 

geleneksel dokuya uyulması amacıyla itirazın REDDİNE Komisyonumuzca oybirliği ile 

karar verildi. 
  

7)  Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 01.08.2019  tarih ve 4231  sayılı dilekçe ile; 

Buca İlçesi, tapunun 117 ada 7 no.lu parsel adına hissedarlarından olan Yasir ÖZYAYLA, 

1/500 tasarım/uygulama paftaları ile kentsel tasarım rehberinin 3194 sayılı İmar Kanununda 

belirtilen planlama kademesinde yer almadığı, bu planların hangi üst ölçekte planlara göre  
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hazırlandığı hususunda bilgi isteyip söz konusu parselinin %50’sinin yolda kaldığından 

bahisle bu duruma itiraz etmektedir. 

Koruma Amaçlı İmar Planı, Buca Kentsel Sit Alanını kapsayan 1/5000, 1/1000 ve 

1/500 ölçeklerde hazırlanan uygulama imar planları ve plan hükümleri ile bir bütün olan 

planlardır. Buca Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberi 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, Yönetmelikleri, Yüksek Kurul İlke Kararları ile Koruma Bölge 

Kurulu Kararları, Buca Koruma Amaçlı İmar Planı Kararları, plan hükümleri ve ilgili 

mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. 

Dilekçede belirtilen, Koruma Amaçlı İmar Planları, Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’nin 4. Bölüm 8. Madde 12. Bendinde, 11. Madde 4.bendinde ve 8. Bölüm Madde 

27. de yer almaktadır. 

Plan kademelenmesi hususunda ise;  

1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ve Açıklama 

Raporunda; 

“7.38.9.2.15. Sit alanlarına Özel Hükümler: 

Bu alanlarda plan notlarının 7.36 maddesindeki hükümler geçerlidir. 

7.36. Sit alanlarına Özel Hükümler: 

7.36.1. 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”, ilgili yönetmelikler, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları ile ilgili Koruma 

Kurullarının kararlarına göre uygulama yapılacaktır. 

7.36.2. Bu planın onayından önce belirlenmiş olan sit alanlarında, bu planın arazi kullanım 

kararlarına ve plan notlarına uygun olanların alt ölçekli koruma amaçlı imar planları ve 

yapılaşma koşulları geçerlidir. 

7.36.3. Bu planın onayından sonra belirlenecek sit alanları ile, sınır ve derece değişiklikleri 

yapılacak sit alanlarında; sit alanı sınırları bu plana işlenecek ve arazi kullanım kararları 

KTVKYK'nun ilgili ilke kararlarına uygun olmak kaydıyla 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planında belirlenecektir. Bu alanlardaki yapılaşma koşulları 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı yapılaşma koşullarına uygun olmak üzere ve koruma kurullarının uygun görüşünü 

almak koşuluyla alt ölçekli planlarda belirlenecektir. 

7.36.4. Bu planda gösterilemeyecek kadar küçük, parsel bazında yapılan tescil kararlarında 

bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın alt ölçekli koruma amaçlı imar planı ve 

uygulamaları yapılabilir. 
7.36.5. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma 

Kurullarınca sit alanı ilan edilmeden önce, mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzii imar 

planı bulunan yerlerde; alandaki sit kararının ilgili mevzuat doğrultusunda yapılaşmaya 

olanak sağlayacak şekilde değiştiği durumlarda, bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın, sit 

kararı öncesi yürürlükte olan imar planındaki yapılaşma haklarını arttırmamak ve ilgili 

kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına uygun olmak koşuluyla, alt ölçekli koruma amaçlı imar 

planları yapılabilir.” Hükümleri bulunmakta olup 1/25000 İBŞBÇD planlarında da Kentsel 

Sit Alanı olarak görülmektedir.             
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Buca Kentsel Sit Alanının kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar 10.01.2019 

tarihinde onanmış olup 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi de (Mekansal 

Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4. Maddesinin g bendinde tarif edilen) onaylanmış olan bu üst 

ölçek planlar neticesinde oluşmuştur. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 10. Bölümü 

Kentsel Tasarım Projelerine Dair Esasları belirtmektedir. Dolayısıyla Planlama Kademesi 

mevcuttur. 

