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Meclisimizin 02.07.2021 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.

İSTEM:

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.06.2021 tarih ve 57664 sayılı önergesi

ile, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım

ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Kanal İnşaat Şube Müdürlüğü’nün 29.06.2021 tarih ve 57398

sayılı yazısına istinaden; İdarece yapımı sürdürülen “İzmir İli, Buca İlçesi, Muhtelif

Mahalleler, Atıksu, Yağmursuyu ve Kozağaç Deresi Islah inşaatı.” işinin yer tesliminin

26.01.2021 tarihinde yapılmış olduğu, işin devam ettiği, bahse konu iş kapsamında yer alan

Kozağaç Deresi’nin ikinci kısmının 0+000 km ıslah başlangıç noktası ile 0+240 km lerdeki

dere ıslah güzergahında çeşitli cinsteki muhtelif ağaçların bulunduğunda bahisle Belediyemiz

ile ağaçların kaldırılması hususunda yazışma yapıldığı, akabinde Belediyemiz yetkilileri ile

yerinde yapılan incelemelerde ağaçların asırlık olduğu ve kaldırılmasının mümkün

olmadığının görüşüldüğü ve imar planlarında yol ve spor alanı olarak gösterilen alan

içerisinden yeni bir güzergah belirlenmesinin kararlaştırılması üzerine, İdarece yeni dere

güzergahı hazırlanarak ilgi yazı ekinde iletildiği, İdarece dere ıslah çalışmalarına devam

edilebilmesi için öncelikle yeni güzergahın imar planlarına işlenmesi gerektiği hususu

bildirilmiş, ilgi yazı ekinde gönderilen plan doğrultusunda imar yolundan geçen kısmı 5.00

metre genişlikte kapalı kesitli, spor sahası olarak belirlenen imar adası içerisinde ise yine 5.00

metre genişliğinde açık kesitli olarak imar planlarına işlenmesi talep edilmiştir.

İlgi yazıya istinaden; Buca İlçesi Fırat Mahallesinde, 21M-IIIb ve 21M-IIc imar

paftada, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi hazırlanmıştır.

Konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla Sayın Meclisimizce incelenerek bir
karar verilmesini talep edilmektedir.

KOMİSYON KARARI:

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup;

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Projeler Dairesi Başkanlığı Kanal Proje Şube Müdürlüğünce dere ıslah çalışmalarına devam
edilebilmesi için Kozağaç Deresinin ıslahına yönelik İdaresince hazırlanan yeni dere
güzergahı planının; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında imar yollarından
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geçen kısımda 5.00 metre genişlikte kapalı kesitli, Semt Spor Alanı kullanım kararında kalan
imar adasında ise yine 5.00 metre genişliğinde açık kesitli olarak imar planlarına işlenmesi
kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin kamu
yararı içermesi nedeniyle önergenin KABULÜNE Komisyonumuzca oy birliği ile karar
verildi. (.../…/2021)

İlhan DAL
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı
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