
 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 04.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Hukuk, İmar ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara 
bağlanmıştır. 
 İSTEM : 
        İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 21 N II d pafta, 42718 ada, 4 parsel nolu 499,09m2 
yüzölçümlü taşınmazın, 205,00/499,09m2'si Belediyemize adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına 
kayıtlı 205,00/499,09m2'lik hissenin, diğer tapu maliki'ne 3194 sayılı kanunun 17. maddesince 
satılması hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önergeye konu belediyemiz hissesinin büyüklüğü ve taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planında Blok Nizam 4 kat konut kullanımında kaldığı dikkate alındığında belediyemiz 
hissesinin satılmasındansa, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak belediyemize taşınmaz 
kazandırmanın kamu yararı açısında daha uygun olacağı anlaşıldığından önergenin;  
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi. 19.01.2017 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 04.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar ve Hukuk 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
 İSTEM : 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube 
Müdürlüğü’nün 04.05.2012 tarih ve 5067/28854 sayılı yazıları ile; Mülga Kaynaklar Mahallesi, Hal 
Karşısı ve Civarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının uygulanmasından doğan sorunların 
giderilmesi ve planların 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı kararları ve plan 
uygulama hükümleri ile uyumunun sağlanması amacıyla hazırlanan, Buca İlçesi, Kaynaklar 
Mahallesi, Hal Karşısı Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 12.08.2011 tarih ve 05.724 sayılı kararı ile uygun görülerek 14.10.2011 tarihinde 
onanmış olup, 24.10.2011-24.11.2011 tarihleri arasında askı sürecinde yapılan itirazların İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde değerlendirilmesi sonrası düzenlenen Buca İlçesi, Kaynaklar 
Mahallesi, Hal Karşısı ve Civarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin İzmir Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 15.02.2012 tarih ve 05.166 sayılı kararı ile uygun görülerek 03.05.2012 
tarihinde onandığı bildirilmiştir. 03.05.2012 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 
onaylanan Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, Hal Karşısı ve Civarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonu ile alınan kurum görüşleri doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önergeye konu İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi Hal Karşısı Mevkii 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına ve alınan kurum 
görüşlerine uygun hazırlandığı anlaşıldığından ve imar planlarını onaylama yetkisi 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu 18/c maddesi uyarınca Belediye Meclisine ait olduğundan Cumhuriyet Halk 
Partili Meclis Üyesi Ali GÜZEL’in ‘’Mevcut plandaki yol ve parkların gelecekteki nüfus ve 
yoğunluk artışı nedeniyle yeterli gelmeyeceği kanaati oluştuğundan’’ red oyuna karşın, diğer 
komisyon üyelerinin kabul oylarıyla önergenin;  
             Komisyonumuzca oyçokluğu ile KABULÜNE karar verildi. 20.01.2017 
                                                                    

      Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                          Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 

 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 04.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Hukuk ile Çevre ve 
Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara 
bağlanmıştır. 

İSTEM: 

           Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünün 23.11.2016 tarih ve 14106 sayılı yazısı ile 
Kaynaklar Mahallesi 1880 ve 1883 nolu parsellere ilişkin yol geçit hakkı (İrtifak hakkı tesisi) 
kurulması talebinin 01.08.2016 tarih ve 2016/103 sayılı Meclis Kararı ile red edildiği belirtilmiştir. 
Bahse konu irtifak hakkı geçiş güzergahında yoğun zeytin ağaçları bulunması sebebi ile uygun 
görülmemiş olup, yol geçiş isteminin güney yönüne kaydırılarak 1883 ve 1884 parseller sınırına 
çekildiği bu neden ile “1883 nolu parsel aleyhine 1880 nolu parsel lehine 261,32m2lik yol geçit 
irtifak hakkı tesisi” talebini yeniden değerlendirilmesi istenmiştir. 
 Konuya ilişkin Plan Proje Müdürlüğü'ne 18.02.2016 tarih, 1665 sayılı yazımızla:”söz 
konusu 1880 ve 1883 nolu parsellerin imar planı dahilinde de bulunup-bulunmadığı. Çevre Düzeni 
Planında kullanım kararı ve imar planı kapsamında işlem tesis edilmesinde sakınca bulunup 
bulunmadığı hususnda bilgi verilmesi talep edilmiş” ve Plan ve Proje Müdürlüğü Kaynaklar Şube 
Müdürlüğü'nün 24.02.2016 tarih 848 sayılı yazılarında: “1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü 
Çevre Düzeni Planı kapsamında Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası dahilinde, Tarım alanları içinde 
kaldığı ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütün Çevre Düzeni Plan notlarının 7.38.9.2.10 
maddesi hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir.” denilmiştir.  
 “1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı özel hükümler başlığı 
7.38.9.2.10 maddesinde “parselden terk suretle yol ulaştırılamaz, geçiş yolu izin belgesi ile inşaat 
izni verilemez” hükmü bulunduğu, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Plan 
notları 7.38.9.2.10 maddesi hükümlerinde geçiş hakkı tesisi işleminin uygulanıp- uygulanmayacağı 
hakkında bir hükmüne rastlanmadığından geçit hakkının kurulmasında Müdürlüğümüzce bir 
sakıncası bulunmamaktadır.” 
 1883 nolu parsel Belediyemiz mülkiyetinde olduğundan talep edilen geçit hakkı tesisi 
işlemin Müdürlüğümüzce de incelenerek gereğinin yapılması istenmiştir.  
 Konunun Meclisimizce görüşülerek Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1883 parsel aleyhine 
1880 parsel lehine 261,32m2 geçit hakkı tesisi için işlem yapılabilmesi adına, 5393  sayılı Belediye 
Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereği sınırlı ayni hak tesis edilmesi için  Meclisimizce bir 
karar alınmasını arz ederim. 
 
HUKUK KOMİSYONU KARARI: 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
Önerge ile Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi 1883 parsele bitişik 

1880 parsel malikince genel yola çıkmak için Belediyemize ait 1883 parselden 261,32 m2 geçit 
hakkı tesis edilmesinin istendiği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca sınırlı 
ayni hak tesis etme yetkisinin Belediye Meclisinde olduğu, Belediyemize ait parselin bitişiğindeki 
1883 parselin, genel yola çıkmak için yolunun bulunmadığı anlaşıldığından, Türk Medeni 
Kanununun 747. maddesi uyarınca tam bedeli belirlenerek önerge sahibinden tahsil edilmek ve 30 
yılı geçmemek kaydıyla önergenin; 



Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verildi.24.01.2017    

      
 
 

      Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 
 



HUKUK KOMİSYONU KARARI 

          

Meclisimizin 01.08.2017  tarihli  toplantısında   İmar  ve  Hukuk   Komisyonlarına  havale 
edilen önerge  Komisyonlarımızca  incelenerek  karara  bağlanmıştır. 

İSTEM:  
        “Belediyemiz  Plan ve  Proje Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih  ve  3713   sayılı önergesi  
ile; Belediyemiz  Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 20.07.2017 tarih ve 12522  sayılı  yazısı  ile ;  Sev-
dalı  KAVRALOĞLU ve dava arkadaşları  tarafından  Belediyemiz  aleyhine İzmir 6.İdare Mah-
kemesinde   2016/ 857  E. sayılı dosyası  ile  davacılara  ait tapunun   İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü  
Mahallesi, 166 ada, 6  parselde  1/1000 ölçekli  İmar Planı  yapılmasına  ilişkin  21.10.2013 tarih ve 
05.1264 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Kararının  yürütülmesinin  durdurulması ve iptali 
istemi  ile açılan  davada İzmir  6. İdare Mahkemesinin  28.04.2017  tarih ve  2016/ 857  E. 2017/ 
765 K. sayılı kararı  ile dava konusu  işlemin  iptaline   karar  verildiği  bildirildiğinden  tapunun 
166 ada, 6  parselinde  kayıtlı  olan  taşınmazda  1/1000 ölçekli  İmar  Planı yapılmasına ilişkin  
21.10.2013 tarih ve  05.1264  sayılı   İzmir Büyükşehir  Belediye Meclis Kararının  iptaline  ilişkin   
İzmir  6. İdare  Mahkemesinin   28.04.2017  tarih  ve  2016/ 857  E.-  2017/ 765  K.  Sayılı   kararı-
nın uygulanması   ve  1/5000 ölçekli  Buca Nazım İmar    Planı Revizyonu doğrultusunda 166 ada, 
6 parselin   bir kısmının  Pazaryeri   Alanından çıkarılması  amacıyla  hazırlanan  1/1000  ölçekli  
uygulama  imar  planı değişikliği  önerisinin  değerlendirilmesi  talep  edilmektedir. 
 
HUKUK KOMİSYONU  KARARI: 
 
 İstem   Komisyonlarımızca  incelenmiş  olup; 
 
            İzmir  6. İdare  Mahkemesinin  28.04.2017  tarih  ve  2016/ 857  E.-  2017/ 765   K.  Sayılı   
kararı doğrultusunda ve 1/5000 ölçekli  Buca Nazım İmar  Planı Revizyonu doğrultusunda  166 ada, 
6 parselin bir kısmının Pazaryeri Alanından çıkarılması  amacıyla  Belediyemiz  Plan ve Proje Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanan  27639,1  Pin Nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
önerisinin,  
 
 Komisyonlarımızca oybirliğiyle   KABULÜNE  karar verilmiştir.            
  

                                                                    Deniz YÜCEL 
Komisyon Başkanı 

 
                                                        
 
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 01.02.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Hukuk, Çevre ve 
Sağlık ile Kültür, Sanat, Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca 
incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
İSTEM : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun verdiği yazılı önerge ile; Buca Koop Gıda Çarşısı 
dolmuş durağının karşısındaki parka ‘’Celal Acar Parkı’’ olarak isim verilmesi hususunda bir karar 
alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önergeye konu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park kullanımında olmadığı 
anlaşıldığından önergenin; 
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi.17.02.2017 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 01.02.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Hukuk, Çevre ve 
Sağlık ile Kültür, Sanat, Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca 
incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
İSTEM : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun verdiği yazılı önerge ile; İzkent 1310 sokaktaki isimsiz 
parka, ‘’Şehit Yunus Ünal Parkı’’ olarak isim verilmesi hususunda bir karar alınması 
istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            Önergeye konu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park kullanımında olmadığı 
anlaşıldığından önergenin; 
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi.17.02.2017 
  
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 
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HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 
 

         Meclisimizin 03.03.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe, Hukuk ile 
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve 
karara bağlanmıştır. 
 
