
 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri tarafından verilen yazılı önerge, Meclisimizin 
01/08/2016 tarihli toplantısında, incelenmek üzere Kültür Sanat, Spor ve Hukuk, Çevre ve 
Sağlık  Komisyonlarına havale edilmiştir. 
 İSTEM :     

Mustafa Kemal Mahallesi 694 Sokakta bulunan parka BARIŞ PARKI isminin verilmesi 
hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Mustafa Kemal Mahallesi 694 Sokakta bulunan parka BARIŞ PARKI isminin verilmesi 
uygun görülmüş olduğundan;  
             Komisyonumuzca oybirliği ile KABULÜNE  karar verildi.02.08.2016 
  
 
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

        Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyeleri Paşa ÇELEBİ ve Adnan ÖZTEKİN tarafından 
verilen yazılı önerge, Meclisimizin 01/08/2016 tarihli toplantısında, incelenmek üzere Kültür 
Sanat, Spor ve Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmiştir. 

İSTEM: 

      Buca’nın tek meydanı olan Çevik Bir Meydanı isminin darbeci bir generalin ismini taşıdığından 
bu ismin değiştirilip, yerine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olması hususunda bir karar alınması 
istenilmektedir. 

HUKUK KOMİSYONU KARARI: 
            İstem komisyonumuzca incelenmiş olup;  
           5216 Sayılı Kanunun 7. maddesi (g) bendi uyarınca, söz konusu yere isim verme yetkisi 
Büyükşehir Belediye Meclisinde olduğundan önerge için karar vermeye yer olmadığına 
Komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi.02.08.2016 
      
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
 

HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 

         Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri tarafından verilen yazılı önerge, Meclisimizin 
01/08/2016 tarihli toplantısında, incelenmek üzere Kültür Sanat, Spor ve Hukuk, Çevre ve 
Sağlık  Komisyonlarına havale edilmiştir. 
  
İSTEM :     

Mustafa Kemal Mahallesi 694/7 Sokakta bulunan parka DEMOKRASİ PARKI isminin 
verilmesi hususunda bir karar alınması istenilmektedir. 
  
KARAR :  
            İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Mustafa Kemal Mahallesi 694/7 Sokakta bulunan parka DEMOKRASİ PARKI isminin 
verilmesi uygun görülmüş olduğundan;            
             Komisyonumuzca oybirliği ile KABULÜNE  karar verildi.02.08.2016 
  
 
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 01.08.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Hukuk, Plan ve Bütçe, 
İmar ve Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
 
 İSTEM :     
        Belediyemiz tarafından Buca, Tınaztepe Mahallesi, 22 N III b pafta, 41416 ada, 15 parsel 
nolu 375,87m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 154,18/375,87m2’lik hissenin, 
diğer tapu malikine 3194 sayılı kanunun 17.maddesince satılması hususunda bir karar alınması 
istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önergeye konu parsel üzerinde Belediyemizin hissesinin büyüklüğü dikkate alındığında 
diğer hissedarlarla birlikte ‘’kat karşılığı inşaat sözleşmesi‘’ yapılarak Belediyemize çeşitli 
şekillerde değerlendirilmek üzere gayrimenkul kazandırmanın, bahse konu parsel üzerindeki 
Belediyemiz hissesinin satılmasından daha uygun olacağı kanaatine varıldığında istemin;  
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE  karar verildi. 22.08.2016 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 01.08.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Hukuk, Çevre ve Sağlık 
ve Kültür, Sanat, Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve 
karara bağlanmıştır. 
 İSTEM :     

Buca Yaylacık Mahallesi Muhtarlığı tarafından, 186 Sokak ile 173 Sokak’ın köşesinde 
bulunan ve Belediyemiz sorumluluğunda bulunan 186 Sokak park alanımız için, “Şehit Polis 
Cebrail AKSÖZ” olarak adlandırılması hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            186 Sokak ile 173 Sokak köşesinde bulunan park alanının Maliye Hazinesi mülkiyetinde 
bulunan 560 ada 13 parsel üzerinde bulunması, kamuya terkli bir alan olmaması, yürürlükteki imar 
planında “konut alanında olması, imar planı ile mevcut park alanının örtüşmemesi nedenleriyle, 
önergenin; 
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi.22.08.2016 
  
