
T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2015                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

 Meclisimizin 05.01.2015 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar ve Hukuk 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
  

 Hukuk  İşleri  Müd.’nün  26.12.2014  tarih ve 21141 sayılı  yazılarında; Spor Genel 
Müdürlüğü tarafından Belediyemiz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine İzmir 
1.İdare Mahkemesinin 2014/ 546 E.sayı ile açılan  davada verilen  Mahkemenin 25.11.2014 
tarihli 2014/ 546 E.-2014/ 1602 K.Sayılı kararı ile  İzmir İli, Buca İlçesi, 700 ada, 29  ve 30 
parselin  Buca Belediye Meclisi’nin  04.10.2010 tarih  ve 2010/ 168 sayılı  kararı  ile uygun 
görülerek  İzmir Büyükşehir Belediye  Meclisinin 14.01.2011 tarih ve 05.98 sayılı kararı ile  
onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişikliğinin uyuşmazlık  konusu  700 ada, 29 
ve 30 parsellere  ilişkin  kısmının  iptaline  karar verildiği  bildirilmiştir. 
    Mahkemenin 25.11.2014 tarihli 2014/ 546 E.- 2014/ 1602 K.Sayılı  kararı ile dava konusu 
işlemlerin iptaline karar  verildiği bildirildiğinden ilgili mahkeme kararı doğrultusunda;  

Buca Belediye Meclisi’nin 04.10.2010 tarih ve 2010/ 168 sayılı kararı ile uygun 
görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 tarih ve 05.98 sayılı kararı ile 
onanan 700 ada,  29 ve 30 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliğinin iptali ve konunun açıklığa kavuşturulması istenilmektedir. 
       
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
25.11. 2014 tarihli 2014/546E.-2014/1602K. Sayılı kararı doğrultusunda yürürlükteki 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Palanının iptaline ve konunun yönetmelik gereği üst ölçekli plan olan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında değerlendirilmesine Komisyonumuzca 
oybirliğiyle karar verildi.(27.01.2015) 

 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2015                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

 Meclisimizin 05.01.2015 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
  

S.S. Güzelyurt Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi vekili Murat HOCAOĞLU tarafından, 
03.12.2014 tarih ve 3462 sayılı dilekçe ve eki plan değişikliği dosyası ile; Buca İlçesi, 
yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 21 N III B imar paftada yer alan, 39780 
Ada, 6 ve 11 parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi 
sunulmuştur.   

Konunun açıklığa kavuşturulması istenilmektedir. 
       
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
39780 Ada, 6 ve 11 parsellere ilişkin plan değişikliği dosyası, Mekansal Planlar 

Yapım Yönetmeliği’ne göre irdelendiğinde; söz konusu yönetmeliğin Yedinci Bölüm (İmar 
Planlarına Dair Esaslar), İmar Planı Değişiklikleri başlığı altındaki Madde 26’da; 
Fıkra (1): “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve 
teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel 
gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmü yer aldığından; bu hüküm açısından incelendiğinde; 
söz konusu plan değişikliği özel mülkiyette yer alan 6 ve 11 parseller için kat artışı talebine 
yönelik olup, herhangi bir kamu yararı içermemektedir. 
Fıkra (5): “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.” hükmü yer aldığından; bu hüküm 
açısından incelendiğinde; söz konusu plan değişikliği; kat artışı, dolayısıyla yapı ve nüfus 
yoğunluğunda artış öngörmektedir. Ancak bu artışa konu alana hizmet edecek sosyal ve 
teknik altyapı alanında herhangi bir artış getirmemektedir.   
Fıkra (7): “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.” hükmü yer aldığından; bu hüküm açısından incelendiğinde; söz konusu plan 
değişikliği; yoğunluk arttıran bir öneri olmasına rağmen 7. Fıkrada bahsi geçen analiz ve 
değerlendirmeleri içermemektedir. 

Ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediyesi Plan Prog. Koord. Şb. Müdürlüğü’nün 
24.05.2004 tarih ve 127.35/31.1265-9902 sayılı yazısında “Belediye Başkanlığınca plan 
değişikliği önerisi hazırlanırken, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 04.02.2010 gün ve 2360 
sayılı Genelgede de belirtildiği üzere, mevzuata aykırı yapılara yasallık kazandırmaya 
yönelik, imar planı revizyonu, ilave imar planı, mevzi imar planı ve imar planı değişikliği 



yoluna gidilmemesi” şeklinde belirtilmektedir. Bu kapsamda; söz konusu imar planı 
değişikliği 39780 Ada, 6 ve 11 parseller üzerindeki kaçak yapılara yasallık da kazandırmayı 
öngörmektedir.  

Planların kademeli birlikteliği açısından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında yoğunluk 
artışına ilişkin değerlendirilmesi gerekmekte olup,  12.07.2012 tarih ve 2011/1821 Esas No. 
ile T.C. 4.İdare Mahkemesi kararıyla üst ölçek plan olan 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar 
Planı Revizyonu için yürütmenin durdurulması ve daha sonra iptali yönünde karar alınmıştır.  

 
Yukarıdaki tespitler ve değerlendirmeler doğrultusunda; Komisyonumuzca 

oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir.(27.01.2015) 
 

 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2015                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

 Meclisimizin 05.01.2015 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
  
S.S. Güzelyurt Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi vekili Murat HOCAOĞLU tarafından, 
03.12.2014 tarih ve 3460 sayılı dilekçe ve eki plan değişikliği dosyası ile; Buca İlçesi, 
yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 21 N III a imar paftada yer alan, 39713 
ada, 20 parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi sunulmuştur.   

Konunun açıklığa kavuşturulması istenilmektedir. 
       