Söz konusu taşınmazın yolda kalan kısmı için ise, parselin yaklaşık %26 sının yolda 

kaldığı ve 3194 sayılı Kanunun 16. Maddesine göre yola terk yapması gerektiği tespit 

edilmiştir. Bu husus; Buca (İzmir) Kentsel Sit Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı Uygulama Hükümleri’nin 5.6 ve 5.14. maddesinde belirtilmiş olup 

onanmıştır. Taşınmaz, Uğur Mumcu Caddesi, Menderes Caddesi ve Erdem Caddesine ulaşan 

noktada yer almakta, Buca için önemli aksların birleştiği bir kavşağa cephe vermekte olup 

Uğur Mumcu Caddesi boyunca gelen güzergahın aksının (ulaşımı doğru kurgulayabilmek 

adına) korunması gerektiğine dolayısıyla yapılan itirazların REDDİNE Komisyonumuzca oy 

birliği ile karar verildi. 

 

8) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 05.08.2019   tarih ve 4258 sayılı dilekçe ile; 

Buca İlçesi, tapunun 282 ada,163 no.lu parsel maliklerinden Sadiye PİRİÇ önerilen kütleye 

itiraz etmektedir. 

Söz konusu parsel üzerinde belirlenen yapılaşma kütlesi, Koruma Amaçlı İmar Planı 

hazırlanırken gerçekleştirilen tüm alandaki her bir parsel üzerindeki mevcut yapılaşmalar 

irdelenerek parsel büyüklükleri ve mevcut kitleler arasında orantılar kurulmuş ve analizler 

yapılmış ve sonuçlara göre belirlenmiştir. 163 no.lu parsel tescilli yapı bitişiği konumunda 

olduğundan geleneksel doku ve yapı parsel ilişkileri de göz önüne alınmıştır. Tüm alan için 

belirlenen analizlere plan bütünlüğü açısından uyulması gerektiğinden itirazın REDDİNE 

Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 

 

9) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 05.08.2019  tarih ve 4277  sayılı dilekçe ile; 

Buca İlçesi, tapunun 76 ada,12 ve 13 no.lu parsellerin maliki,12 ve 13 no.lu parselin 

kendisine ait olması nedeni ile tevhid şartının getirilmemesine ve önerilen kat yüksekliğine 

itiraz etmektedir. 

İtiraz konusu,1/500 ölçekli Buca (İzmir) Kentsel Sit Alanı 2. Etap Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı Uygulama Paftaları üzerinde değerlendirilmiş olup 1 ve 13 no.lu 

parselin zorunlu tevhid kararının parsel malikleri açısından bakıldığında iptal edilip 12 ve 13 

no.lu parseller olarak zorunlu tevhid verilmesinin (13 no.lu parselin dar bir parsel olup tek 

başına yapılaşmasının mümkün olmaması nedeni ile) oy birliği ile KABULÜNE,  
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76 no.lu yapı adasında 4 katlı birkaç bina olması hususu ise , imar arşivimizde 

incelenmiş olup söz konusu alanın Kentsel Sit Alanı olarak ilave edilmesinden önce ruhsat 

alındığı ve eski yapılar olduğu tespit edilmiş ve yıkılıp yeniden yapılacaklarında 1/500 ölçekli 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan kararlarına uyması söz konusu olacağından geleneksel 

dokunun korunması amacıyla REDDİNE Komisyonumuzca  oy birliği ile karar verildi. 

 

10) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 05.08.2019  tarih ve 4263  sayılı dilekçe ile;  

Buca İlçesi, tapunun 98 ada 16 no.lu parsel maliki, önerilen yapı kitlesine ve 15 no.lu parsel 

ile zorunlu tevhid kararının olması gerektiğine ilişkin itiraz etmektedir.  

Söz konusu itirazlardan yapı kütlesinin alanı ile ilgili itiraz değerlendirildiğinde, 

Koruma Amaçlı İmar Planı yapılanma koşulları belirlenirken yapıların parsel içerisinde 

kapladıkları alan ve söz konusu parsel alanının büyüklüğü ile olan ilişkisi ve plan kararlarının 

ana belirleyicisi olan sivil mimarlık yapıları referans alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle 

üzerinde mevcut yapı bulunan tescilli parseller büyüklüklerine göre gruplandırılmış ve yol 

haritası belirlenmiştir. Dolayısıyla, parselin büyüklüğü ile daha fazla inşaat alanı doğru 

orantılı olmamış, geleneksel dokuyla uyumlu olması baz alınmıştır. Ayrıca askıya çıkan 

planlar, Buca Belediye Meclisi,1. Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisinden geçerek onaylanan planlar olup her ne kadar 16 

no.lu parsel tescilli bir parsel olmasa  dahi Kentsel Sit Alanı içinde olan bir parsel olması 

nedeni ile 1/500 ölçekli Uygulama Plan Hükümlerine tabidir. 