 
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 01.08.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Hukuk ve Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
 İSTEM :     
        Belediyemiz tarafından Emre Hurd.Mad.Mak.Turz.Lmt.Şti’ ne kiralanan 2205 Sokak No:23 
adresinde bulunan Kaynaklar Piknik ve Mesire yerine ait geciken kira borçları için 29.03.2016 tarih 
ve 1170 sayılı Sedat BOZKURT’un vermiş olduğu dilekçede bahse konu olarak anılan kira 
borcunun 36 ay taksitlere bölünerek ödemeyi talep etmektedir. Anılan kira borcunun taksitlendirilip, 
taksitlendirilmeyeceği ile ilgili 08.04.2016 tarih ve 1308 sayılı yazımız ile Hukuk İşleri 
Müdürlüğünden görüş istenilmiş olup, 27.05.2016 tarih ve 8141 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğünün 
cevabi yazısında “Buca, Kaynaklar, 2205 Sokak No:23 adresinde bulunan piknik ve mesire yeri 
kiracısı Emre Hurdacılık Ltd.Şti. yetkilisi Sedat BOZKURT’un 483.710,43 TL’lik kira borcunun 
36 aylık taksitlere bölünerek ödemeyi talep etmesi hususunda karar verme görev ve yetkisi 
Belediyemiz Meclisi’ne ait” denilmektedir. Konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla bahsi geçen 
konu ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (h) bendi gereği bir karar 
alınması istenilmektedir.  
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önergeye konu taksitlendirilmek istenen Belediyemiz alacaklarının bugüne kadar tahsil 
edilememiş olması karşısında bahse konu alacakların taksitlendirilmesi halinde, kamu hizmeti veren 
Belediyemizin zararının daha da artacağı kanaatine varıldığından istemin;  
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE  karar verildi. 22.08.2016 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 02.05.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar ve Hukuk Komisyon-
larına havale edilen önerge Komisyonlarımızca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 İSTEM :     

        İBŞB İmar Yönetmeliğinin, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (PATİY) geçici 10. 
Maddesi gereği 01.01.2017 tarihinde yürürlükten kalkacak olması ve bugün yapılan yapı ruhsatı 
müracaatlarında PATİY’in de kullanılıyor olması sebebi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 
madde 14/3/a gereği Meclisimizce yol boyu ticaret teşekkül etmiş konut alanlarının belirlenmesi 
gereği doğmuştur. 