 İSTEM : 

 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun verdiği yazılı önerge ile; “2464 Sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununa eklenen Mükerrer Madde 44-(değişik:25/12/2003-5035/41md;) Belediye sınırları ve 
mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş 
yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.Genel ve katma bütçeleri 
idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri 
kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerin de kullanılan binalar, Kızılay Genel 
Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, korumalı işyerleri 
ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartı ile elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde 
kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve temsilcilikleri 
tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tabi değildir.” denildiğinden, 
Cemevleri (Kültürevleri), Sinagoglar ve Kiliselerden evsel katı atık ücreti alınmaması hususunda bir 
karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             

İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            

Önerge ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa eklenen mükerrer madde 44 - (değişik: 
25/12/2003-5035/41 md;) Belediye sınırları ve mucavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin 
çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre 
temizlik vergisine tabidir. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, 
bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından 
münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları,  
 
 
 
 
 
 
 



2/2 
 

Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, korumalı işyerleri ile umuma açık ibadet yerleri, 
karşılıklı olmak şartı ile elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine 
mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile 
bunların müştemilatları vergiye tabi değildir’’ denildiğinden Cemevleri (Kültürevleri), Sinagoglar 
ve Kiliselerden evsel katı atık ücreti alınmaması hususunda meclisimizce karar alınması istenmiş 
olup önergeye dayanak gösterilen yasa maddesi ile çevre temizlik vergisi ve istisnaları düzenlenmiş 
olup ilgili yasa maddesinin evsel katı atık ücreti ile ilgili bir istisna içermediğinden, önergenin;  

              
Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi.  (21.03.2017) 

  
 
                                                                   

       Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 

 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 03.03.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Hukuk, Çevre ve Sağlık 
ile Kültür, Sanat, Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve 
karara bağlanmıştır. 
 
 İSTEM : 
 
        Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 23.02.2017 tarih ve 349 sayılı önergesi ile; Göksu Mahalle 
Muhtarının vermiş olduğu dilekçede; 679/31 sokaktaki parka; Ulus Parkı, 693/4 sokaktaki parka; 
Göksu Parkı, 648/2 sokaktaki parka; Barış Parkı, 668/5 sokaktaki parka; Romen Sevgi Parkı, 
692 sokaktaki parka; Huzur Parkı, 640 sokaktaki parkada; Gülşehri Parkı isimlerinin verilmesi 
hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
 
     Göksu Mahalle Muhtarının vermiş olduğu park isimleriyle ilgili önerge incelenmiş olup;       
  
 Önergeye konu alanlar 1/1000 ölçekli İmar Planlarında, 
 

679/31 sokaktaki alan yeşil alan kamuya terkli alanda kaldığından; 693/4 sokaktaki alan 
Çocuk Oyun Alanı kamuya terkli alanda kaldığından; 668/5 Sokak ile 693 sokak kesişimindeki 
yeşil alan kamuya terkli olduğundan;  
679/31 sokaktaki parka; Ulus Parkı,  
693/4 sokaktaki parka; Göksu Parkı,  
668/5 sokaktaki parka; Romen Sevgi Parkı, isimlerinin verilmesi;  
 

Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE; 
 
 
Önergede yer alan diğer 3 parka ilişkin yine 1/1000 ölçekli İmar Planlarında,  
 
648/2 sokaktaki A-4/5-3 nizam ve yapılaşma koşullu Konut Alanı, şahıs mülkiyetindeki 185 

ada, 78 parsel ile yine şahıs mülkiyetindeki 185 ada, 29 parselde kaldığından; 692 sokaktaki Sosyo 
Kültürel Tesis Alanı, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 7352 ada, 3 parselde kaldığından; 640 
sokaktaki A.B.O.P (bölgesel otopark) Alanı, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 185 ada, 130 parselde 
kaldığından; 

 
 
 
 
 
 



648/2 sokaktaki parka Barış Parkı;  
692 sokaktaki parka; Huzur Parkı;  

640 sokaktaki parka; Gülşehri Parkı, isimleri verilmesi için  "mülkiyet bilgilerine bakıldığında 
hazine arazisi ya da özel mülkiyete konu olduğu"; ayrıca, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
kullanım amacı farklı olduğundan dolayı; 
 
 

Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi. 21.03.2017 
 
 
 
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 
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HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 

         Meclisimizin 03.03.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe, Hukuk ile 
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve 
karara bağlanmıştır. 
 
 İSTEM : 

 
 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun verdiği yazılı önerge ile; “2464 Sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununa eklenen Mükerrer Madde 44-(değişik:25/12/2003-5035/41md;) Belediye sınırları ve 
mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş 
yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.Genel ve katma bütçeleri 
idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri 
kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerin de kullanılan binalar, Kızılay Genel 
Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, korumalı işyerleri 
ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartı ile elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde 
kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve temsilcilikleri 
tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tabi değildir.” denildiğinden, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren okul, kreş ve yurtlardan da evsel katı atık ücreti 
alınmaması hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             
 

 İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
           

  Önerge ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa eklenen mükerrer madde 44 - (değişik: 
25/12/2003-5035/41 md;) Belediye sınırları ve mucavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin 
çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre 
temizlik vergisine tabidir. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, 
bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından 
münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları,  
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Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, korumalı işyerleri ile umuma açık ibadet yerleri, 
karşılıklı olmak şartı ile elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine 
mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile 
bunların müştemilatları vergiye tabi değildir’’ denildiğinden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 
hizmet veren okul, kreş ve yurtlardan da evsel katı atık ücreti alınmaması hususunda meclisimizce 
karar alınması istenmiş olup önergeye dayanak gösterilen yasa maddesi ile çevre temizlik vergisi ve 
istisnaları düzenlenmiş olup ilgili yasa maddesinin evsel katı atık ücreti ile ilgili bir istisna 
içermediğinden, önergenin;  
             Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verildi. (21.03.2017) 
  
 
                                                                   

       Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 
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HUKUK KOMİSYONU KARARI 

          

Meclisimizin 03.03.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Hukuk ile Kent 
Tarihi ve Turizmi Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve 
karara bağlanmıştır. 
  

İSTEM : 
        Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 17.02.2017 tarih ve 973 sayılı önergesi ile; İzmir 1 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 5249 sayılı kararı 
doğrultusunda; Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 21 N I b imar paftada yer alan 582 Ada, 13, 15, 48, 61, 
62, 72, 73 parseller ile 7010 Ada, 1 parselde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki 
yapılaşma nizamının ayrık nizam yerine tescilli yapılar ile ilişkisine göre belirlenmesi ve kütle 
olarak verilmesi ile tescilsiz parsellerdeki kat sayısının 2 kat ile sınırlandırılmasına yönelik 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
KARAR : 

 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi 21N-Ib imar pafta 582 ada 13, 15, 48, 61, 62, 72, 73 

parseller ile 7010 ada 1 parselde, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Mü-
dürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 5249 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar 
plan değişikliği önerisi Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olduğu, 

 
Yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planındaki Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma nizamının yerine 

tescilli yapılar ile ilişkisine ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre yapı kitlelerinin öneril-
diği, parsellerdeki kat yüksekliğinin 2 kat ile sınırlandırıldığı, 
           

 İlçenin genelinde tescilli yapıların bulunduğu imar adalarının olduğu, tek bir adada bu tür 
bir karar alınmasının mevcut imar hakkının vatandaşın elinden alınması anlamına geldiği, adada yer 
alan iki parselde ruhsatlı 4 katlı yapı bulunduğu; yapı yapmamış parsel sahipleri açısından 
mağduriyete yol açacağı, kanaati oluştuğundan, 
            Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyesi Rakip BECER’in Red oyuna karşın, 
 

582 ada 13, 15, 48, 61, 62, 72, 73 parseller ile 7010 ada 1 parselde, Plan ve Proje Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve İzmir 1 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 5249 sayılı kararına 
uygun olarak hazırlandığı tespit edildiğinden, diğer komisyondaki meclis üyelerinin kabul oylarıyla; 
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Komisyonumuzca oyçokluğu ile KABULÜNE karar verilmiştir. 23.03.2017 
   
 

                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 
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HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 03.03.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar ve Hukuk 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
 
 İSTEM : 
        Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.01.2017 tarih ve 531 sayılı önergesi ile; Buca, Kızılçullu 
Mahallesinde, 7737 ada, 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
önerisinin değerlendirilmesi hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 
             İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
   
              İzmir İli, Buca İlçesi, Hürriyet Mahallesi, (tapuda kayıtlarında Kızılçullu)  22 M III b pafta 
7737 ada, 1 parselin  12.04.2016  tasdik tarihli halen  yürürlükteki   1/1000 ölçekli    uygulama imar 
planında  A-8 (Ayrık nizam 8 kat) yapılaşma koşullu  Ticaret- Konut Alanı (TİCK)    kullanımında   
kaldığı,  
 
             Plan değişikliği önerisi ile; halen  yürürlükteki  7737 ada, 1 parselde  1/1000 ölçekli  İmar 
Planında  ada üzerinde  herhangi bir  TAKS veya  KAKS (emsal)  ibaresi   bulunmadığından  
verilen  imar  durumunda  belirsizliğe  yol açtığından bahisle,  1988  yılındaki  planda  bulunan   
kadastral  parsel üzerinden  Emsal: 1  olarak  K.A.T. (Katlar Alanı Toplamı) : 6556 m²,  T.A.K.S 
(Taban Alanı Kat Sayısı): 0,40 olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin 
değerlendirilmesinin istenildiği,  
 