Diğer itiraz konusu olan 15 ve 16 no.lu parsellerin kök parselden (10 no.lu parsel) 

ifraz olduğu gerekçesi ile tekrar zorunlu tevhid şartı verilmesi hususu ise, diğer parsel 

malikinin oluru ile isteğe bağlı olarak zaten yapılabileceği dolayısıyla plan kararı olarak 

işlenmesine gerek olmadı tespit edilmiştir. 

Bunun yanı  sıra, önerilen kitlenin konumunun güneşin doğuşuna göre kuzey yönde, 

sağlıksız olması hususu da, Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve yapı kütlesinin 11 no.lu 

parsele bitişik olarak değil 15 no.lu parsele bitişik olarak, 15 no.lu parseldeki kütlenin de 16 

no.lu parsele bitişik (ikiz) olarak ( aynı kütlelerin verilmesi ve yapı alanları artmamak koşulu 

ile) verilmesinin KABULÜNE diğer itirazlarının REDDİNE Komisyonumuzca oy birliği ile 

karar verildi. 

 

11) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 06.08.2019  tarih ve 4298  sayılı dilekçe ile; 

Buca İlçesi, tapunun 94 ada,17 no.lu parsel maliki adına Kaya ERGENÇ, askıdaki planlarda 

önerilen kütleye ve yapılaşma nizamına itiraz etmektedir. 

Yapı kütlesi, Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanırken gerçekleştirilen tüm sit alanı 

için yapılan analizler sonucu belirlenmiş olup kütle büyüklükleri parselin büyüklüğü, parselin  
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formu ve geleneksel dokuda yer alan yapı parsel ilişkileri gözetilerek belirlenmiştir. Aynı 

zamanda söz konusu alan sit alanı olmasından dolayı yapılan imar çalışması da Koruma 

Amaçlı İmar Planı olduğundan hiç bir parsel yada yapı adası için yapılaşma nizamı (Bitişik 

Nizami, Ayrık Nizam vb.) belirlenmemiş, parsel ölçeğinde kütleler belirlenmiştir. Yapı 

Nizamı belirlenmesi hususu tescilli yapı ve parselleri korumak, geleneksel dokuya aykırılık 

oluşturmamak adına bu planların mantığına aykırı bir durum teşkil etmektedir. Tüm bu 

nedenlerden dolayı itirazın REDDİNE Komisyonumuzca  oy birliği ile karar verildi. 

  

12) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 06.08.2019  tarih ve 4307  sayılı dilekçe ile; 

Buca İlçesi, tapunun 80 ada, 35 no.lu parsel maliki HEDİYE NEZİR,  34 no.lu parsel ile olan 

zorunlu tevhid kararına ve ifrazına itiraz etmektedir. 

1/500 ölçekli Buca  (İzmir) Kentsel Sit Alanı 2. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar 

Planı Uygulama Paftalarında, Buca, 80 ada 35 no.lu parsele, 34 no.lu parselin formundan 

dolayı zorunlu tevhid kararının alındığı anlaşılmış olup münferit yapılaşma hakkının 

sağlanabilmesi amacı ile tevhid edilen parsellerin mevcut alan büyüklükleri korunarak iki 

parçaya bölünmesinin amaçlandığı  tespit edilmiştir. Zira, plan raporunda belirtildiği gibi 

sadece tevhid şartı getirildiğinde parsel alanı büyüyeceğinden yeniden kütle belirlenmesi 

gerekecektir. Kütle büyüklüğü değişecektir. Dolayısıyla, tüm bölge için yapılan analiz 

sonuçlarına göre, verilen plan kararının korunması gerektiğine itirazın REDDİNE 

Komisyonumuzca  oy birliği karar verildi. 

 
Ayrıca, söz konusu planın onama süreçleri devam ederken İzmir 1 Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.12.2018 tarih ve 66017023-

165,99-E.1032103 sayılı yazılarında ve eki 13.12.2018 tarih ve 8429 sayılı kararında 

belirtildiği üzere 109 ada, 5 parsel; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen tescil niteliğini taşıdığından 2. Grup Korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendiğinden yürürlükteki 1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit 

Alanı 2. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile 1/500 ölçekli  Tasarım/Uygulama 

Paftasına işlenmesi için değişiklik yapılmasının KABULÜNE   Komisyonumuzca oy 

birliğiyle karar verildi.  (23.09.2019)     

 

     İlhan DAL 

  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı 

 

 

Ziya AKSU                                    Doğan SARIKAYA 

 

 

 

 

Hüseyin DUYAN              Hüseyin PAŞAOĞLU 
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