Bilindiği üzere İBŞB İmar Yönetmeliği 14/a maddesinde “ Meskun Konut Alanları : İmar 
Planında belirlenmiş yapılaşma yoğunluğuna göre, yapı düzeni korunacak, düzeltilecek, 
sağlıklaştırılacak ikamet bölgeleridir. Meskun konut alanlarında, binaların zemin katlarında veya 
bodrum katlarında, sadece günlük ticarete yönelik bağımsız bölümler oluşturulabilir.” Hükmü ve 
14/b maddesinde “ gelişme Konut Alanları : İmar planlarında gelişme konut alanı olarak belirlenmiş 
ve yapı düzeni ve yapılaşma yoğunluğu belirlenmiş, kentin gelişmesine ayrılmış yerleşme 
alanlarıdır. Bu alanlarda, binaların zemin katlarında veya bodrum katlarında, sadece günlük ticarete 
yönelik bağımsız bölümler oluşturulabilir.” hükmü gereği, Belediyemizce konut sahalarında 
düzenlenen yapı ruhsatlarında zemin katlarda günlük ticarete yönelik bağımsız bölüm kullanımı 
verilmektedir. 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 14/3/a maddesinde  “ Konut Alanı : Yerleşme ve 
gelişme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanlardır. Ancak, yol boyu ticaret 
olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa 
çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlarında, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve 
imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik dükkan, kuaför, terzi, muayenehane, aile sağlığı merkezi, lokanta, pastane, 
anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetler verilebilir. Binaların birinci katında veya bodrum katlarında 
zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile 
ilişkilendirilmeyen konut dışı piyesler yapılabilir. İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak 
teşekkül ettiği karar altına alınan konut kullanımına ayrılan parsellerde müstakil olarak yurt, 
anaokulu, aile sağlığı merkezi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi ve kreş, ticari katlı otopark 
binaları yapılabilir. Konut alanlarında kalsa dahi parsellerin konut binası yapılıncaya kadar açık 
depolama ve ruhsata tabi bina yapılmaksızın bahçe düzenlemesi ve peyzajı yapılarak 
kullandırılmasına ilgili idaresi yetkilidir. Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dahil konut 
alanlarında kalan parsellerin araç giriş çıkışından kaynaklanan trafik yükünü azaltmak amacıyla ve 
ilgili idareden geçit hakkı almak koşuluyla otopark olarak kullanılan bodrum katlarından plan kararı 
ile kamuya ait yer altı otoparkına  
araç giriş çıkışı verilebilir. Konut alanlarında özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi ve katlı otopark 
yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak konut kullanımından 
çıkarılması gerekir.” Denmektedir. 

İlçemiz genelinde konut sahalarında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce verilmiş iş yeri açma 
v çalıştırma ruhsatı bulunan yapılar ekli paftaya işlenmiştir. Görüleceği üzere ilçemiz genelinde 
hemen her cadde ve sokakta zemin katta ticaret fonksiyonu bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle 
Buca İlçesi genelinde konut sahalarında İBŞB İmar Yönetmeliğine göre uygulaması devam eden 
zemin katta günübirlik ticaret yapılması uygulamasının Planlı alanlar tip İmar Yönetmeliği 
kapsamında da devam ettirilmesi ve Buca İlçesi bütününde tüm konut sahalarında yol boyu ticaret 
kullanımının belirlenmesinin uygun olacağına ilişkin önerinin Meclisimizce incelenerek bir karar 
alınması hususunu tensiplerinize arz ederim. 
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KARAR : 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
İstemde İlçemiz genelinde tüm cedde ve sokaklarda konut sahalarında zemin kat yol boyu 

ticaret kullanımının belirlenmesi konusunda karar alınması istenmiş ise de, ilçe genelinde tüm 
cadde ve sokaklarda zemin katlarda ticaret kullanımının getirilmesi Şehircilik ilkeleri ve planlama 
esaslarıyla bağdaşmadığından istem ile tüm cadde ve sokaklarda ticaret kullanımının getireceği 
teknik ve sosyal altyapı ihtiyacının karşılanmadığı, otopark, taşıt yolu, yaya yolu ihtiyacının 
karşılanmadığı, bu haliyle istemin kamu yararı içermediği anlaşıldığından istemin; 
        Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi. 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 
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HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         
            Meclisimizin 01.09.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe  
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
            Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.08.2016 tarih ve 3491 sayılı önergesi ile; 
İzmir, Buca, Tınaztepe Mahallesi, 21 O IV d  pafta, 42661 ada, 13 parsel nolu 945,87 m² 
yüzölçümlü taşınmazın 39226 / 94587 (392,26) m²’si  Belediyemiz adına kayıtlıdır. 
            Belediyemiz adına kayıtlı 39226 / 94587 (392,26) m²’lik hissenin diğer tapu maliklerine eşit 
oranda  3194 sayılı Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda: 
             5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce bir karar 
alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI:        
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi  21 O IV d pafta, 42661 ada, 13  nolu parselin 
(945,87 m² )  Belediyemiz adına kayıtlı 392,26 m²’lik hissenin, diğer tapu maliklerine eşit oranda 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 18 maddesinin (e) bendi gereğince karar alınmasının  istenildiği, Belediyemize ait 
parsel ile önerge sahibine ait parsel arasında tevhid şartı bulunduğu, tevhid işleminin yapıldığı, 
tapuya tescilinin yapıldığı, parselin Blok Nizam 2 kat konut alanı kullanımında kaldığı, İnşaat alanı 
hesaplandığında; satış rayiç bedelinin kat karşılığı inşaat yaptırılmasından elde edilecek değerden 
daha karlı olacağı düşünüldüğünden,  