            Parselin S.S Soylu Konut Yapı Kooperatifine ait,  toplam alan büyüklüğünün ise 1.370,65 
m² olduğu,  
   
            Parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’nda Kentsel Çalışma Alanları başlıklı 
Tali İş Merkezleri  (2.ve 3.derece merkezler)  kullanımında kaldığı, nazım imar planı revizyonunun 
plan uygulama hükümlerinde “Bu alanlarda konut, çarşı, büro, iş hanı,  her türlü ticaret, ticari 
depolama, eğlence yerleri, çok katlı taşıt parkı, servis istasyonları, yerel ve bölgesel kamu 
kuruluşları, otel ve motel bulunabilir. Bu fonksiyonların bir ya da birkaçı aynı parsel içinde 
bulunabilir.’’ hükmünün yer aldığı, 
   
           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu Şefliği’nin 21.03.2017 tarih ve 1280 sayılı 
yazısında; yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında toplam inşaat alanının 5.760 m², 
öneri imar planında ise 6.556 m² olarak belirlendiğinin belirtildiği,   
 
          Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Madde 26.maddesinin 1.bendinde “İmar planı 
değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini 
bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” 
hükmünün yer aldığı, bu hüküm açısından incelendiğinde; söz konusu plan değişikliği önerisinin 
kamu yararı içermediği, 
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          4.bendinde  “Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin 
yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın  
çevresinin silüeti yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde 
etkilememesi esas alınarak yapılır.’’ hükmünün yer aldığı, bu hüküm açısından incelendiğinde,   
plan değişikliği yapılan alanın çevresinin BL-4 (Blok nizam 4 katlı) , B-4 (Bitişik nizam 4 katlı), A-
4 (Ayrık nizam 4 katlı) konut alanlarından oluştuğu, bu nedenle 7737 ada, 1 parselde plan 
değişikliği olması halinde oluşacak 12-13 katlı yapının yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe 
göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceği, 
 
         5.bendinde “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının 
değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: 
a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan 
değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm açısından 
incelendiğinde, söz konusu plan değişikliğinin kat artışı, dolayısıyla yapı ve nüfus yoğunluğunda 
artış öngördüğü, ancak bu artışa konu alana hizmet edecek sosyal ve teknik altyapı alanında 
herhangi bir artış getirilmediği, 
 
 7.bendinde “Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan 
değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya 
hazırlatılır.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm açısından incelendiğinde, söz konusu plan 
değişikliğinin yoğunluk arttıran bir öneri olmasına rağmen 7. Fıkrada bahsi geçen analiz ve 
değerlendirmeleri içermediği, 
 
            1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesi ile şehircilik ilke ve esaslarına uygun 
olmadığı hususları tespit edildiğinden önergenin, 
 
            Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. 23.03.2017 
 
                                                                  Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 

 
 
 
 

 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 



 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 03.03.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Plan ve Bütçe ile 
Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara 
bağlanmıştır. 
İSTEM : 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06.02.2017 tarih ve 643 sayılı önergesi ile; İzmir İli, 
Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 22-N-I-C pafta, 38167 ada, 4 parsel nolu 536,60m2 yüzölçümlü 
taşınmazın, 185/585(169,69)m2'si Belediyemiz adına kayıtlıdır.  
 Belediyemiz adına kayıtlı 169,69m2'si hissenin, diğer tapu maliki' ne 3194 sayılı kanunun 
17. maddesince satılması talep edilmiş olup; Meclisimizin 04.01.2017 tarih 2017/12 sayılı kararı ile  
Parselin TM(zemin kat ticaret, üst katlar ticaret ve konut yapılabilir) koşullu Bitişik Nizam 4 kat 
imarlı konut alanı kullanımında kaldığı, konumu dolayısıyla Belediyemiz tarafından da 
değerlendirilebileceği düşünüldüğünden satılmasının reddine karar verilmiştir. 

Alınan Meclis kararı 13.01.2017 tarih 2017/166 sayılı yazı ile diğer hissedara tebliğ 
edilmiştir. Tapu maliki’ nin 26.01.2017 tarih 2017/452 sayılı 2. dilekçesi ile bahse konu olan 
parselde bulunan hissemizin kat karşılığı inşaat sözleşmesi talebi hususunda bir karar alınması 
istenilmektedir.  
 
KARAR : 

İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
           İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 22-N-I-C pafta, 38167 ada, 4 parselde kayıtlı  
536,60m2 yüzölçümlü taşınmazın, 185/585(169,69)m2'si Belediyemiz adına kayıtlı olup önerge 
sahibince hissedar olduğu parselle ilgili belediyemizle kat karşılığı sözleşme yapılması hususunda 
meclisimizce karar alınması istenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde 
‘’taşınmaz mal alım satımı, takası, tahsisi, 3 yıldan fazla kiralanması ve sınırlı ayni hak tesis etmek 
belediye meclisinin görev ve yetkileri içinde sayıldığından çoğun içinde az da vardır kuralı uyarınca 
önergenin; 
             Komisyonumuzca oybirliği ile KABULÜNE karar verildi.23.03.2017 
  

                                                            Deniz YÜCEL   
                                                               Komisyon Başkanı 

 
 
 

Sabriye ÖZDEMİR                                                                                           Ali GÜZEL 
Komisyon Başkan V. 
 

 
 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                               Rakip BECER 
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HUKUK KOMİSYONU KARARI 

          

Meclisimizin 03.03.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Hukuk ile Kent 
Tarihi ve Turizmi Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve 
karara bağlanmıştır. 
  

İSTEM : 
 
        Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 17.02.2017 tarih ve 973 sayılı önergesi ile; İzmir 1 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 5249 sayılı kararı 
doğrultusunda; Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 21 N I b imar paftada yer alan 582 Ada, 13, 15, 48, 61, 
62, 72, 73 parseller ile 7010 Ada, 1 parselde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki 
yapılaşma nizamının ayrık nizam yerine tescilli yapılar ile ilişkisine göre belirlenmesi ve kütle 
olarak verilmesi ile tescilsiz parsellerdeki kat sayısının 2 kat ile sınırlandırılmasına yönelik 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  

 
KARAR : 

 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi 21N-Ib imar pafta 582 ada 13, 15, 48, 61, 62, 72, 73 

parseller ile 7010 ada 1 parselde, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Mü-
dürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 5249 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar 
plan değişikliği önerisi Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olduğu, 

 
 
Yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planındaki Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma nizamının yerine 

tescilli yapılar ile ilişkisine ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre yapı kitlelerinin öneril-
diği, parsellerdeki kat yüksekliğinin 2 kat ile sınırlandırıldığı, 
           

 
 İlçenin genelinde tescilli yapıların bulunduğu imar adalarının olduğu, tek bir adada bu tür 

bir karar alınmasının mevcut imar hakkının vatandaşın elinden alınması anlamına geldiği, adada yer 
alan iki parselde ruhsatlı 4 katlı yapı bulunduğu; yapı yapmamış parsel sahipleri açısından 
mağduriyete yol açacağı,  

 
582 ada 13, 15, 48, 61, 62, 72, 73 parseller ile 7010 ada 1 parselde, Plan ve Proje Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve İzmir 1 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 5249 sayılı kararına 
uygun olarak hazırlandığı tespit edildiğinden,  
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Komisyonumuzca oybirliği ile KABULÜNE karar verilmiştir. 18.04.2017 
   
 

  Deniz YÜCEL 
Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 
 

                                                        
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN 
   



HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         Meclisimizin 04.04.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Hukuk, İmar ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara 
bağlanmıştır. 
 İSTEM : 
 İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi L18-B-11-C-1-C pafta, 20137 ada, 2 parsel 
nolu 396,67m2 yüzölçümlü taşınmazın, 124,95/396,67 m2'si Belediyemize adına kayıtlıdır.   
 Belediyemiz adına kayıtlı 124,95m2'lik hissenin, diğer hisse maliklerine eşit oranda 3194 
sayılı kanunun 17. maddesince satılması hususunda bir karar alınması istenilmektedir. 
 
KARAR : 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
 İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, L18-B-11-C-1-C pafta, 20137 ada, 2 no.lu 

parselde (396,67 m²) bulunan 124,95/396,67 m²’lik Belediyemiz hissesinin diğer tapu malikine 
3194 sayılı Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. 
Maddesinin (e) bendi gereğince karar alınmasının istenildiği,       

Parselin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih ve 05.1074 sayılı kararı ile 
onaylanan Kaynaklar Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda Serbest Nizam 2 
kat Konut Alanında kaldığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 06.02.2017 tarih ve 310.05/517 
sayılı İmar Durumu Belgesi düzenlendiği,  

Parselin konumu ve yapılaşma hakları dolayısıyla Belediyemiz tarafından 
değerlendirilebilecek durumda olmaması ve Belediyemizin söz konusu parsele ilişkin bir yatırım 
projesinin olmadığı, satın almak isteyen parsel malikinin uzun yıllardır tarafından kullanılmakta 
olduğu tespit edildiğinden,  

396,67 m² yüzölçümlü 20137 ada, 2 no.lu parselde bulunan 124,95 m²’lik Belediyemiz his-
sesinin diğer tapu maliklerine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılmasının; 

  
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. 25.04.2017 

   

Deniz YÜCEL 
Komisyon Başkanı 

 
                                                        
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   



HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         Meclisimizin 04.04.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Hukuk, İmar ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara 
bağlanmıştır. 
 İSTEM : 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda ada, parsel ve imar durumu gibi özellikleri belirtilen 
taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre satışının yapılması veya 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerince trampa yoluyla kamulaştırmada kullanılabilmesi 
için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( e ) bendi gereğince söz konusu taşınmazın 
satılmasının ya da trampa yapılmasının uygun olduğuna ilişkin olarak Meclisimizce bir karar 
alınması istenilmektedir. 