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
39713 Ada, 20 parsele ilişkin plan değişikliği dosyası, Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’ne göre irdelendiğinde; söz konusu yönetmeliğin Yedinci Bölüm (İmar 
Planlarına Dair Esaslar), İmar Planı Değişiklikleri başlığı altındaki Madde 26’da; 
Fıkra (1): “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve 
teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel 
gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmü yer aldığından; bu hüküm açısından incelendiğinde; 
söz konusu plan değişikliği özel mülkiyette yer alan 20 parsel için kat artışı talebine yönelik 
olup, herhangi bir kamu yararı içermemektedir. 
Fıkra (5): “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.” hükmü yer aldığından; bu hüküm 
açısından incelendiğinde; söz konusu plan değişikliği; kat artışı, dolayısıyla yapı ve nüfus 
yoğunluğunda artış öngörmektedir. Ancak bu artışa konu alana hizmet edecek sosyal ve 
teknik altyapı alanında herhangi bir artış getirmemektedir.   
Fıkra (7): “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.” hükmü yer aldığından; bu hüküm açısından incelendiğinde; söz konusu plan 
değişikliği; yoğunluk arttıran bir öneri olmasına rağmen 7. Fıkrada bahsi geçen analiz ve 
değerlendirmeleri içermemektedir. 

Ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediyesi Plan Prog. Koord. Şb. Müdürlüğü’nün 
24.05.2004 tarih ve 127.35/31.1265-9902 sayılı yazısında “Belediye Başkanlığınca plan 
değişikliği önerisi hazırlanırken, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 04.02.2010 gün ve 2360 
sayılı Genelgede de belirtildiği üzere, mevzuata aykırı yapılara yasallık kazandırmaya 
yönelik, imar planı revizyonu, ilave imar planı, mevzi imar planı ve imar planı değişikliği 
yoluna gidilmemesi” şeklinde belirtilmektedir. Bu kapsamda; söz konusu imar planı 



değişikliği 39713 Ada, 20 parsel üzerindeki kaçak yapıya yasallık da kazandırmayı 
öngörmektedir.  

Planların kademeli birlikteliği açısından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında yoğunluk 
artışına ilişkin değerlendirilmesi gerekmekte olup,  12.07.2012 tarih ve 2011/1821 Esas No. 
ile T.C. 4.İdare Mahkemesi kararıyla üst ölçek plan olan 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar 
Planı Revizyonu için yürütmenin durdurulması ve daha sonra iptali yönünde karar alınmıştır.  

Yukarıdaki tespitler ve değerlendirmeler doğrultusunda; Komisyonumuzca 
oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir.(27.01.2015) 
 

 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2015                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

 Meclisimizin 05.01.2015 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
  
S.S. Güzelyurt Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi vekili Murat HOCAOĞLU tarafından, 
03.12.2014 tarih ve 3461 sayılı dilekçe ve eki plan değişikliği dosyası ile; Buca İlçesi, 
yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 21 N III B imar paftada yer alan, 39780 
Ada, 12 parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi sunulmuştur.   

Konunun açıklığa kavuşturulması istenilmektedir. 
       
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
39780 Ada, 12 parsele ilişkin plan değişikliği dosyası, Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’ne göre irdelendiğinde; söz konusu yönetmeliğin Yedinci Bölüm (İmar 
Planlarına Dair Esaslar), İmar Planı Değişiklikleri başlığı altındaki Madde 26’da; 
Fıkra (1): “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve 
teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel 
gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmü yer aldığından; bu hüküm açısından incelendiğinde; 
söz konusu plan değişikliği özel mülkiyette yer alan 12 parsel için kat artışı talebine yönelik 
olup, herhangi bir kamu yararı içermemektedir. 

Fıkra (5): “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.” hükmü yer aldığından; bu hüküm 
açısından incelendiğinde; söz konusu plan değişikliği; kat artışı, dolayısıyla yapı ve nüfus 
yoğunluğunda artış öngörmektedir. Ancak bu artışa konu alana hizmet edecek sosyal ve 
teknik altyapı alanında herhangi bir artış getirmemektedir.   
Fıkra (7): “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.” hükmü yer aldığından; bu hüküm açısından incelendiğinde; söz konusu plan 
değişikliği; yoğunluk arttıran bir öneri olmasına rağmen 7. Fıkrada bahsi geçen analiz ve 
değerlendirmeleri içermemektedir. 

Ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediyesi Plan Prog., Koord. Şb. Müdürlüğü’nün 
24.05.2004 tarih ve 127.35/31.1265-9902 sayılı yazısında “Belediye Başkanlığınca plan 
değişikliği önerisi hazırlanırken, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 04.02.2010 gün ve 2360 
sayılı Genelgede de belirtildiği üzere, mevzuata aykırı yapılara yasallık kazandırmaya 



yönelik, imar planı revizyonu, ilave imar planı, mevzi imar planı ve imar planı değişikliği 
yoluna gidilmemesi” şeklinde belirtilmektedir. Bu kapsamda; söz konusu imar planı 
değişikliği 39780 Ada, 12 parsel üzerindeki kaçak yapıya yasallık da kazandırmayı 
öngörmektedir.  

Planların kademeli birlikteliği açısından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında yoğunluk 
artışına ilişkin değerlendirilmesi gerekmekte olup,  12.07.2012 tarih ve 2011/1821 Esas No. 
ile T.C. 4.İdare Mahkemesi kararıyla üst ölçek plan olan 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar 
Planı Revizyonu için yürütmenin durdurulması ve daha sonra iptali yönünde karar alınmıştır.  

Yukarıdaki tespitler ve değerlendirmeler doğrultusunda; Komisyonumuzca 
oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir.(27.01.2015) 
 

 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2015                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

 Meclisimizin 04.03.2015 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Buca ilçesi, Ufuk Mahallesi 22 N Ic imar pafta 38184 ada 4 no.lu 
parselin (149,00 m²) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılması veya 2942 
sayılı Kamulaştırma Yasası hükümlerince trampa işleminin yapılabilmesi için 5393 sayılı 
yasanın 18.maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması talep edilmektedir.  
 
22 N Ic imar pafta 38184 ada 4 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planında B-4 (Bitişik Nizam dört kat) konut alanında kalmaktadır. 
 