      42661 ada 13 nolu parselde bulunan 392,26 m²’lik Belediyemiz hissesinin diğer tapu 
maliklerine  eşit oranda 3194 sayılı imar Kanunu’nun 17. maddesince satılmasının,   

  
 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verildi. (21.09.2016) 

  

                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         
Meclisimizin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 

havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.04.2016 tarih ve 1801 sayılı önergesi ile; İzmir 
ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi 20M-IIIa pafta 40480 ada, 1,2,3,4,5,6,7 no.lu parseller ve 641 ada, 
3 no.lu parseli kapsayan Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
          İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 20 M-III a pafta, 8032, 40480, 40481 ve 641 no.lu adaları kapsayan ve çeşitli zamanlarda 
onanmış olan imar plan değişiklikleri arasında şeffaf paftalarda uyuşmazlıklar tespit edildiğinden 
konunun 24.07.2014 tarih ve 2228 sayılı yazı ile Meclisçe değerlendirilmek üzere Başkanlık 
Makamına sunulduğu ve Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderildiği,  alınan Buca Belediye Meclisinin 
03.11.2014 tarih ve 2014/ 159 sayılı kararı ile; çeşitli tarihlerde onaylanan imar planı 
değişikliklerinde uyuşmazlıkların giderilmesi konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesince yapımı 
süren üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında değerlendirilmesinin daha doğru 
olacağı düşüncesiyle önerge red edilmiştir. 
 
      İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Uygulama İmar Planlama 
Şube Müdürlüğü’nün 04.01.2016 tarih ve 518 sayılı yazısı ile; 8032 ada, 1,2,3,4 ve 5 parselleri (eski 
641 ada, 2 parsel) kapsayan alana ilişkin Buca Belediye Meclisinin 25.11.1997 tarih ve 97/ 204 
sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamınca 26.01.1998 tarihinde onaylanmış 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ulaşıldığı hususu bildirildiğinden,   8032 adanın 
1,2,3,4,5 parsellerinin A-4 5/3 (Ayrık nizam 4 katlı)  şeklindeki yürürlükteki 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı bilgisi ve 40481 adanın 16.03.1998 onaylı ve halen yürürlükteki 1/1000 
ölçekli 20 M-III a ve 20 M- III d imar paftada söz konusu 40481 adanın 20 metrelik taşıt yolundan 
cephe alan kısmının A-4 (Ayrık Nizam 4 katlı)  konut alanı ve TM (zemin ticaret üst katlar tercihli 
ticaret veya konut) kullanımında kalmakta olup,  yaya yolundan cephe alan kısmının ise B-2 
(Bitişik nizam 2 katlı) konut alanı kullanımında kalmakta olduğu hususu tespit edilmiştir. 
 
  40480 ada, 1,2,3,4,5,6,7 no.lu parseller ve 641 ada, 3 no.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planının nihai durumunun tespit edilmesi ve konunun açıklığa kavuşturulması 
amacıyla 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı çalışması hazırlandığı, 40480 ada, 5 ve 6 parsele 
imar planı altlığına göre imar durumu,  inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin verildiği, 
641 ada, 3 parselde Buca Belediye Encümeninin 23.07.2013 tarih ve 2013/1896 sayılı kararı ile 
imar uygulaması kararının alındığı anlaşılmıştır.  