PAFTA               ADA                PARSEL             M2                      İMAR DURUMU 
20 N I d              38900                    19                178,32              Bitişik 4 ( dört) kat 

 
KARAR : 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Çamlık Mahallesi,  20 N 1 d pafta, 38900 ada 19 no.lu parselin 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışının yapılması veya 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümlerince trampa yoluyla kamulaştırmada kullanılabilmesi için 5393 
sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince söz konusu taşınmazın satılmasının 
ya da trampa yapılması hususunda Meclisimizce bir karar alınması istenildiği, 
          38900 ada 19 nolu parselin (178,32 m²) yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
Bitişik nizam 4 (dört) kat konut alanında kaldığı, parselin üzerinde yapı bulunmadığı, kentin 
gelişmeye açık bir bölgesinde olduğu, bu nedenle önergeye konu parselin Devlet İhale Kanununun 
45. Maddesine göre satışının yapılması veya 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerince 
trampa yoluyla kamulaştırmada kullanılmasındansa Belediyemizce değerlendirilmesinin kamu 
yararına daha uygun olacağı düşünüldüğünden önergenin,  
 

 Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE  karar verilmiştir. 25.04.2017 
   

                                                                   Deniz YÜCEL 
Komisyon Başkanı 

 
                                                        
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
  
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   



HUKUK KOMİSYONU KARARI 

          

Meclisimizin 04.04.2017 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 28.03.2017 tarih 2017/560 sayılı önergesi ile; 
Belediyemiz tarafından Dumlupınar Mahallesi eski muhtarı Muammer ERSÖZ’ün vefatı 
dolayısıyla 102 Sokak No:32 deki parkta ismini yaşatmak için oğlu Hasan ERSÖZ’ün verdiği 
dilekçeye istinaden ‘’MUAMMER ERSÖZ PARKI’’ isminin verilmesi hususunda bir karar 
alınması istenilmektedir. 

 
KARAR : 

 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
Önergeye konu alanın Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygu-

lama İmar Planı dahilinde kaldığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının henüz kesinleşmediği ve 
yürürlükte olmadığından önergenin; 

 
Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verilmiştir. 25.04.2017 

   
 

Deniz YÜCEL 
Komisyon Başkanı 

 
 
 

                                                        
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN 
   



 

 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 

 

 İSTEM : 
Belediyemiz  Plan ve  Proje Müdürlüğü’nün 21.04.2017 tarih ve  2290  sayılı önergesi  ile;      

Cevher KESER- Ali KESER- Fatma TUĞMAN- Fusün  ÜSTÜNDAĞ  ve dava arkadaşları  tarafın-
dan  Belediyemiz  aleyhine  İzmir 6.İdare Mahkemesinde   2015/ 240 E. sayılı dosyası  ile  davacı-
lara  ait 53000 ada, 12 parselde  kayıtlı  olan  taşınmazın 20.00 metre olan yan bahçe mesafesinin 
5.00 metreye indirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000  ölçekli  imar planı  değişikliği önerisinin red-
dedilmesine ilişkin alınan Buca Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih ve 2015/ 130 sayılı kararının 
iptali ve yürütmenin durdurulması  istemi  ile açılan  davaya  ilişkin  İzmir  6.İdare  Mahkemesinin  
21.02.2017 tarih  ve  2015/ 240  E.-  2017/ 218 K. Sayılı  kararı  ile dava konusu  işlemin  iptaline  
karar  verildiği bildirildiğinden  Buca Belediye  Meclisinin 02.09.2015 tarih ve 2015/ 130 sayılı 
kararının  iptaline  ilişkin   İzmir   6. İdare  Mahkemesinin  21.02.2017  tarih  ve  2015/ 240  E.-  
2017/ 218 K.  Sayılı  kararının  uygulanması doğrultusunda  53000 ada, 12  parselde   kayıtlı  olan  
taşınmazın  20.00 metre olan yan bahçe mesafesinin 5.00 metreye indirilmesi amacıyla  hazırlanan 
1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliği  önerisinin  değerlendirilmesi  talep  edilmektedir.  

 
KARAR : 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
  İzmir İli, Buca İlçesi, Vali Rahmibey  Mahallesi, 21 N-I a, 21 N-I b imar paftalarında, 53000 
ada, 12 nolu  parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında  Bitişik Nizam 5 kat 
konut alanında kaldığı, yan bahçe mesafesinin 20.00 metre olduğu, İzmir   6. İdare  Mahkemesinin  
21.02.2017  tarih  ve  2015/ 240  E.-  2017/ 218 K.  Sayılı  kararında;  53000 ada, 12  parselde   
kayıtlı  olan  taşınmazın  20.00 metre olan yan bahçe mesafesinin 5.00 metreye indirilmesi amacıyla 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin, söz konusu alanda yapı 
yoğunluğunun arttırılmasından çok mevcut yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği ile benzer yapılaşma geçmişine sahip mevcut yapılardan sadece bir kısmının bulunduğu 
alanda yapılaşma öngörülmüş olması nedeniyle eşitlik ilkelerine aykırı olarak oluşan durumunun 
düzeltilmesi amacına yönelik olduğu, bu durumun imar uygulamasının amacına, şehircilik ilkeleri, 
planlama esasları ve kamu yararına ve planlamanın eşitlik ilkelerine uygun olduğu sonucuna 
varıldığı, dava konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine ilişkin 
Buca Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 2015/ 130 sayılı kararının iptali hususunun   hüküm  
altına  alındığı, 
  Mahkeme Kararında bahsedilen gerekçelere istinaden 53000 ada, 12 parselde kayıtlı olan 
taşınmazın 20.00 metre olan yan bahçe mesafesinin 5.00 metreye indirildiği,  
 
 

1/2 



 

   İzmir 6. İdare Mahkemesinin 21.02.2017 tarih ve 2015/ 240 E.-  2017/ 218 K.  sayılı kararı 
doğrultusunda Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan 25938.1 Pin No.lu 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 
  
 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. 04.05.2017 
   
                                                                    
 
 
 
 
                                                                  Deniz YÜCEL 

Komisyon Başkanı 
 

                                                        
 
 
 
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
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HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 01.06.2017 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih ve 2615 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Kızılçullu   Mahallesi, 21 M II b  pafta, 40547 ada, 14 parsel no.lu 
587,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, 136,00/587,00 (136,00) m²’si  Belediyemiz adına 
451,00/587,00 m²’lik diğer hissedarlar adına kayıtlı olduğu, Belediyemiz adına kayıtlı 
136,00/587,00 (136,00)m²’lik hissenin Faruk KULAKOĞLU’na satılması yönünde tüm diğer 
hissedarların Faruk KULAKOĞLU’na vermiş oldukları feragatnameye istinaden, 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; 
 

Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyesi Emrullah DURAN’ın kat karşılığı inşaat 
sözleşmesi yapılarak Belediyemize çeşitli şekillerde değerlendirilmek üzere gayrimenkul 
kazandırmanın bahse konu parsel üzerindeki Belediyemiz hissesinin satılmasından daha 
uygun olacağı gerekçesiyle RED oyuna karşın, Belediyemiz tarafından değerlendirilebilecek 
durumda olmaması ve söz konusu parsele ilişkin bir yatırım projesinin olmadığı tespit 
edildiğinden diğer Komisyon Üyelerinin KABUL oylarıyla, Belediyemiz adına kayıtlı 
136,00/587,00 (136,00)m²’lik hissenin diğer tapu malikine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. 
maddesince satılmasına, 
                 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile KABULÜNE karar verildi. (…/06/2017) 
 
 
 
 
 
                                                                Deniz YÜCEL 

Komisyon Başkanı 
 

                                                     
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 



 
 
                                                                                                                              

HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.06.2017 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
             Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 17.05.2017 tarih ve 2500  sayılı 
önergesi ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe   Mahallesi, 22 N IV a  pafta, 6013 ada, 36 parsel 
no.lu 560,96 m² yüzölçümlü taşınmazın 11,011/28,048 (220,22)  m²’si  Belediyemiz adına 
kayıtlı 220,22 m² hissenin diğer tapu maliklerine 3194 sayılı kanunun 17. Maddesince 
satılması talep edilmiş Meclisimizin 04.01.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararıyla; 
Belediyemizin hissesinin büyüklüğü Belediyemiz tarafından değerlendirilebileceği ve diğer 
hissedarlarla birlikte kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak çeşitli şekillerde 
değerlendirilmek üzere gayrimenkul kazandırmanın bahse konu parsel üzerindeki 
Belediyemiz hissenin satılmasından daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talep 
reddedilmiştir. 

Alınan Meclis Kararı 13.01.2017 tarih ve 168 sayılı yazı ile hissedarlar vekiline tebliğ 
edilmiştir. Tapu maliklerinin 02.05.2017 tarih ve 2282 sayılı dilekçesi ile bahse konu olan 
parselde bulunan hissemizin kat karşılığı sözleşmesi talebinde bulunmuştur. 

Tapu maliklerinin yeni talebi konusunda 5393 sayılı Belediye yasasının 18. 
Maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi,  Çamlık Mahallesi (tapuda Kocatepe Mahallesi) 22 N IV a pafta, 
6013 ada, 36 parsel no.lu 560,96 m² yüzölçümlü taşınmazın 11,011/28,048 (220,22)  m²’si 
Belediyemiz adına kayıtlı 220,22 m² hissesinin, diğer tapu maliklerine 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 17. Maddesince satılmasının 04.01.2017 tarih 2017/18 sayılı kararı ile reddine 
karar verildiği,  

Kocatepe Mahallesi, 6013 ada, 36 no.lu parselde bulunan 220,22 m²’lik hissemize dair 
parseldeki diğer tapu malikleri ile Belediyemiz ilgililerince kat karşılığı inşaat sözleşmesi 
yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, 
 

Komisyonumuzca oybirliğiyle KABÜLÜNE karar verildi. (.../06/2017) 
 
 
 

                                                                Deniz YÜCEL 
Komisyon Başkanı 

 
                                                       
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 



 
 
 

HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 
         Meclisimizin 01.06.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Kültür Sanat Spor, 
Çevre ve Sağlık ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca 
incelenmiştir. 
 