 
İMAR KOMİSYONU KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
İzmir ili, Buca ilçesi, Ufuk Mahallesi 22 N Ic imar pafta 38184 ada 4 no.lu parselin (149,00 
m²) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasının;  
 
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.  
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 

 
 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2015                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

 Meclisimizin 04.03.2015 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.01.1998 tarih ve 05/29 sayılı kararı ile uygun 
görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 19.02.1999 tarihinde BHZ (Hayvan 
Barınağı ve Hayvan Mezarlığı) olarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
hazırlanmıştır. 
 
İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme mahallesi L18 A -15 D- 4a, L18 A -15 D- 4b pafta 818 ada 
12, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37 no.lu parseller ile 820 ada 4, 13, 18, 19, 20 no.lu 
parselleri kapsayan yaklaşık 55.418 m² lik alanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 
19.02.1999 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.  
 
 
İMAR KOMİSYONU KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi ile 39.285 m² lik alanın Belediye Hizmet Alanı 
(Hayvan Barınağı ve Mezarlığı), 7.252 m² lik alanın park, 7.876 m² lik alanın trafik ve yaya 
yolu, 1.005 m² lik alanın otopark olarak ayrıldığı, Hayvan Barınağı ve Mezarlığı olarak 
belirlenen Belediye Hizmet Alanında yapılaşma yoğunluğunun Emsal:0,15 yapı yüksekliğinin 
en çok 6,80 olarak belirlendiği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Kurum görüşleri ve 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 02.03.2015 tarihinde onaylanan imar planına esas 
jeolojik-jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler bölümüne uygun olarak hazırlandığı tespit 
edildiğinden imar planı önerisinin; 
 
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.  
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 

 
 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

 Meclisimizin 01.04.2015 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Buca  Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 2014/122 sayılı kararıyla kabul edilen ve 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ile 05.1047 sayılı kararı ile 
değişiklikle onaylanan Buca İlçesi Zafer Mahallesi 1. Etap 1/1000 ölçekli imar planına 20297 
Ada 4 nolu Parselin malikleri tarafından askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesine 
ilişkin bir karar alınması talep edilmektedir.  
 
 
İMAR KOMİSYONU KARARI: 
 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 Planlama alanı alt merkez olarak öngörülse de, gerek alanın çevresel özellikleri, gerekse 
kurum kuruluş görüşleri ve mevcut ruhsatlı yapılaşmaların da bulunduğu alana ilişkin rant 
oluşturucu bir öngörü olarak düşünüleceği çekinceleri gözetilerek  yapılaşma koşullarının 
belirlendiği, itiraz dilekçesinde belirtilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunun 
planlama alanını kapsamadığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15.10.1999 gün ve 2023 
sayılı genelge sonrası hazırlanan ve revize edilen plana esas jeolojik etütlerin 
değerlendirilmesinde yetkili belediyenin görüşü doğrultusunda işlem yapılabileceğine dair 
görüşü bulunduğu hususları göz önüne alınarak Buca İlçesi Zafer Mahallesi 1. Etap 1/1000 
ölçekli imar planına yapılan itirazın;  
 
 Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. 02/04/2015 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 

 
 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

 Meclisimizin 01.04.2015 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
Buca 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Planlı  Alanlar Tip İmar 
Yönetmenliğindeki Uyumsuzluklar; 
 -Buca 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı plan notlarında “Burada açıklanmayan 
hususlarda İ.B.B. İmar Yönetmenliği hükümleri geçerlidir”İfadesi geçmektedir.Ancak ,  söz 
konusu yönetmenliğin herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. 
 - Buca 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı plan notlarında genel olarak arka bahçe 
kriterleri sırasıyla h/2 , 3 metre , 10 metre bina derinliği ve 1 metre olarak belirlenmiş iken , 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliğinde h/2 , 3 metre , 7 metre bina derinliği ve 2 metre 
olarak tanımlanmıştır. 
 - Buca 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı plan notlarında Ayrık nizam konut 
alanlarında ön bahçe belirlenirken %50 yapılaşma şartı aranmakta ; ancak , Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmenliğinin Geçici 4.maddesi uyarınca adada 1 adet ruhsatlı yapının olması mevcut 
hizanın alınması için yeterli olmaktadır. 
 -Buca 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı plan notlarında Blok yapı nizamlarda 
onaylı ada etüdü aranmakta olup , yürürlükteki yönetmelikte böyle bir sınırlama 
bulunmamaktadır. 
 -Buca 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı plan notlarının Blok nizamlarla ilgili olan 
3. maddenin B bendinde aynı blok içerisinde ruhsatlı yapı aranmaktadır.Ancak ; Planlı Alanlar 
Tip İmar Yönetmenliği'nin Geçici 4. maddesinde adada 1 adet ruhsatlı yapının olması mevcut 
hizanın alınması için yeterli olmaktadır. 
 12/02/2010 tarih 145 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanarak 
08/04/2010 tarihinde askı süreci biterek yürürlüğe giren Buca Belediyesi 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı , plan notlarında Bitişik nizam'la ilgili olan kısım İzmir 3.İdare 
Mahkemesinin 19/09/2013 tarih 2012/243E – 2013/1448 K. sayılı kararı ile iptal 
edilmiştir.Bütün nizamlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliği'nin uygulanmasıyla 
uygulamada birlik ve eşitlik oluşturması açısından Blok ve Ayrık nizam plan notlarının iptali 
ile ilgili karar alınması talep edilmektedir.  
 