     
Buca Belediyesinde kullanılan Netcad ortamındaki Takbis verilerine göre 641 ada, 3 

parselde Buca Belediye Encümeninin 23.07.2013 tarih ve 2013/1896 sayılı kararı ile imar 
uygulaması kararının alındığı, 40480 adanın 1,2,3,4,5,6,7 parsellerinin (ıslah parselleri) Netcad 
ortamındaki Takbisle örtüştüğü, buna göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu Şubesince 
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40480 adaya mevcut durum analizi ve ada etüdünün hazırlandığı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 
belgeleri verildiği ve yine gerek 641 ada, 3 parselin gerekse 40480 adanın 1,2,3,4,5,6,7 parsellerinin 
Takbisde görülen 1/1000 ölçekli imar planı altlığının halen yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Buca 
Nazım İmar Planı Revizyonu ile uyumlu olduğunun tespit edildiği ve İ.B.Ş.B Nazım Plan Şube 
Müdürlüğü’nün 16.01.2014 tarih ve 3658 sayılı yazısında, “…5216 sayılı yasa kapsamında 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planlarında yetki ve tasarrufun öncelikle ilçe belediyelerinde bulunduğu, 
uygulamaya esas paftanın Belediyemizce değerlendirilerek güncellenmesi gerektiği’’ hususunun 
bildirildiğinden ve Planlar arası  ‘‘Kademeli birliktelik’’  ve  ‘‘Plan hiyerarşisi’’ ne göre 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve değişikliklerinin üst ölçek olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı /Revizyonuna uyumlu olması gerekliliğinden bu kapsamda 40480 ada, 1,2,3,4,5,6,7 
parsellerin ve 641 ada, 3 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değişikliğinin nihai 
durumun tespit edilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlandığı anlaşıldığından, 
 
 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verildi. (22.09.2016) 
  
 
 
 
 
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 
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HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         
Meclisimizin 01.09.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale 

edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
            Belediye Meclisimizin 01.09.2016 tarihli toplantısında Meclis Üyelerimiz Sn. Kasım AKDAĞ, Sn. 
Hıdır KAYA ve Sn. Serkan KALMAZ tarafından verilen yazılı önergede; Akıncılar Mahalle Muhtarlığı 
sorumluluk alanında bulunan Aydın Hat Boyu Caddesi No:275-1 yerde hizmet veren ana kapı numaratajı 
Akıncılar’a ait olan Türkiye Jokey Kulübünün müştemilatındaki ahırlar bölgesinin sorumluluk alanı 
Akıncılar Muhtarlığına ait olduğundan yeni hizmete açılan ahırlarda kalan personelin tebligatlarının 
Muhtarlıklarına gelmediği, Yenigün veya Fırat Muhtarlığına bırakıldığı, bunun da bazı hukuki 
sorumluluklara sebebiyet verdiği belirtilerek hipodrom ve ahırlar bölgesinin tamamının Akıncılar 
Muhtarlığına alınması talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI:        
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9.Maddesinde “ Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından 
yönetilir. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla 
sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı 
ile olur”,  Belediye meclisinin görev ve yetkilerinin belirlendiği 18.Maddesinin (n) bendinde  “Meydan, 
cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, 
adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini 
kabul etmek”  hükümleri olmakla birlikte, mahalle sınırlarının değiştirilmesinin Mernis Sisteminde (Merkezi 
Nüfus İdare Sistemi)  seçmen kütüklerinde ve tüm kamu kurumları ile özel kuruluşlar nezdinde adres 
bilgilerinin değişmesini gerektireceği, bu durumun uygulamada sorunlara neden olacağı kanaatine 
varıldığından önergenin; 
 
             Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verildi.  (23.09.2016) 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 
 
 
 

Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Kültür, Sanat, Spor, 
Çevre ve Sağlık, Hukuk ve İmar Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca 
incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
İSTEM : 