İSTEM: 
 
         İlgi: a) 20.01.2017 tarihli ve 2017/140 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen dilekçe. 
                 b) 10.04.2017 tarih ve 48648409-520-E.17395 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar İl  
                     Müdürlüğü yazısı. 
                 c) 08.05.2017 tarihli ve 54550218-520-E.51026 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar 
                     Bakanlığı Şehit yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı yazısı. 
   

İlgi (a) sayılı dilekçede; Murat KÖSE isimli Şehit babası uygun görülebilecek bir parka 
1998 yılında Şehit olan oğlu Jandarma Komando Çavuş Güven KÖSE isminin verilmesini talep 
etmektedir. 

İlgi (b) sayılı yazıda Şehitlerimizin İsimlerinin Yaşatılması ve Yakınlarına Yapılacak 
Yardımlara İlişkin Usul ve Esaslar ile Ekleri çerçevesinde, talebe yönelik olan ek formun 
doldurularak tarafımızca gönderilmesi istenmektedir. 
14.04.2017 tarih ve 47998942-622.01-696 sayı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 
gönderdiğimiz yazıya, İlgi ( c) sayılı yazıda uygun görüldüğü belirtilmiş olup; Fırat Mahallesi 
289/66 Sokakta bulunan parka Jandarma Komando Çvş. Güven KÖSE ismi verilmesi hususun 
da Meclisimizce karar alınması istenilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
          İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 
        Önergeye konu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan kullanımında 
olduğu, mülkiyetinin hazineye terkli olduğu ve ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
yazısıyla uygun görüldüğü belirtildiğinden,  
 
        Önergenin Komisyonumuzca oybirliği ile KABULÜNE karar verildi. (…/06/2017) 
 
 
 
 
                                                                    Deniz YÜCEL 

Komisyon Başkanı 
 

                                                    
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
  
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN  
 



 
 
  
  
 
 
 
 

HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 
         Meclisimizin 01.06.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Kültür Sanat Spor, 
Çevre ve Sağlık ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca 
incelenmiştir. 
 
İSTEM: 
 
         Terör Gazisi Emekli Albay Salih KUŞOĞLU’ nun verdiği dilekçeye istinaden Belediyemiz 
bakım alanlarından olan 1251 sokaktaki parka ‘SALİH KUŞOĞLU’ olarak isim verilmesi 
hususunda Meclisimizce karar alınması istenilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
          İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 
          04.03.2015 tarih ve 2015/38 sayılı Meclis Kararının 5. maddesinde, 1251 Sokaktaki Parka, 
“Gazi Yüzbaşı Salih Kuşoğlu Parkı” isminin verilmiş olduğu görülmüştür. Bu nedenle mükerrer 
karar vermemek adına, söz konusu önerge hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliği 
ile karar verildi. (…/06/2017) 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Deniz YÜCEL 

Komisyon Başkanı 
 

                                                   
 
 
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 

 
 



HUKUK KOMİSYONU KARARI 

          

Meclisimizin 05.07.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Hukuk ile Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara 
bağlanmıştır. 
  
 

İSTEM : 
 

İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 20O-1a  pafta, 42703 ada, 8 parsel nolu 
480,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, 8,881/63,200(67,45)m2 ve 179,000/480,000(179,00)m² olmak 
üzere toplam 246,45m²   Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına kayıtlı 246,45m2'lik 
hissenin , diğer tapu malikleri' ne 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması talep edilmiş olup; 
Meclisimizin 01.06.2017 tarih 2017/84 sayılı kararı ile Belediyemiz hissesinin büyüklüğü, 
Belediyemizin hissedar olduğu parselin yapılaşma koşulları ve konumu göz önünde 
bulundurulduğundan söz konusu taşınmazın kat karşılığı verilmesinde Belediyemiz açısından elde 
edilecek faydanın daha büyük olacağı gerekçesiyle Belediyemiz hissesinin diğer hissedarlara 
hisseleri oranında satılması talebi reddedilmiştir. Alınan Meclis kararı 15.06.2017 tarih ve 
2017/2905 sayılı yazımız ile diğer hissedarlara tebliğ edilmiştir. Diğer hissedarlar 19.06.2017 tarih 
ve 2017/2942 sayılı 2. dilekçesi ile bahse konu olan parselde bulunan Belediyemiz hissesinin kat 
karşılığı inşaat sözleşmesi talebinde bulunmuştur. Diğer hissedarların yeni talebi konusunda; 5393 
sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması 
istenilmektedir. 

 
KARAR : 

 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme  Mahallesi, (tapuda Tınaztepe mahallesi)   20 O I a pafta, 

42703 ada 8 parsel nolu 480,00m² yüzölçümlü taşınmazın  8,881/63,200 (67,45) ve 
179,000/480,000 (179,00) olmak üzere toplam 246,45 m²’sinin Belediyemiz adına kayıtlı olduğu,  

 
 Belediyemiz adına kayıtlı 246,45 m²’lik hissenin, diğer tapu maliklerine 3194 sayılı 

kanunun 17. Maddesince satılması talep edilmiş olduğu, Meclisimizin 01.06.2017 tarih  2017/84 
sayılı kararı ile Belediyemiz hissesinin büyüklüğü, Belediyemizin hissedar olduğu parselin 
yapılaşma koşulları ve konumu göz önünde bulundurulduğundan söz konusu taşınmazın kat 
karşılığı verilmesinde Belediyemiz açısından elde edilecek faydanın daha büyük olacağı 
gerekçesiyle Belediyemiz hissesinin diğer hissedarlar hisseleri oranında satılması talebinin  
reddedildiği, Alınan Meclis Kararı 15.06.2017 tarih ve 2017/2905 sayılı yazı ile diğer hissedarlara 
tebliğ edildiğinin,  diğer hissedarların 19.06.2017 tarih ve 2017/2942 sayılı 2. dilekçesiyle bahse 
konu olan parselde bulunan Belediyemiz hissesinin kat karşılığı inşaat sözleşmesi talebinde 
bulunulduğu,   

 
 Diğer hissedarların yeni talebi konusunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin 

(e) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenildiği,            
             
 



            İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme mahallesi, 42703 ada, 8 no.lu parselde bulunan 
246,45m²’lik hissemize dair parsellerdeki diğer tapu malikleri ile Belediyemiz ilgililerince kat 
karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi 
gereğince,   
 

Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verildi. (24/07/2017) 
 
 
 

                                                                    Deniz YÜCEL 
Komisyon Başkanı 

 
                                                        
 
 
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
   Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 
 

 



HUKUK KOMİSYONU KARARI 

          

Meclisimizin 05.07.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Hukuk, Çevre ve 
Sağlık ile Kültür, Sanat, Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca 
incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
  

İSTEM : 
        Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri Seyit Ali SELEK, Ali GÜZEL, Nehir FIRTINA ve 
Canan AYDEMİR ÖZKARA tarafından verilen yazılı önergeyle; Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 
548 Sokaktaki parka “Şirinkent Ata Parkı” isminin verilmesi hususunda bir karar alınması 
istenilmektedir. 

 
KARAR : 
 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
           Önergeye konu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak görünmesi 
ve mülkiyetinin hazineye terkli olması nedenleriyle, söz konusu yere  “Şirinkent Ata Parkı” isminin 
verilmesi uygun görülmüş olup; 
 
        Önergenin Komisyonumuzca oybirliği ile KABULÜNE karar verildi. (24/07/2017) 

 
  
 
 
 

                                                                    Deniz YÜCEL 
Komisyon Başkanı 

 
                                                        
 
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 

 



 
                                                                                                                          

HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.08.2017 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
            Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 3713  sayılı önergesi 
ile; Belediyemiz  Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 20.07.2017 tarih ve 12522  sayılı  yazısı  ile;  
Sevdalı  KAVRALOĞLU ve dava arkadaşları  tarafından  Belediyemiz  aleyhine İzmir 
6.İdare Mahkemesinde   2016/ 857  E. sayılı dosyası  ile  davacılara  ait tapunun   İzmir İli, 
Buca İlçesi, İnönü  Mahallesi, 166 ada, 6  parselde  1/1000 ölçekli  İmar Planı  yapılmasına  
ilişkin  21.10.2013 tarih ve 05.1264 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Kararının  
yürütülmesinin  durdurulması ve iptali istemi  ile açılan  davada İzmir  6. İdare Mahkemesinin  
28.04.2017  tarih ve  2016/ 857  E. 2017/ 765 K. sayılı kararı  ile dava konusu  işlemin  
iptaline  karar  verildiği  bildirildiğinden  tapunun 166 ada, 6  parselinde  kayıtlı  olan  
taşınmazda  1/1000 ölçekli  İmar  Planı yapılmasına ilişkin  21.10.2013 tarih ve  05.1264  
sayılı  İzmir Büyükşehir  Belediye Meclis Kararının  iptaline  ilişkin   İzmir  6. İdare  
Mahkemesinin  28.04.2017  tarih  ve  2016/ 857  E.-  2017/ 765  K.  Sayılı   kararının 
uygulanması  ve  1/5000 ölçekli  Buca Nazım İmar  Planı Revizyonu doğrultusunda 166 ada, 
6 parselin  bir kısmının Pazaryeri  Alanından çıkarılması  amacıyla  hazırlanan  1/1000  
ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliği  önerisinin  değerlendirilmesi  talep  edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI:  
   
    İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir 6. İdare Mahkemesinin 28.04.2017 tarih ve 2016/ 857  E.-  2017/ 765   K.  Sayılı   
kararı doğrultusunda ve 1/5000 ölçekli  Buca Nazım İmar  Planı Revizyonu doğrultusunda  
166 ada, 6 parselin bir kısmının Pazaryeri Alanından çıkarılması  amacıyla  Belediyemiz  Plan 
ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan  27639,1  Pin Nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği önerisinin,  
 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (02.08.2017) 

                  
       
       
                                                                                                                  
Deniz YÜCEL 

             Komisyon Başkanı 
 

                                                        
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
-                                                                     
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                             
                                                                           
  

HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 
 
 
 

Meclisimizin 01.08.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2017 tarih ve 3402 sayılı 
önergesi ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi,  21 O 4 A pafta, 41439 ada 21 
parsel nolu 359,00 m² yüzölçümlü taşınmaz   356,00/359,00 (356)m²’si Belediyemiz adına 
kayıtlıdır. 