 
 
İMAR KOMİSYONU KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
Buca İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ile  Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinin uyumsuzlukları nedeniyle, bütün nizamlarda Planlı Alanlar Tip İmar  



 
T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Plan ve Proje Müdürlüğü 
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Yönetmeliğinin uygulanmasının, uygulamada birlik ve eşitlik oluşturulması açısından  Blok 
ve Ayrık nizam plan notlarının iptalinin;  
 
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.02/042015 
 
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 

 
 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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Plan ve Proje Müdürlüğü 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 04.02.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 İzmir ili, Buca ilçesi, Çamlıpınar mahallesi 21N IVd imar pafta 10587 ada 1 no.lu 
parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mevcut Sanayi (Mantar 
Fabrikası), 10587 ada 2 no.lu parsel ise B-2 (Bitişik Nizam 2 kat) Konut Alanında 
kalmaktadır. 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi ile 10587 ada 1 no.lu parselin B-3 
(Bitişik Nizam 3 kat) TM (zemin ticaret, üst katlar tercihli ticaret ve konut) koşullu konut ve 
ticaret seçenekli konut kullanımına, 10587 ada 2 no.lu parselin ise yaklaşık 110 m² lik 
kısmının yeşil alan kullanımına ayrılması önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi ile 10587 ada 1 no.lu parselin B-3 (Bitişik 

Nizam 3 kat) TM (zemin ticaret, üst katlar tercihli ticaret ve konut) koşullu konut ve ticaret 
seçenekli konut kullanımına, 10587 ada 2 no.lu parselin ise yaklaşık 110 m² lik kısmının yeşil 
alan kullanımına ayrıldığı, her ne kadar 15.01.2015 tarihli Plan İnceleme Raporunda Plan 
Notu 19.02.1985 gün ve 255/208 sayılı Merkez İlçe Belediye Meclisince kabul edilen ve 
06.01.1986 tarihinde onaylanan Buca İmar Planı III.Etap Planda alınmış olup 10587 ada 1 
no.lu parselde kayıtlı taşınmazı kapsamadığı belirtilse de 29.08.1988 tarihinde İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan 1/1000 ölçekli Buca İmar Planı I.Etap Genel 
Revizyonu kapsamında Buca 1/1000 ölçekli Genel Lejantına girdiği, bu kapsamda söz konusu 
taşınmazın Mevcut Sanayi kullanımından Konut Alanı kullanımına dönüşmesi sürecinde 
öngörülen yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görüldüğünden, Buca 
Uygulama İmar Planları Plan Notlarında Mevcut Sanayi Alanları için “İlave inşaat yapılamaz, 
tevsii edilemez. Ancak istenirse B-3 nizamı ile konut yapılabilir” hükmü olduğundan, ayrıca 
çevre yapılaşmalar dikkate alındığında bölgenin konut alanı olduğu ve 1/25000 ölçekli İzmir 
Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının plan hükümlerinin Gelişme ilkelerinin belirlendiği 
5.2.4.maddesinde “Endüstriyel gelişmelerin Organize Sanayi Bölgeleri içine yönlendirilmesi, 
düzensiz gelişmiş endüstriyel alanlara organize nitelik kazandırılması” hükmü 
bulunduğundan, 1 no.lu parselin Bitişik Nizam 3 kat Konut alanına dönüştürülmesi talebinin 
uygun olduğu, ancak plan notlarında TM koşulu getirilmesine ilişkin bir hüküm 
bulunmadığından ve plan değişikliğinin Bitişik Nizam 2 kat konut yapılaşma koşullu 2 no.lu 
parseli de kapsamasından dolayı Buca ilçesi, Çamlıpınar mahallesi 10587 ada 1 ve 2 no.lu 
parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin;  
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Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir.(06.05.2015) 
 
 
 
 
   

 
İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 
 
 
 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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Plan ve Proje Müdürlüğü 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 05.05.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 

İSTEM: 

Yürürlükteki imar planında “Belediye Hizmet Alanı (Açık Kapalı Spor Tesisi)‘’ olarak 
belirlenmiş olan 22 N IIIa pafta 764 ada 1 nolu parselde kayıtlı İzmir Büyükşehir Belediyesi 
mülkiyetindeki taşınmazın inşaat alanının gerçekleştirilmesi öngörülen spor amaçlı 
kullanımlar için yeterli olmaması nedeniyle çevre yoğunluklar da gözetilerek E:0,50 olan 
inşaat emsalinin E:1,00 olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000  ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. 
 
 
İMAR KOMİSYONU KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
7.945 m2 yüzölçümlü 764 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planında “Belediye Hizmet Alanı (Açık Kapalı Spor Tesisi)‘’ olarak belirlendiği, inşaat 
alanının gerçekleştirilmesi öngörülen spor amaçlı kullanımlar için yeterli olmaması nedeniyle 
çevre yoğunluklar da gözetilerek Emsal:0,50 olan inşaat emsalinin Emsal:1,00 olarak 
belirlenmesine ilişkin 22 N IIIa paftada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 
ilişkin önergenin; 
 
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (06.05.2015) 
 

İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 

Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   

 

Deniz YÜCEL                  Ünal ÖMÜR 
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BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 05.05.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 

İSTEM: 

Yürürlükteki imar planında ‘’Çok İşlevli B.H.Z Alanı‘’ olarak belirlenmiş olan 22 N I c pafta 
38141 ada 1 nolu parselde kayıtlı İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazın 
kent meydanı olarak kullanılmak üzere ‘’Park Alanı ‘'olarak belirlenmesine ilişkin1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. 
 