İlgi:29/07/2016 tarih ve 320 sayılı Muhtarlık işleri Müdürlüğü yazısı. 
İlgide tarih ve sayısı verilen yazıda Atatürk Mah. Muhtarı’nın talebi olan; 204/15 sokak  

parkına ilk muhtarları olan “AHMET AŞKIN “ parkı isminin verilmesi hususunda bir karar  
alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            İsteme konu park alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında çocuk oyun alanı 
kullanımında kaldığı ve kamuya terkinin yapıldığı önerge ile parka verilmek istenen ismin  Atatürk 
Mahallesinin ilk muhtarı olan ve hayatta olmayan Ahmet Aşkın’a ait olduğu anlaşıldığından, 
önergenin; 
             Komisyonumuzca oybirliği ile KABULÜNE karar verildi.14.10.2016 
  
 
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık, Kültür, 
Sanat, Spor, Hukuk ve İmar Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca 
incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
İSTEM : 

İlgi:29/07/2016 tarih ve 320 sayılı Muhtarlık işleri Müdürlüğü yazısı. 
İlgide tarih ve sayısı verilen yazıda Atatürk Mah.Muhtarı’nın talebi olan ; 

204/31 sokak parkına rahmetli sanatçı “SEYFİ DOĞANAY” parkı isminin verilmesi hususunda bir 
karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            İsteme konu park alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında çocuk oyun alanı 
kullanımında kalmakta ve kamuya terkli olduğu anlaşılmakla birlikte, parklara verilen isimlerin 
ilçemize mal olmuş ve toplumun büyük bölümü tarafından kabul gören isimlerden seçilmesi 
gerektiği kanaatinde olduğumuzdan, önergenin; 
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi.14.10.2016 
  
 
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık, Kültür, 
Sanat, Spor, Hukuk ve İmar Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca 
incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
İSTEM : 

İlgi:29/07/2016 tarih ve 320 sayılı Muhtarlık işleri Müdürlüğü yazısı. 
İlgide tarih ve sayısı verilen yazıda Atatürk Mah.Muhtarı’nın talebi olan ; 

201/11 Sokak  parkına “ZEKİ ALASYA-METİN AKPINAR “ parkı isminin verilmesi hususunda 
bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            İsteme konu park alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında çocuk oyun alanı 
kullanımında kaldığı ve kamuya terkli olduğu anlaşılmakla birlikte, parka verilmek istenen isimlerin 
ülkemize mal olmuş sanatçılar olduğu, Zeki Alasya-Metin Akpınar isminin kültür sanat merkezi 
veya tiyatroya verilmesinin uygun olacağı kanaatine vardığımızdan, önergenin; 
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi.14.10.2016 
  
 
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 01.09.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar ve Hukuk 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
İSTEM : 

13.07.2016 tarih ve 3602 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; İzmir İli, Buca İlçesi, Kuruçeşme Ma-
hallesi, 21 O IV d imar paftada yer alan 41429 ada 1-2-3-4-5-6 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği önerisi hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            İsteme konu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kullanım kararlarının farklı 
olduğu, önerge ile 41429 ada 1,2,3,4,5,6 parsellerin kullanım kararlarının 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planına uygun olarak TİCK (Ticaret-Konut) kullanımı olarak tek kullanım kararı getirilmek 
istendiği yoğunluk artışı getirilmediği anlaşıldığından, önergenin; 
             Komisyonumuzca oybirliği ile KABULÜNE karar verildi.24.10.2016 
  
 
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Çevre ve Sağlık, 
Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş 
ve karara bağlanmıştır. 
İSTEM : 