Belediyemiz adına kayıtlı 356,00/359,00 (356)m² hissenin satışı için 22.11.2016 
tarih ve 4659 sayılı dilekçe ile Hüseyin ÖRS varisi Sadık ÖRS isimli vatandaş talepte 
bulunmuş, talebi 04.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Meclis Kararı ile reddedilmiştir. 

18.07.2017 tarih ve 3312 sayılı dilekçe ile anılan taşınmaz ile ilgili 3 m²’lik hissesi 
bulunan taşınmaz sahibi Belediyemiz hissesinin satışını, satış işlemi olmazsa kat karşılığı 
sözleşme yapılmasını talep etmektedir. 

5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce bir 
karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi,  21 O 4 A pafta, 41439 ada 21 parsel 

nolu 359,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 356,00/359,00 (356)m²’sinin Belediyemiz adına 
kayıtlı olduğu, 

Belediyemiz adına kayıtlı 356,00/359,00 (356)m² hissenin satışının Meclisimizce 
04.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Meclis Kararı ile reddedildiği, 

18.07.2017 tarih ve 3312 sayılı dilekçe ile anılan taşınmaz ile ilgili 3 m²’lik hissesi 
bulunan taşınmaz sahibinin Belediyemiz hissesinin satışını, satış işlemi olmazsa kat 
karşılığı sözleşme yapılmasının talep edildiği, 
           
 

 
 
 
 
 

1/2 
 

 
 
   

 



  T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
-                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                             
                              
 
 
                                              
                                                                                                                        

  
 Diğer hissedarların yeni talebi konusunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. 

maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenildiği,            
             
            İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 21 O 4 A pafta, 41439 ada, 21 nolu 
parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 2 (iki) kat Konut Alanında 
kaldığı, parselde bulunan  356,00 m²’lik Belediyemiz hissesinin büyüklüğü ve konumu göz 
önünde bulundurulduğundan söz konusu taşınmazın Belediyemizce  yatırımda 
kullanılmasının fayda sağlayacağı gerekçesiyle,    
 

Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE   karar verilmiştir. (15.08.2017) 
 
 

 
 

Deniz YÜCEL 
Hukuk Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 
  

Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                   Sabriye ÖZDEMİR 
Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                                       Emrullah DURAN  

 
 
 
 

2/2 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
-                                                                     
                                                                     
                                                        
                                                                  
                                     
                                                                       
                                                                        

HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 
 
 

Meclisimizin 01.08.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
 
 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2017 tarih ve 3403 sayılı 
önergesi ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 
15. Maddesinin (h) bendinde “ Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi 
amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, 
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsisi etmek, bunlar üzerinde sınırlı 
ayni hak tesis edilmesi” yer almaktadır. 

 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin görevleri başlıklı 18 (e) bendi gereğince 

de bu yetkiyi kullanmak Meclis görevleri arasında sayılmıştır. 
 
Bu nedenle, yukarıda anılan  kanun maddeleri kapsamında öncelikle, Buca 

Tınaztepe Mahallesi, 71 pafta, 313 ada, 6 parsel nolu 4360 m² yüzölçümlü taşınmazın, kat 
karşılığı değerlendirilmesi ve kat karşılığı sözleşme sonucu ilgili taşınmazda, Belediyemiz 
adına oluşacak olan yeni bağımsız bölümlerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine göre Encümence satış hususunun değerlendirilmesi için, Belediye Kanunun 
34. Maddesinin   (g) bendi gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) 
bendi uyarıca Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2 
   



 
  T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 
-                                                                     
 
 
 
 
 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
           
İzmir ili Buca İlçesi Tınaztepe Mahallesi 71 pafta 313 ada 6 parsel nolu 4360m2 
yüzölçümlü taşınmazın kat karşılığı değerlendirilmesinin Belediyemize fayda sağlayacağı 
anlaşıldığından, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması talebinin KABULÜNE, sözleşme 
sonucunda ilgili taşınmazda Belediyemiz adına oluşacak yeni bağımsız bölümlerin 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre encümence satışı hususunun, kat karşılığı 
inşaat sözleşmesi sonucunda Belediyemiz adına oluşacak bağımsız bölümlerin 
Belediyemize teslim edildiği tarihteki koşullara göre değerlendirilmesi daha uygun 
olacağından ilgili taşınmazda Belediyemiz adına oluşacak yeni bağımsız bölümlerin 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre encümence satış talebi hakkında KARAR 
VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oybirliğiyle karar verilmiştir.(22.08.2017) 

 
 
 
 

 
 

Deniz YÜCEL 
Hukuk Komisyon Başkanı 

 
 
 
  

Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                   Sabriye ÖZDEMİR 
Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                                       Emrullah DURAN  

 
 

 
 
 

 
2/2 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 
 
 

HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 01.08.2017 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2017 tarih ve 3400 sayılı önergesi 
ile; tapuda 3016 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı İdaremizin hissedarı olduğu arsanın 
Belediyemize ait hissesinin kendilerine satılmasının diğer tapu maliklerince 28.06.2017 tarih 
ve 3054 sayılı dilekçeleri  ile talep edildiği, 

Söz konusu taşınmazın 126 m² olduğu, 102m²’sinin    İdaremize   24m²’sinin Ayşe 
ÜÇEŞ’e ait olduğu belirtilerek Belediyemiz adına kayıtlı 102,00/126,00 (102,00m²) hissenin 
diğer tapu malikine 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; 
 

Önergeye konu parsel üzerinde Belediyemiz hissesinin büyüklüğü ve önergeye konu 
parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre bitişik nizam 4 kat imarlı olması bu 
nedenle Belediyemiz hissenin satılmasındansa kat karşılığı değerlendirilmesinin kamu 
yararına daha uygun olacağı anlaşıldığından önergenin komisyonumuzca oybirliği ile reddine 
karar verilmiştir. (22.08.2017) 

 
Deniz YÜCEL 

Hukuk Komisyon Başkanı 
 
 
 
  

Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                   Sabriye ÖZDEMİR 
Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                                       Emrullah DURAN  

 
 

 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
                                                  
                                                                                  
  

HUKUK  KOMİSYONU KARARI 
 
 
 

Meclisimizin 01.08.2017 tarihli toplantısında Hukuk, Kültür, Sanat Spor  ile Çevre ve 
Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 ‘‘Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 27.07.2017 tarih ve 1208 sayılı 
önergesi ile; Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilen ilgi dilekçeyle, Buca Koop mahallesi 1407 
Sokaktaki parka ‘‘Ahmet Necdet SEZER’’ parkı isminin verilmesi talep edilmiş olup; söz 
konusu parka ‘‘Ahmet Necdet SEZER’’ isminin verilmesi hususunda Meclisimizce bir karar 
alınması talep edilmektedir.’’  
 
KOMİSYON KARARI: 
 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
İsim verilmek istenen alanın kamuya terkinin yapıldığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planında ‘‘Çocuk oyun alanı’’ kullanımında kaldığı anlaşılmakla birlikte isme verilmek 
istenen parkın oldukça küçük olduğu, parka verilmek istenen ismin Türkiye Cumhuriyeti 
10.Cumhurbaşkanı’na ait olması nedeniyle, isminin parka verilmesi yerine belediyemizce 
yapılacak büyük bir tesis yada kültür merkezine verilmesinin daha uygun olacağın 
düşünüldüğünden önergenin  Komisyonumuzca reddine  oybirliği ile karar verildi. 
(22.08.2017) 

 
    

 
  

Hukuk Komisyonu Başkanı        
                                                        Deniz YÜCEL 

 
 
 

 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                           Sabriye ÖZDEMİR  
 
 
 
 
 
Necati  ÖZCAN               Emrullah DURAN  



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
-                                                                     
                                                                     
                                                           
                                  

HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 06.09.2017 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
 
İSTEM: 
 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 03.05.2012 tarihinde onaylanan Buca 
İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, Hal Karşısı ve Civarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonu ile alınan kurum görüşleri doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi Buca Belediye Meclisi’nin 
01.02.2017 tarih ve 2017/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 10.05.2017 tarih ve 05.497 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, 31.05.2017 
tarihinde onanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 03.07.2017 – 
02.08.2017 tarihlerinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nde bir ay süreyle askıya çıkarılmış ve 
söz konusu plana, Ek1’de listelen vatandaşlar ile İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi 
Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup; 

 
Konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla Sayın Meclisimizce incelenerek bir 

karar verilmesi istenilmiştir. 
 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğü’nün 23.08.2017 tarih ve 4052 sayılı önergesi 
Ek:1’de listelenmiş olan; 

 
1- 834 ada, 3 nolu parselin maliki tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 

31.07.2017 tarih ve 5055 sayı ile  kayıtlı dilekçe ile, 
 
2- 834 ada, 5 nolu parselin maliki tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 

31.07.2017 tarih ve 5046 sayı ile kayıtlı dilekçe ile, 
 
3- 834 ada, 8 nolu parselin maliki tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 

31.07.2017 tarih ve 5045 sayılı kayıtlı dilekçe ile,  
 
4- 834 ada, 2 nolu parselin maliki tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 

31.07.2017 tarih ve 5044 sayılı kayıtlı dilekçe ile, 
  
5- 832 ada, 2 nolu parselin maliki tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 

01.08.2017 tarih ve 5105 sayılı kayıtlı dilekçe ile, 
 
 
 
 



6- 827 ada, 33-34 nolu parsellere ilişkin İzmir Defterdarlığı tarafından Belediyemiz 
Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 02.87.2017 tarih ve 9506   sayılı kayıtlı yazı ile, itiraz edildiği, 
itirazların değerlendirilerek karar alınmasının istenildiği,  
 