 
İMAR KOMİSYONU KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
1.330 m2 yüzölçümlü 38141 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planında ‘’Çok işlevli B.H.Z Alanı’’ olarak belirlendiği, taşınmazın bulunduğu alanda 
yoğun bir yapılaşma olduğu, fiziksel çevrenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacı ile 
kent meydanı olarak kullanılmak üzere taşınmazın ‘’Park Alanı‘’ olarak belirlenmesine ilişkin 
22 N I c  paftada 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin önergenin; 
 
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (06.05.2015) 
 

 

İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 

Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   

 

Deniz YÜCEL                  Ünal ÖMÜR 
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BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 05.05.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 

İSTEM: 

İzmir ili, Buca ilçesi, Buca Koop Mahallesi, 21N IIId imar pafta 10190 ada 1, 2, 3, 4, 
6, 8 ile 10195 ada 1, 2 no.lu parseller yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında A-
4 5/3 (Ayrık Nizam dört kat, ön bahçe mesafesi 5,00 m. Yan bahçe mesafesi 3,00 m.) konut 
alanında kalmaktadır. Parselasyon uygulaması ile imar adalarının imar hatlarının 
örtüşmediğinden bahisle durumun düzeltilmesi yönünde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 
önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 

 
İMAR KOMİSYONU KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinde parselasyon uygulaması ile oluşan imar 
hatlarının imar adalarıyla örtüşmediğinden değişiklik önerildiği, öneri plan ile 15.04.2009 
tasdik tarihli yürürlükteki imar planındaki yeşil alanın 300 m² arttırıldığı, otopark alanının 27 
araçtan 35 araca çıkarıldığı,  parsellere ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi 
uygulaması yapılamayacağından öneri plan ile Belediyenin plan değişikliği yapılan alanda 
kamulaştırma yükünün kalkacağı, Belediye kamulaştırma yükünün de ortadan kalktığı 
hususları göz önüne alınarak, Buca ilçesi, Buca Koop mahallesi 10190 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8 ile 
10195 ada 1, 2 no.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği önerisinin; 
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 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. 25.05.2015 

 

 

 

 

İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 

Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   

 

Deniz YÜCEL                  Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.04.2015 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemizin   hissesinin bulunduğu (457/2377), Buca İlçesi, Kuruçeşme mahallesi     
21 O IV a pafta, 41425 ada  3  nolu  parselin (1426,20 m2), belediyemiz hissesinin (274,20 
m2) 3194 sayılı imar kanununun 17. Maddesi gereğince satılması hususunda bir karar 
alınması talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir İli, Buca İlçesi, Kuruçeşme mahallesi 41425 ada 3 nolu parselin (1.426,20 m2), 1152 
m2’ sinin Alevi Kültür Derneklerine, 274,20 m2’sinin Buca Belediyesine ait olduğu, satış 
talebinin   Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi tarafından yapıldığı,  Belediye hissesinin 
parselin doğu cephesinde yer alan 7 metrelik yaya yolunun  kaydırılması ve arada kalan 
kısmının  Kültürel Tesis Alanına dahil edilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 
16.09.2011 tarih ve 05.779 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği sonucu oluştuğu, 
parsel üzerinde  Alevi Kültür Dernekleri tarafından kullanılan  kültür tesisi bulunduğu 
hususları göz önüne alınarak, İzmir İli, Buca İlçesi, Kuruçeşme mahallesi 41425 ada 3 
nolu parselde bulunan 274,20 m2’  lik Belediye hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunun  17. 
maddesince  5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereğince satışının 
yapılmasına;  

 
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir.(25.05.2015) 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 
 

Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

 Meclisimizin 01.06.2015 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Hukuk ve Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara 
bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi 20O-Ia imar pafta, 589,00 m² yüzölçümlü 42703 
ada 9 no.lu parseldeki 119,14 m²’lik (47064/232655) Belediyemiz hissesinin hisse oranına 
göre 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
18.maddesinin (e) bendi gereğince satışına ilişkin bir karar alınması talep edilmektedir.  
 
20O-Ia imar pafta, 42703 ada 9 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planında BL-4 (Blok Nizam dört kat) konut alanında kalmaktadır. 
 
 
İMAR KOMİSYONU KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi 20O-Ia imar pafta, 589,00 m² yüzölçümlü 42703 
ada 9 no.lu parseldeki 119,14 m²’lik (47064/232655) Belediyemiz hissesinin hisse oranına 
göre 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
18.maddesinin (e) bendi gereğince satışının yapılmasının;  
 
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (25.06.2015) 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 

 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.06.2015 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme mahallesi 20O-Ia, 21O-IVd imar pafta 42706 ada 1 ve 2 
no.lu parseller, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında BL-2 (Blok Nizam 2 
kat) Konut Alanında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi ile 42706 ada 1 
ve 2 no.lu parsellerin BL-4 (Blok Nizam 4 kat) Konut Alanına ayrılması önerisinin 
değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi ile 42706 ada 1 ve 2 no.lu parsellerin yapılaşma 
nizamında herhangi bir değişikliğe gidilmeden BL-4 (Blok Nizam 4 kat) koşullu konut 
kullanımına ayrıldığı, plan değişikliği dosyası, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre 
irdelendiğinde;  
 
Söz konusu yönetmeliğin Yedinci Bölüm (İmar Planlarına Dair Esaslar), İmar Planı 
Değişiklikleri başlığı altındaki 26.Maddesinde Fıkra (1): “İmar planı değişikliği; plan ana 
kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak 
nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmü yer 
aldığından ve bu hüküm açısından incelendiğinde, söz konusu plan değişikliği kat artışı 
talebine yönelik olduğundan, herhangi bir kamu yararı içermediğinden, 
 
Fıkra (5):  “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.” hükmü yer aldığından ve bu 
hüküm açısından incelendiğinde, söz konusu plan değişikliğinin kat artışı, dolayısıyla yapı ve 
nüfus yoğunluğunda artış öngörüldüğü, ancak bu artışa hizmet edecek sosyal ve teknik altyapı 
alanında herhangi bir artış getirmediğinden,  
 
Fıkra (7): “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.” hükmü yer aldığından ve bu hüküm açısından incelendiğinde, 
söz konusu plan değişikliğinin yoğunluk arttıran bir öneri olmasına rağmen 7. Fıkrada bahsi 
geçen analiz ve değerlendirmeleri içermediğinden,  
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
 
Planların kademeli birlikteliği açısından, kat artışına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğinin üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında 
yoğunluk artışına ilişkin değerlendirilmesi gerektiğinden,  
 
İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme mahallesi 42706 ada 1 ve 2 no.lu parsellere ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin;  
 
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir.(25.06.2015) 

 
 
   