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.  tarafından   Belediyemize    gönderilen  29.03.2016 tarih ve  
13987  sayılı  yazı  ve eki  ile; İlçemiz   sınırları   içinde  aşırı enerji sıkıntısı ve yapılaşma  yoğun-
luğu   nedeniyle   20 M-II b (2 adet), 21 M-II b ( 2 adet), 21  M-II c  (1 adet), 21 M-III c (1 adet), 21 
N-I a (1 adet), 21 N-I c (1 adet), 21 N-II b (1 adet), 21 N-II d (1 adet), 21 N-III a (1 adet), 21 N-III b 
(2 adet), 21 N- III d (1 adet), 21 N-IV b (1 adet), 21 N-IV c (1 adet) , 22 N- Ic (5 adet), 22 N-II c        
(1 adet), 22 N-IV b (1 adet)  imar paftada   muhtelif mahalleleri  kapsayan   işaretli   alanda    3 x 6 
metre  boyutlarında 18 m2’lik   23  adet trafo yerinin  ve  yine  Adatepe  Mahallesinde    21 N- II b 
imar  paftada yeşil alanda  3 x 6 metre  boyutlarında 18 m2’lik (1 adet),  Çamlıkule  Mahallesinde   
21 N-III a imar paftada, yol gövdesinde  3x5 metre boyutlarında 15 m2’lik    (1 adet),Ufuk Mahalle-
sinde 22 N-I c imar paftada, yeşil alanda 3x6 metre ebadında 18 m2’lik (1 adet),Yenigün Mahalle-
sinde   21 N-I c imar paftada  yolda 3x6 metre ebadında 18 m2’lik  (1 adet) , Barış Mahallesinde 22 
N-IV d imar paftada, yaya yolu ve yeraltı otoparkı olarak görülen alanda   3x6 metre ebadında   18 
m2’lik (1 adet) olmak üzere  toplam  28 adet  trafo yerinin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında  
ayrılması hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesi 4. fıkrasında ‘’ İmar planlarının 
yeterliliği haiz müellifler tarafından kanun ve yönetmelik hükümlerine göre gerekli teknik 
araştırmalar yapılarak hazırlanması zorunludur.’’ ve 31. Maddesinin 3. Fıkrasında ‘’Plan paftası, 
plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğine haiz olmayan, müellifler tarafından 
hazırlanmayan ve imzalanmayan planlar idarelerin karar mercilerine sunulamaz.’’ hükümleri 
mevcut olup, önergenin bu haliyle yönetmelikte aranan koşulları taşımadığı anlaşıldığından; 
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi.24.10.2016 
                                                            

      Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 02.11.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Hukuk, Çevre ve Sağlık 
ile Kültür, Sanat, Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve 
karara bağlanmıştır. 
İSTEM : 

Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyesi Adnan ÖZTEKİN’in yazılı önergesi ile; 15 Tem-
muz da yaşanan hain darbe girişimine canı pahasına engel olan, Ömer Halisdemir, bu vatanın vatan-
sever evlatlarından biridir, gözünü kırpmadan aldığı ölüm emrini ki bu emir aynı zamanda kendi 
ölüm emridir, emredersiniz komutanım diyerek uygulayan, hainlere geçit vermeyen vatanseverliğin 
ahlakın ve inancın sembolü olan bu vatanseverin adını, gençlere örnek olması sebebiyle Buca Arena 
Stadının adının, Şehit Ömer Halisdemir Stadı olarak değiştirilmesi hususunda bir karar alınması 
istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önerge ile isim verilmek istenen tesise Meclisimizce daha önce isim verilmiş olduğu ayrıca 
tesise ismi verilmek istenen Şehit Ömer Halisdemir’in ailesinin oğullarının isminin kullanılmasına 
hiçbir şekilde muvafakat vermediklerine dair kamuoyunda ve basında çok sayıda haber yer aldığı 
anlaşıldığından, önergenin; 
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi.24.11.2016 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Plan ve Bütçe ile 
Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara 
bağlanmıştır. 
 
