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İMAR VE BAYINDIRLIKKOMİSYONU KARARI

Meclisimizin 04.06.2021 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık, Hukuk ile Çevre ve Sağlık
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.

İSTEM:

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 04.06.2021 tarih ve 48230 sayılı önergesi ile;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 22.04.2021 tarih ve 847961 sayılı yazıda özetle; 750 ada 103 ve

105 parsellerin maliki Gloria Özel Yurt ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından 09.04.2021 tarihinde

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermiş olduğu dilekçe ile 750 ada 92 parsel üzerinde geçit hakkı

talep edilmiştir.

İmar planında “Üniversite Gelişme Alanı” kullanımında kalan 750 ada 92 parsel sayılı

taşınmazın alanı 22.050,31 m²’ dir ve 1250813/1314080 payı (20.988,69 m²) Hazine adına,

63267/1314080 payı ise (1.061,62 m²) Belediyemiz adına kayıtlıdır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2021 tarih ve 40673 sayılı yazısında, 750 ada 92

parsel aleyhine, 750 ada 103 ve 105 nolu parseller lehine kurulmak istenen alan yürürlükteki 1/1000

ölçekli imar planlarında Üniversite Gelişme Alanı içinde kaldığı, görüş istenen geçit hakkının

kurulmasında 3194 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre birimimizce bir engel görülmediği

belirlenmiştir.

Geçit hakkı talebinin Meclisimizce görüşülerek, Belediyemizin hissedarı olduğu 750 ada 92

parsel aleyhine 750 ada 103 ve 105 parsel lehine 169,20 m² geçit hakkı tesisi için işlem yapılabilmesi

adına, 5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereği sınırlı ayni hak tesis edilmesi

için Meclisimizce bir karar alınması hususunu tensiplerinize arz ederim.’’ denilmektedir.

KOMİSYON KARARI:
Komisyonumuzca yapılan incelemede, geçit hakkı tesis edilmesi için, talep edilen ve

mülkiyetinin bir kısmı Belediyemize ait olan 750 ada 92 parselde, geçit hakkı tesis edilmesinin;
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 tarih ve

225858 sayılı yazısında Buca Belediyesine ait olan ve Buca Öğrenci Yurdunun konumlandığı 750 ada
92 parsel üzerinde geçit hakkı kurulmasında herhangi bir sakınca görülmediğini iletmesi ve Dokuz
Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı söz konusu Üniversite Gelişme
Alanı içerisinde mülkiyeti Üniversiteye ait taşınmazlar ve tahsisli taşınmazlar ihtiyaçlarını
karşıladığından, 309 sayı ve 26.05.2017 tarihli yazısında iletilen listede parsellerin imar planında
Üniversite Gelişme Alanı dışına çıkarılması hususunda görüş yazısı bulunduğundan önergenin
KABULUNE, komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.(…/06/2021)
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