 
İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 
 
 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  
 

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 İzmir ili, Buca İlçesi, Atatürk Mahallesi 7329 ada 9 no.lu parselin (549,00 m²), 2981 
sayılı İmar Affı Kanununun 9.maddesi gereği Konak Milli Emlak Müdürlüğü’ne (Maliye 
Hazinesi) iadesi hususunda bir karar alınması talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
7329 ada 9 no.lu parselde imar aflı yapısı bulunan ve varislerince 09.07.2013 tarih ve 

3223 sayılı dilekçe ile tapu tahsisinin talep edildiği,  
2981 sayılı İmar Affı Kanunu’nun 9.maddesini değiştiren 3366 sayılı Yasanın 

3.maddesi gereği “Arsa tahsis edilecek kişilere 400 m²’den fazla arazi tahsisi işlemi 
yapılamaz” dendiği, 

Konu hakkında İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı’nın 07.11.2014 tarih 
ve 51803 sayılı yazısında; taşınmazın 400 m²’den büyük olduğu, imar planında ayrık nizam 4 
kat konut alanında kalması nedeniyle yüksekliğin 12,80 metre olması ve yine Kanunun 12,50 
metre şartını karşılamadığının belirtildiği ve tahsis işlemin gerçekleşmesi halinde Kanunun 
öngördüğü amacın dışına çıkılarak sebepsiz zenginleşmeye yol açacağı bu nedenle Hazineye 
geri iade edilmesi talep edildiğinden, 
 

İzmir İli, Buca İlçesi, Atatürk Mahallesi 7329 ada 9 no.lu parselin (549,00 m²) Konak 
Milli Emlak Müdürlüğü’ne (Maliye Hazinesi) devrinin yapılmasının;  
 

Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.(30.07.2015) 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 
 
 

Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 05.05.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Vali Rahmi Bey Mahallesi, 21N- Ia, 21N-Ib imar paftalarında 
53000 ada 12 no.lu parsel (442,00 m²) yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 
B-5 (Bitişik Nizam beş kat) konut alanında ve az bir kısmı yolda kalmaktadır. 20,00 metre 
olan yan bahçe mesafesinin 5,00 metreye indirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar 
planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

  Parsele ilişkin 06.01.1989 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin Meclis Kararında yan çekme mesafesinin 20,00 metre ayrılmasına yönelik bir 
açıklama olmadığı, plan değişikliği önerisi ile çevredeki yapılaşmaların 5 metre olan çekme 
mesafelerine uyumun sağlandığı, bitişik nizamlı konut yapılaşma koşullarında her hangi bir 
cephe kriterinin bulunmadığı, plan değişikliği önerisinin 2981 sayılı İmar Affı Kanununa 
dayalı olarak hazırlandığı, yoğunluk artışı veya kat artışı getiren bir plan değişikliği olmadığı, 
taşınmazın tapu kaydında 68,00 m² Hazine fazlalığı olduğu ve İzmir Defterdarlığı’nın plan 
değişikliğine ilişkin olumlu görüşünün bulunduğu tespit edildiğinden,  
 
 İzmir ili, Buca ilçesi, Vali Rahmi Bey Mahallesi, 21N- Ia, 21N-Ib imar pafta, 53000 ada 
12 no.lu (442,00 m²) parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
önerisinin, 
 

Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (30.07.2015) 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
Deniz YÜCEL        Ünal ÖMÜR 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 05.05.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile 
uygun görülerek 08.10.2012 tarihinde onanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü 
Çevre Düzeni Planı kapsamında hazırlanan İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
10.06.2013 gün ve 05.828 sayılı kararı ile uygun görülerek 04.09.2013 tarihinde 
onaylanmıştır. 
  
 04.09.2013 tarihinde onaylanan Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı Revizyonu ve alınan Kurum görüşleri doğrultusunda Buca Belediyesi Plan ve 
Proje Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin 
incelenerek bir karar alınması talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
     1/1000 ölçekli Kaynaklar Merkez Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu 
önerisinin, 1/5000 ölçekli Kaynaklar Merkez Mahallesi Nazım İmar Planı Revizyonu kararları 
ve Kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığı hususları göz önüne alınarak, 
 
 Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Kaynaklar 
Merkez Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonunun Komisyonumuzca oybirliğiyle 
KABULÜNE karar verilmiştir. (30. 07. 2015)      
     
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL        Ünal ÖMÜR 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 05.08.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.06.2015 tarih ve 2164 sayılı 
yazıları ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Menderes mahallesi 7264 ada 10 no.lu parsele imar durumu 
belgesi verilirken yapılan inceleme sonucunda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planında 7264 ada ile 7237 ada arasında 9,50 metre yol genişliği yazıldığı ancak mülkiyet 
durumuna göre söz konusu yolun daha farklı bir ölçüye sahip olduğu,   

Buca Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü’nün 08.07.2015 tarih ve 6916 sayılı yazıları 
ile de; 7264 ve 7237 adalar arasındaki yolun 12,00 metre olması gerektiği belirtilmiş olup bu 
doğrultuda Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
     1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği’nin 26.maddesinde belirtilen hükümlere uygun ve kamu yararı amaçlı olduğu, 
ilgili Müdürlüklerin teknik görüşlerinin bulunduğu,  teknik ve nesnel gerekçelere dayandığı 
hususları göz önüne alınarak, 
 
 Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliğinin Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. 
(26.08.2015)           
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL        Ünal ÖMÜR 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 05.08.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Atatürk mahallesi 21N IIc imar pafta 39671 ada 22 no.lu parsel, 
yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında A-4/3-3 (Ayrık Nizam 4 kat, 3 metre ön 
bahçe 3 metre yan bahçe mesafeli) TM1 kullanım kararlı Konut Alanında kalmaktadır. 1/1000 
ölçekli imar planı değişikliği önerisi ile parselin güneyindeki yeşil alan daraltılarak parsel 
ölçeğinde imar hattının genişletilerek güneye kaydırılması önerisinin değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi ile 39671 ada 22 no.lu parselin yapılaşma 
nizamında herhangi bir değişikliğe gidilmeden parselin güneyindeki yeşil alan daraltılarak 
parsel ölçeğinde imar hattının genişletilerek güneye kaydırıldığı, “Buca Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen 23.03.2012 tarih ve 310.05/1508 sayılı imar durumu 
belgesinde tanımlanan kitle büyüklüğü aşılmayacaktır” plan notu getirildiği, plan değişikliği 
önerisinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre irdelendiğinde;  
 