 İSTEM : 
        İzmir, Buca, Kaynaklar Mahallesi, L 1-B-11-C-1-C  pafta, 20137 ada, 10 parsel nolu 880,88 
m2 yüzölçümlü taşınmazın 160,00/750,00(187,92)m2’si Belediyemiz adına kayıtlıdır.Belediyemiz 
adına  kayıtlı 160,00/750,00(187,92)m2’si hissenin, diğer tapu malikine 3194 sayılı kanunun 
17.maddesince satılması hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önergeye konu parsel üzerinde Belediyemizin hissesinin büyüklüğü dikkate alındığında 
diğer hissedarlarla birlikte kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak Belediyemize çeşitli şekillerde 
değerlendirilmek üzere gayrimenkul kazandırmanın bahse konu parsel üzerindeki Belediyemiz 
hissesinin satılmasından daha uygun olacağı kanaatine varıldığında önergenin;  
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi. 21.12.2016 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Plan ve Bütçe ile 
Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara 
bağlanmıştır. 
 
 İSTEM :     
        İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 22-N-Ic pafta, 38167 ada, 4 parsel nolu 536.60m2 
yüzölçümlü taşınmazın, 185/585(169,69)m2'si Belediyemize adına kayıtlıdır.Belediyemiz adına 
kayıtlı 169,69m2'lik hissenin, diğer tapu maliki'ne 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması 
hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önergeye konu parsel üzerinde Belediyemizin hissesinin büyüklüğü dikkate alındığında 
diğer hissedarlarla birlikte kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak Belediyemize çeşitli şekillerde 
değerlendirilmek üzere gayrimenkul kazandırmanın bahse konu parsel üzerindeki Belediyemiz 
hissesinin satılmasından daha uygun olacağı kanaatine varıldığında önergenin;  
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi. 21.12.2016 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Plan ve Bütçe ile 
Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara 
bağlanmıştır. 
 
 İSTEM : 
        İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 21-O-IV-A pafta, 41439 ada, 26 parsel nolu 
487,54m2 yüzölçümlü taşınmazın, 283,09/487,54m2'si Belediyemize adına kayıtlıdır.Belediyemiz 
adına kayıtlı 283,09/487,54m2'lik hissenin, diğer tapu maliki'ne 3194 sayılı kanunun 17. 
maddesince satılması hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önergeye konu parsel üzerinde Belediyemizin hissesinin büyüklüğü dikkate alındığında 
diğer hissedarlarla birlikte kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak Belediyemize çeşitli şekillerde 
değerlendirilmek üzere gayrimenkul kazandırmanın bahse konu parsel üzerindeki Belediyemiz 
hissesinin satılmasından daha uygun olacağı kanaatine varıldığında önergenin;  
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi. 21.12.2016 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Plan ve Bütçe ile 
Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara 
bağlanmıştır. 
 
 İSTEM : 
        İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 22-N-IV-a pafta, 6013 ada, 36 parsel nolu 
560,96m2 yüzölçümlü taşınmazın, 11,011/28,048 (220,22)m2'si Belediyemize adına kayıtlıdır. 
Belediyemiz adına kayıtlı 220,22m2'lik hissenin, diğer hisse maliklerine eşit oranda 3194 sayılı 
kanunun 17. maddesince satılması hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önergeye konu parsel üzerinde Belediyemizin hissesinin büyüklüğü dikkate alındığında 
diğer hissedarlarla birlikte kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak Belediyemize çeşitli şekillerde 
değerlendirilmek üzere gayrimenkul kazandırmanın bahse konu parsel üzerindeki Belediyemiz 
hissesinin satılmasından daha uygun olacağı kanaatine varıldığında önergenin;  
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi. 23.12.2016 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Hukuk, Çevre ve Sağlık 
ile Kültür, Sanat, Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve 
karara bağlanmıştır. 
İSTEM : 

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 22.11.2016 tarih ve 2434 sayılı dilekçesi ile;         
İzkent Mahalle Muhtarı Ahmet Topaloğlu’nun verdiği dilekçeye istinaden Belediyemiz bakım alan-
larından olan 1308 sokaktaki parka  “SÜLEYMAN KÖSE PARKI” olarak isim verilmesi hususun-
da bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önergeye konu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ‘’Belediye Hizmet Alanı’’ 
kullanımında kaldığından ve mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olduğundan önergenin; 
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi.23.12.2016 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 
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