Kaynaklar Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Revizyonunun 
İzmir Büyükşehir Belediyesince 03.05.2012 tarihinde  onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı Revizyonu, kurum görüşleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı, Buca 
Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 2017/26 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2017 tarih ve 05.497 sayılı kararı ile değişiklikle 
uygun görüldüğü ve 31.05.2017 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca  
onaylandığı, 
 03.07.2017-02.08.2017 tarihlerinde Kaynaklar Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Plan Açıklama Raporunun Buca Belediyesi Plan ve 
Proje Müdürlüğü ve Buca Belediyesi web  sitesinde 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı, 
 Askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi yapıldığında;    
 
1. “Doğal Karakteri Korunacak Alanlar”da kalan taşınmazlar konusu (834 Ada 2, 3, 5 
ve 8 parseller: İtirazların 4 tanesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda 
“Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” kullanım kararında kalan, ancak söz konusu 
revizyon öncesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında konut alanlarında kalıp, 
İBŞB’ce onaylanan ve plan önerimizin üst ölçek plan kararlarını oluşturan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Revizyonu’nda da Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar 
kullanım kararında kalan taşınmazlara ilişkin dilekçelerle söz konusu taşınmazların 
revizyon öncesindeki kullanım kararlarının revizyonla değiştirilerek “Doğal Karakteri 
Korunacak Alanlar” kullanım kararı getirilmesine yönelik olduğu, 

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun; 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanmış olup, söz konusu üst ölçekli 
planda da bu alanlar Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan kullanım kararında 
kaldığı, bu kapsamda; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile bir üst ölçekli plan 
olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuyla kademeli birliktelik ve uyum 
sağlandığı, 
  
 2. TAKS ve KAKS değerinin arttırılmasına yönelik itiraz konusu (832 ada, 2 parsel): 
Bu itirazın, Konut Alanı kullanım kararında kalan ve A-2 nizamlı TAKS: 0.25, KAKS: 
0.50 yapılaşma koşullu 832 Ada 2 parselin; yapılaşma koşulunun 0.40 emsal ve KAKS: 
0.80 değerine çıkartılması talebine yönelik olduğu, 

İtiraza konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda; 832 ada, 2 parselin 
de içerisinde yer aldığı yerleşik konut alanlarında A-2 yapı nizamı ve 0.25 (Taban Alanı 
Kat Sayısı) / Kat Alanı Kat Sayısı (Emsal) 0.50 yapılaşma koşulunun öngörüldüğü, 
yerleşik konut alanlarında kalan 20278 ada 1 parselin tamamının yapılaşmış olması nedeni 
ile revizyon imar planında emsal değeri 0.50 ve en çok 2 kat olarak korunduğu, gelişme 
konut alanlarında ise E:0.30 olacak şekilde yapılaşma koşulu getirildiği.  bu kapsamda 
planlama alanı bütününde en yüksek yapılaşma değerinin 0.50 olduğu, itiraz ile bu değerin 
yükseltilerek 0.40/0.80 değerleri ile değiştirilmesinin talep edildiği, 
Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile Konut alanlarında TAKS: 0.25 ve 
KAKS: 0.50 değerleri ile E: 0.30 ve E: 0.50 değerlerinin getirildiği, bu kapsamda; verilen 
yapılaşma değerlerinin bütünsel anlamda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 
kararları doğrultusunda, bölgenin genel karakterini yansıtan ve konut adaları arasında fiziki 
yapılaşmadaki uyumu hedeflendiği,   
 
 
 
 
 
 
 



3. Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 827 Ada, 33 ve 34 parsellerin revizyon 
öncesi kullanım kararlarının korunması, korunamayacak olması durumunda imar 
uygulamalarının yeniden düzenlenmesi konusu:  

Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın itirazına konu 827 Ada, 33 parselin 
kısmen taşıt yolunda, kısmen yaya yolunda, kısmen plan onama sınırları dışında kaldığı, 
827 ada 34 parselin ise yaya yolu kullanım kararında ve kısmen imar hattının dışında 
kaldığı. revizyon öncesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında söz konusu taşınmazların 
taşıt yolu kullanım kararında kaldığı, 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kararlarının temel dayanağı olan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda ise söz konusu taşınmazların plan onama 
sınırları dışında kaldığı, 

Kaynaklar Hal Karşısı Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun 
lekesel bir plan olduğu, bu plan doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı revizyonu için belirlenen onama sınırının mülkiyet sınırlarını daha detaylı olarak 
dikkate alarak ve kullanım kararlarının olabildiğince parselleri kapsayacak şekilde 
getirilmiştir. Bu kapsamda her ne kadar itiraza konu olan 827 ada 33 ve 34 parseller 1/5000 
ölçekli nazım imar planı revizyonu sınırları dışında kalsa da, onaylı 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı revizyonunda 20402 Ada, 1 parselin sınırlarıyla örtüşen 
ağaçlandırılacak alanlar kullanım kararı getirilerek, plan onama sınırı bir miktar doğuya 
kaydırıldığı, itiraza konu 827 ada, 33 parselin bir kısmı ile 827 Ada, 34 parselin tamamının 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu sınırları içerisine dahil edildiği, 

 
Buca Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 2017/26 sayılı kararı ile uygun 

görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2017 tarih ve 05.497 sayılı kararı ile 
değişiklikle uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 31.05.2017 
tarihinde onaylanan Kaynaklar Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı 
Revizyonuna yapılan itirazların, 

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun; üst ölçekli 
planlara uygun olarak, bu planlarla kademeli birliktelik gözetilerek, alınan kurum görüşleri 
doğrultusunda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı tespit 
edildiğinden, 

 
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verildi. (26/09/2017) 

 
 

 
 

Deniz YÜCEL 
Hukuk Komisyon Başkanı 

 
 
 
  

Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                   Sabriye ÖZDEMİR 
Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                                       Emrullah DURAN  

 
 

 
 
 



 
 

1/2 
 

                                                                  
                                                        

HUKUK KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 06.09.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk ile Çevre ve Sağlık 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
 
İSTEM: 
 
“İlgi: a- 01.08.2017 Tarih ve 200446 Sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak  
            Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na ait yazı 
        b- 08.08.2017 Tarih ve 3458 Sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu     
            Şubesi’ne ait yazı 

 
İlgi’de tarih ve sayısı belirtilen yazıda; Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, 704 

Parselde metruk mezarlık vasfı ile kayıtlı taşınmazın fiilen mezarlık olduğu belirtilerek, 
5216 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin (s) bendi gereği İBB adına devir edilmesi talep 
edilmektedir.  

Yerinde yapılan kontrolde devri talep edilen taşınmazın hâlihazırda mezarlık olarak 
kullanıldığı görülmüş ise de, İlgi-b yazıda; söz konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli İzmir 
Bütünü Çevre Düzeni Planı kapsamında Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası dâhilinde 
“Tarımsal niteliği korunacak alanlar” kapsamında kaldığı belirtilmektedir.  

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik’in   20. 
Maddesinde; İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için talep edilen 
taşınmazların, tahsis yapılamayacak ve bedelsiz devredilemeyecek taşınmazlar arasında 
yer aldığı bilginiz dâhilindedir. 

Tüm bu açıklamalara istinaden; 
5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. 

Maddesinin e-bendi gereğince devri talep edilen söz konusu taşınmazın İzmir Büyükşehir 
Belediyesine devredilmesi/devredilmemesi yönünde bir karar alınmasını tensiplerinize arz 
ederim.” denilerek, Meclisimizce bir karar alınması istenilmiştir. 
 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
 
İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, 704 parselde metruk mezarlık vasfı ile 
kayıtlı taşınmazın fiilen mezarlık olduğu, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (s) bendi 
gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devir edilmesi talep edildiği, 
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 

2/2 
 

Söz konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli İzmir Bütünü Çevre Düzeni Planı 
kapsamında Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası dahilinde “Tarımsal niteliği Korunacak 
Alanlar” kullanımında kaldığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. 
Maddesinin (s) bendi göre, mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, 
işletmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve 
sorumlukları alanında olduğu, 19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin 
İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesinde; 

“(1) Umumî mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere, 
köylerde ise köy tüzel kişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı 
zilyetliği yolu ile iktisap edilemez. 

             (2) Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve 
kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, 
meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi 
dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri 
Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışındadır. Mezarlık 
vasfı taşımayan mevcut mezarlıklar da mezarlık dışında başka hiç bir amaç için 
kullanılamaz.” hükmünün bulunduğu,  

 Parsele ilişkin tapu kaydında niteliğinin “Metruk Mezarlık” olarak belirtildiği 
gerekçeleriyle, 
 
 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince İzmir ili, Buca 
ilçesi, Kaynaklar Mahallesi 704 parselde bulunan 5.240,00 m²’lik alanın İzmir Büyükşehir 
Belediyesine devredilmesi talebinin Komisyonumuzca oybirliği ile KABULÜNE karar 
verildi.(…/09/2017)  
 
 
 

 
 

Deniz YÜCEL 
Hukuk Komisyon Başkanı 

 
 
 
  

Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                   Sabriye ÖZDEMİR 
Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
Necati ÖZCAN                                                                                       Emrullah DURAN  

 
 

 
 
 



 

 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         Meclisimizin 03.10.2017 tarihli toplantısında Hukuk, Çevre ve Sağlık ile Kültür, Sanat, 
Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 

 İSTEM : 
 

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 25.09.2017 tarih ve 1543 sayılı yazısı ile; 
Akıncılar Muhtarlığı tarafından verilen dilekçeye istinaden Belediyemiz sorumluluğunda bulunan 
ve 2017 yılı içerisinde yeni açılan 544 Sokak parkına ‘ŞEHİT YARBAY SONGÜL YAKUT 
PARK’I’ olarak isim verilmesi hususunda Meclisimizce bir karar alınmasını arz ederim. 
 