Söz konusu yönetmeliğin 26.Maddesinde Fıkra (1): “İmar planı değişikliği; plan ana 
kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak 
nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmü yer 
aldığından ve bu hüküm açısından incelendiğinde, söz konusu plan değişikliği herhangi bir 
kamu yararı içermediği, 
 

Fıkra (3):  “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, 
küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça 
yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: 
b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal 
ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği 
hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın 
ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, 
mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, 
yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına 
müsait olması zorunludur” hükmü yer aldığından ve bu hüküm açısından incelendiğinde,  
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parselin güneyindeki yeşil alanın azaltıldığı, azaltılan alan miktarı kadar eşdeğer yeşil alan 
ayrılmadığı,  
 

Dolayısıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.Maddesi 1. ve 3. 
Fıkralarında belirtilen hükümlere aykırı olduğu, 
 

Plan değişikliği önerisi ile, imar hattının güneye kaydırılması sonucu gerek 39671 
adanın güneyindeki imar hattının bozulacağı, gerekse alanın doğusundaki komşu adalardaki 
imar hatlarının da kaydırılan imar hattının gerisinde kalacağı hususları göz önüne alınarak,  
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Atatürk mahallesi 21N IIc imar pafta 39671 ada 22 no.lu parsele 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin;  
 

Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir.(26.08.2015) 
 
 
   

 
İmar Komisyonu Başkanı 

     İlhan DAL 
 
 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 05.05.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Vali Rahmi Bey Mahallesi, 21N- Ia, 21N-Ib imar paftalarında 
53000 ada 12 no.lu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında B-5 (Bitişik 
Nizam beş kat) konut alanında kaldığı, 20,00 metre olan yan bahçe mesafesinin 5,00 metreye 
indirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin 
değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi ile 53000 ada 12 no.lu parselin yapılaşma 
nizamında herhangi bir değişikliğe gidilmeden 20,00 metre olan yan bahçe mesafesinin 5,00 
metreye indirilmesinin talep edildiği,  

 
Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.08.2015 tarih ve 7901 sayılı 

yazısında söz konusu parselin yan bahçe mesafesinin 20,00 metreden 5,00 metreye 
indirilmesinin çıkmalı olarak hesaplanmış kitle yüzölçümünde 118 m², toplam inşaat alanında 
570 m² artışa neden olacağının bildirildiği, 

 
Plan değişikliği dosyasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre 

irdelendiğinde;  
 

Söz konusu yönetmeliğin 26.Maddesinde Fıkra (1): “İmar planı değişikliği; plan ana 
kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak 
nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmü yer 
aldığından ve bu hüküm açısından incelendiğinde, söz konusu plan değişikliği yapı yoğunluğu 
artışına yönelik olduğu, herhangi bir kamu yararı içermediği, 
 

Fıkra (5):  “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.” hükmü yer aldığından ve bu 
hüküm açısından incelendiğinde, söz konusu plan değişikliğinin yapı ve nüfus yoğunluğunda  
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artış öngörüldüğü, ancak bu artışa hizmet edecek sosyal ve teknik altyapı alanında herhangi 
bir artış getirmediği,  
 
 Fıkra (7): “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.” hükmü yer aldığından ve bu hüküm açısından incelendiğinde, 
söz konusu plan değişikliğinin yoğunluk arttıran bir öneri olmasına rağmen 7. Fıkrada bahsi 
geçen analiz ve değerlendirmeleri içermediği,  
 

Dolayısıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.Maddesi 1, 5 ve 7. 
Fıkralarında belirtilen hükümlere aykırı olduğu, 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Vali Rahmi Bey Mahallesi, 21N- Ia, 21N-Ib imar paftalarında 
53000 ada 12 no.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
önerisinin;  
 

Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir.(26.08.2015) 
 
 
   

 
İmar Komisyonu Başkanı 

  İlhan DAL 
 
 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 02.10.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Nazım Plan Şube 
Müdürlüğü’nün 01.09.2015 tarih ve 107182 sayılı yazısı ile; İzmir ili, Buca ilçesi, 
Dumlupınar mahallesi 700 ada 29 ve 30 no.lu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
kararı doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ilgili mevzuat 
gereği Buca Belediye Meclis kararı alınarak kendilerine iletilmesi halinde konunun Belediye 
Meclislerince değerlendirilebileceği bildirildiğinden, bu doğrultuda Buca Belediyesi Plan ve 
Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

     İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2014/546 Esas, 2014/1602 sayılı kararında; Spor 
Genel Müdürlüğü tarafından, İzmir İli, Buca İlçesi,700 ada 29 parsel sayılı taşınmaz 
bakımından Buca Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih 2010/168 sayılı kararı ile uygun 
görülerek, Belediye Meclisimizin 14.01.2011 tarih,05.98 sayılı kararı ile onanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 18.12.2013 tarih, 7865 sayılı İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ile 31.12.2013 tarih,9045 sayılı Buca Belediye Başkanlığı işlemlerinin 
iptali talebiyle İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2014/546 esasına kayden açılan davada; söz 
konusu plan değişikliğinin dayanağı Buca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonu’nun İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 10.01.2013 tarih,2013/11 sayılı kararı ile iptal 
edilmiş olması ve anılan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planının onayına 
ilişkin dava konusu 04.10.2010 tarih, 2010/168 sayılı Buca Belediye Meclisi kararı ile 
14.01.2011 tarih ve 05.98 Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 18.12.2013 tarih,7865 sayılı 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 31.12.2013 tarih,9045 sayılı Buca Belediye 
Başkanlığı işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmaması gerekçeleriyle, dava konusu işlemlerin 
25.11.2014 tarih, 2014/1602 sayılı kararla iptaline karar verildiği,  

