
KENTSEL YENİLEMEVE KENTSEL DÖNÜŞÜMKOMİSYON KARAR ÖZETİ

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup;

İzmir İli, Buca İlçesi, geneli kapsayan; Buca Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih,
2014/134 sayılı kararı ile kabul edilmiş, 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi gereğince,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih 05.1147 sayılı kararı 30.12.2014 tarihinde
değişikle onanan, Daha sonra 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinde
yapılan değişiklik nedeniyle, Buca ilçe sınırları içerisinde kalan Hmax=Serbest olarak
belirlenmiş imar adaları ile serbest yükseklik yapılaşma koşulları sağlayan plan notlarında
kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Revizyonu Önerisi ile, Buca Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarih, 2020/145 sayılı kararı ile
kabul edilen, 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.04.2021 tarih 05.392 sayılı kararı 13.07.2021 tarihinde değişikle onanan Buca Geneli
Plan Notuna ilişkin; Müdürlüğümüzce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Yürürlükteki “Buca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında; konut ve ticaret seçenekli
konut alanlarında; ada ölçeğinde müracaat edilmesi halinde ada üzerindeki yapılaşma koşullarına
göre ilgili Müdürlüğünce yürürlükteki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre hesaplanan
inşaat alanını (Emsal) geçmemek koşulu ile TAKS:0.40 Yençok:15 kat olacak şekilde inşaat izni
verilebilir. . Ayrıca; A-4,5/3 (Ayrık Nizam, dört kat, ön bahçe mesafesi 5.00m., yan bahçe mesafesi
3.00m. ) yapılaşma nizamı verilmiş konut ve ticaret seçenekli konut alanlarında imar adasının
tümünde imar planında belirtilen yapılaşma koşullarına göre oluşturulan imar parsellerinde parsel
cephesi 22.00m. parsel büyüklüğü 600m2 den az olmamak ve hiçbir durumda TAKS:0.40’ı
geçmemek ve ilgili Müdürlüğünce yürürlükteki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre
hesaplanan inşaat alanını (Emsal) geçmemek şartı ile Yençok:15 kat olacak şekilde inşaat izni
verilebilir. Bu alanlarda ada ölçeğinde müracaat edilmesi halinde TAKS:0.40’ı geçemez. Ancak,
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6. Maddesi kapsamında 01/06/2013 tarihinden önce
yürürlükte olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin tercih edilmesi halinde; İzmir
Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde belirtilen “kazanılmış toplam inşaat alanı” tanımına
göre hesaplanan inşaat alanını geçmemek koşulu ile yukarıda belirtilen şartlarda inşaat izni de

verilebilir.” Plan notunun;

“Buca, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında; ada ölçeğinde müracaat edilmesi
halinde ada üzerindeki yapılaşma koşullarına göre ilgili Müdürlüğünce, Yürürlükteki ilgili
Yönetmeliklere göre hesaplanan inşaat alanını (Emsal) geçmemek koşulu ile TAKS:0.40, Yençok:15
kat olacak şekilde inşaat izni verilebilir.

Ayrık Nizam verilmiş (4 kat ve üstü) Konut ve Ticaret Seçenekli Konut alanlarında, imar
adasının tümünde ve imar planında belirtilen yapılaşma koşullarına göre oluşturulan imar
parsellerinde, parsel büyüklüğü 600m² den az olmamak, hiçbir durumda TAKS:0.40’ı geçmemek ve
ilgili Müdürlüğünce, yürürlükteki imar Yönetmeliklere göre irdelenen Parsel Büyüklükleri ve Bahçe
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mesafeleri ölçülerine uyulması koşulu ile aynı yönetmeliğe göre hesaplanan inşaat alanı ( Emsal)
geçmemek şartı ile Yençok:15 kat olacak şekilde inşaat izni verilebilir.

Ayrıca, daha uygun kitle çözümleri yapabilmek amacıyla Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5/6
maddesinde belirtilen hususlar da geçerli olup yine Yençok:15 kat dir.”

Şeklinde değiştirilmesi hakkında hazırlanan;

Buca Geneli Plan Notu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin
daha eşitlikçi olması, uygulamada yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırması, yasa ve
yönetmelikler kapsamında olması ve modern planlama anlayışına uygun olması nedeniyle
KABULÜNE Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. (.../.../2021)
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