KARAR : 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

  
5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (n) bendinde parklara isim verilmesi, Belediye Meclisinin 

görev ve yetkileri arasında sayıldığından, isteme konu alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planında ‘’park alanı’’ kullanımında kaldığı anlaşıldığından ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2017 tarih ve 54550218-520-E.90938 sayılı 
yazılarındaki uygunluk görüşü de göz önünde bulundurularak, isim verilmesine engel bir durum 
olmadığı anlaşıldığından; Akıncılar Mahallesi 544 Sokakta bulunan parka ‘Şehit Yarbay Songül 
YAKUT’ isminin verilmesine; 
 

Komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. (23/10/2017)  
                                                                  
 
                                                                    Deniz YÜCEL 

Komisyon Başkanı 
 

                                                        
 
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 

 



 

 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         Meclisimizin 03.10.2017 tarihli toplantısında Hukuk, Çevre ve Sağlık ile Kültür, Sanat, 
Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 

 İSTEM : 
 

03.10.2017 tarihli Meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Meclis Üyesi 
Murat IŞIK’ın verdiği sözlü önergeler ile; Belediyemiz tarafından Cumhuriyet Halk Partisinde İl 
Sekreterliği ve İl Başkan Vekilliği yapmış Zikri DURSUN isminin ilçemizde park veya uygun bir 
yere verilmesi hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  

 
KARAR : 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

  
Parklara isim verme görevi ve yetkisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi 

uyarınca Belediye Meclislerinde olmakla birlikte, isim verilmek istenen park önergede 
belirtilmemiş olduğundan; Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünden komisyonumuza 
bildirilen ve isim verilmesi uygun olan parklardan, Meclisimizce belirlenecek birine, 
Zikri DURSUN isminin verilmesi hususunda takdir belediye meclisine ait olmakla önergenin; 
 

Komisyonumuzca oybirliği ile KABULÜNE karar verildi. (23/10/2017) 
                                                                  
 
                                                                    Deniz YÜCEL 

Komisyon Başkanı 
 

                                                        
 
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 

 



 

 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         Meclisimizin 01.11.2017 tarihli toplantısında Hukuk, Çevre ve Sağlık ile Kültür, Sanat, 
Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 

 İSTEM : 
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 04.10.2017 tarih ve 1594 sayılı yazısı ile; 

Vatandaş Yasin Altunç tarafından verilen dilekçeye istinaden; Belediyemiz sorumluluğunda ki 
Yaylacık Mahallesi 190/9 Sk. ile 188 Sk. kesişiminde bulunan parka  ‘BARIŞ MANÇO PARK’I’ 
olarak isim verilmesi hususunda Meclisimizce bir karar alınmasını arz ederim. 
 
KARAR : 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
Önergeye konu parkın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan olduğu ayrıca 

kamuya terkinin yapılmış olduğu anlaşılmış olup; talep edilen yerdeki parka isim verilmesinde 
kanunen herhangi bir engel olmadığı komisyonumuzca görülmüştür. 

Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Komisyon Üyesi Necati ÖZCAN’ın ‘’BARIŞ 
MANÇO’’ isminin verilmesinde kanunen herhangi bir engel olmadığından kabul oyuna karşın, 
diğer Komisyon Üyelerinin ‘’BARIŞ MANÇO’’ ismi Buca sınırlarında hem orman ismi hem de 
sokak ismiyle zaten anıldığından, ayrıca bir parka isim verilmesine gerek olmadığını 
düşündüklerinden talebi red oylarıyla, Yaylacık Mahallesi 190/9 Sk. ile 188 Sk. kesişiminde 
bulunan parka ‘’BARIŞ MANÇO PARKI’’ isminin verilmesinin; Komisyonumuzca REDDİNE 
oyçokluğu ile karar verildi. (20/11/2017) 

                                                             
Deniz YÜCEL 

Komisyon Başkanı 
 

                                                        
 
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 

 



 

HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         Meclisimizin 01.11.2017 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 

 İSTEM : 
01.11.2017 tarihli Meclis toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun verdiği yazılı 

önerge ile; Yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanlarından bulunan parsellerin zemin 
katlarından ticaret kullanımının söz konusu olabilmesi için Meclisçe karar alınması gerektiği yeni 
yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer almaktadır. Konunun Meclisimizce 
görüşülüp karara bağlanmasını arz ederiz.  

KARAR : 

 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
Önerge ile Buca ilçesi genelinde yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanlarında 

bulunan parsellerin zemin katlarında ticaret kullanımının getirilmesi için, meclisimizce karar 
alınması istenmiş olup; 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişikliği başlığı altındaki 26. 
maddesi 1. fıkrasında ‘’İmar Planı değişikliği, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü 
bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır’’ hükmü 
bulunmakta olup; önergenin, plan ana kararları, sürekliliği ve bütünlüğe aykırı olduğu, önerge ile 
tüm Buca genelinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında 
konut kullanımında kalanlar da dahil olmak üzere, tüm cadde ve sokakların zemin katlarında ticaret 
kullanımı plan kararı getirilmek istendiği, bu durumun nüfus yoğunluğunu arttıracağı ve kentsel 
ulaşım sistemini olumsuz yönde etkileyeceği, bunun getireceği taşıt yolu, yaya yolu, otopark 
ihtiyacını karşılayacak öneri bulunmadığı, önergenin bu haliyle kamu yararı içermediği ve 
yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu; ayrıca, aynı konuda meclisimizce daha önce 01.06.2017 
tarih ve 2017/91 sayılı kararın alındığı ve önergenin reddedildiği anlaşıldığından önergenin;    
 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Komisyon Üyesi Aydoğan Hepdemirgil ve Adalet ve 
Kalkınma Partisi Grubundan Komisyon Üyesi Necati ÖZCAN’ın kabul oylarına karşın, diğer 
Komisyon Üyelerinin red oylarıyla,  

Komisyonumuzca oyçokluğu ile REDDİNE karar verildi. (20/11/2017) 
                                                                  
                                                                    Deniz YÜCEL 

Komisyon Başkanı 
 

                                                        
                                                                   
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   



 

 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         Meclisimizin 01.12.2017 tarihli toplantısında Hukuk, Çevre ve Sağlık ile Kültür, Sanat, 
Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 

 İSTEM : 

01.12.2017 tarihli Meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Meclis Üyesi 
Nehir FIRTINA’nın verdiği yazılı önerge ile; Çamlıkule Mahallesi’nde bulunan 291/1 Sokaktaki 
parka, “Şair Ahmet ARİF” isminin verilmesi hususunda bir karar alınması istenilmektedir.  
 
KARAR : 

 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
  

           Önergeye konu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak görünmesi 
ve mülkiyetinin sorununun olmaması nedenleriyle, Çamlıkule Mahallesi’nde bulunan 291/1 
sokaktaki parka, “Şair Ahmet Arif” isminin verilmesi uygun görülmüş olup; 
 
 Önergenin KABULÜNE Komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. (21.12.2017)                                                               

 
Deniz YÜCEL 

Komisyon Başkanı 
 

                                                        
 
 
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 

 



 

 
HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         Meclisimizin 03.10.2017 tarihli toplantısında Hukuk, Çevre ve Sağlık ile Kültür, Sanat, 
Spor Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 
 

 İSTEM : 
 

03.10.2017 tarihli Meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Meclis Üyesi 
Murat IŞIK’ın verdiği sözlü önerge ile; Belediyemiz tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe 
Eski Başkanı Bekdaş GÜL isminin ilçemizde uygun bir yere verilmesi hususunda bir karar alınması 
istenilmektedir.  
 
KARAR : 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

  
Söz konusu ismin verilmesine ilişkin, önergede herhangi bir yer önerilmediğinden, Bekdaş 

GÜL’ün ailesiyle yapılan şifai görüşmelerde, ailesi tarafından Bekdaş GÜL isminin herhangi bir 
parka verilmesini istemedikleri, tarafımıza iletildiğinden; ailesinin talebi doğrultusunda, önergenin; 
 

REDDİNE Komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. (22/12/2017) 
                                                                  
 
 
 
 

 Deniz YÜCEL 
Komisyon Başkanı 

 
                                                        
 
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
 
 



 

HUKUK KOMİSYONU KARARI 

         Meclisimizin 01.11.2017 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 

 İSTEM : 
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.10.2017 tarih ve 4905 sayılı yazısı ile; 
İlgi: T.C. Buca Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ’nün 27.09.2017 tarih ve 1004 tarihli yazısı.   

 İlgi T.C. Buca Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ’nün yazısında bahse konu olan; “633 sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile tadat edilen görevleri yürütmek 
ve yerine getirmekten sorumludur. 633 Sayılı Kanunun 1 ve 35. Maddesinde, hakiki veya hükmi 
şahıslar tarafından yapılan izinli veya izinsiz ibadete açılmış bulunan bütün cami ve mescitlerin 
yönetiminin üç ay içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredileceği ve söz konusu yerlerin 
Başkanlıkça yönetileceği belirtilmektedir.” 

Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar 1152 parsel numaralı ve 
Öğretmen Mustafa Balcı Sokak, No:1, 1/1, 2/A ve 2/B’ de kayıtlı cami ve müştemilat alanı olarak 
kullanılan taşınmazın tahsisinin sona erdiği, bu itibarla tahsis süresi bitmiş olan mezkür taşınmazın 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Buca İlçe Müftülüğüne süresiz olarak tahsisinin yapılması” 
istenilmektedir.  
  
KARAR : 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
633 Sayılı Yasanın 1. Ve 35. maddesinde, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapılan izinli 

ve izinsiz ibadete açılmış bulunan cami ve mescitlerin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına 
devredileceği hüküm altına alındığından İzmir ili, Buca İlçesi Kaynaklar 1152 Parsel numaralı 
Öğretmen Mustafa Balcı Sk. No:2/A’da kayıtlı bağımsız bölümün 1 yıl süre ile Diyanet İşleri 
Başkanlığı Buca İlçe Müftülüğü’ne tahsisinin KABULÜNE, tahsisi istenen diğer bağımsız 
bölümlerin yasanın aradığı koşulları sağlamadığı anlaşıldığından tahsis talebinin; 

 
Komisyonumuzca REDDİNE oy çokluğu ile karar verildi. (22/12/2017)  

                                                                  
 

Deniz YÜCEL 
Komisyon Başkanı 

 
                                                    
 
Aydoğan HEPDEMİRGİL                                                                        Sabriye ÖZDEMİR 
  Komisyon Başkan V. 
 
 
 
 
 

    Necati ÖZCAN                                                                                        Emrullah DURAN   
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