   
Ancak; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca temyiz edilen İzmir 3. İdare 

Mahkemesi’nin 2011/1769 esasına kayden açılan davada 10.01.2013 tarih,2013/11 sayılı 
Buca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’nun iptali kararının Danıştay Altıncı 
Dairesi’nin 28.10.2014 tarih, 2013/3761 Esas,2014/6371 sayılı kararı ile bozulduğu, 
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Bu doğrultuda Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı önerisinin değerlendirilmesinin talep edildiği, 

 
     3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre 
imar planlarının kademeli birlikteliği ve hiyerarşik yapısı gereği planların üst ölçekten 
başlayarak alt ölçeklere doğru yapılması ve üst ölçekli plana göre alt ölçekli öneri imar planı 
yapılması gerektiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda 700 ada 29 
ve 30 no.lu parsellerde “Park Alanı” olarak Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nce 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin Komisyonumuzca oybirliğiyle 
KABULÜNE karar verilmiştir. (26.10.2015) 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL        Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 02.10.2015 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 04.08.2015 tarih ve 2646 sayılı önergesi 
ile; Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) Başkanlığı’nın 30.07.2015 tarih ve 
2015/693 sayılı yazılarında; 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması 
hakkındaki 6525 sayılı Kanununun 21. Maddesi ile değiştirilen 4562 sayılı OSB 
Kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye ve Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir hükmü ilave edildiğinden, imar planında Organize 
Sanayi Bölgesi Alanında kalan şahıs mülkiyetindeki 814 ada 2 parsel no.lu (3.826,00 m²) 
parselin, 05.05.2015 tarih ve 2589 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘’Kamu 
Yararı’’ kararı çerçevesinde Belediyemizce kamulaştırılması ve akabinde BEGOS’a tahsisen 
devredilmesi, önerge dosyasında taslağı bulunan protokolün değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
     1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği’nin 26.maddesinde belirtilen hükümlere uygun ve kamu yararı amaçlı olduğu, 
ilgili Müdürlüklerin teknik görüşlerinin bulunduğu,  teknik ve nesnel gerekçelere dayandığı 
hususları göz önüne alınarak, 
 
 Organize Sanayi Bölgelerinin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 
5.maddesinde “ (Değişik: 4/7/2012-6353/20 md.) OSB, müteşebbis heyetin başvurusu üzerine 
Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki çerçevesinde 
kamulaştırma işlemleri (…) yaptırabilen bir özel hukuk tüzel kişiliğidir. (Ek cümle : 
20/2/2014-6525/21 md.) OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir” bulunduğu, OSB’lerin  “özel 
hukuk tüzel kişiliği”  olarak tanımlandığı,  
 
 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinde; Belediyelerin kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, 
vakıflar, meslek odaları ile yapılacak ortak projelere ilişkin hükümlerin açıklanmış olduğu, 
OSB’lerin ise mevzuatta “özel hukuk tüzel kişiliği”  olarak tanımlandığı, 
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5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesi uyarınca Ortak Hizmet Protokolü 
yapılması konusunda Belediye Meclisince karar alma yetkisinin bulunmadığı, Belediyenin 
diğer karar organları yolu ile söz konusu protokolün yapılabileceği anlaşıldığından önerge 
hakkında Belediye Meclisince KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA 
Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir. (26.10.2015)     

 
 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı 

 İlhan DAL 
 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 02.10.2015 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 21.08.2015 tarih ve 2856 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi 750 ada 98 no.lu parselde (774,19 m²) bulunan 
105,96 m²’lik Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesince satılması 
hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği karar alınması 
istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

Parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2 (iki) kat Blok Nizam 
Konut Alanında kaldığı ve serbest piyasa koşullarındaki değerlendirmeler çerçevesinde diğer 
hissedar ile birlikte kat karşılığı inşaat yapılması yolu ile Belediyemiz lehine elde edilecek 
faydanın, Belediyemiz hissesinin diğer hissedara satılmasından elde edilecek menfaatten daha 
fazla olacağına kanaat edildiğinden,  

 
İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi 750 ada 98 no.lu parselde (774,19 m²) 

bulunan 105,96 m²’lik Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesince 
satılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereğince 
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (26.10.2015) 

 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 04.11.2015 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 21.10.2015 tarih ve 3435 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi 42703 ada 8 no.lu parselde (480,00 m²) 
bulunan 67,45 m²’lik Belediyemiz hissesinin dışında aynı parselde 179,00 m²’lik Belediyemiz 
hissesinin bulunduğu satış aşamasında anlaşıldığından satış işlemine ilişkin alınan 01.06.2015 
tarih ve 2015/89 sayılı Buca Belediye Meclis Kararının iptal edilerek, Belediyemiz hissesinin 
(246,45 m²) diğer hissedarlara hisseleri oranında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesince 
satılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği karar 
alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

Parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam 4 (dört) kat 
koşullu Konut Alanında kaldığı, 

 
İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi 42703 ada 8 no.lu parselde (480,00 m²) 

bulunan 67,45 m²’lik Belediyemiz hissesinin satışına ilişkin alınan 01.06.2015 tarih ve 
2015/89 sayılı Buca Belediye Meclis Kararının iptalinin Komisyonumuzca oybirliğiyle 
KABULÜNE, parseldeki 246,45 m² Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
17.maddesince diğer hissedarlara hisseleri oranında satış isteminin,  gerek Belediyemiz 
hissesinin büyüklüğü, gerekse Belediyemizin hissedar olduğu parselin yapılaşma koşulları ve 
konumu nedeniyle Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (23.11.2015) 

 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 04.11.2015 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 31.07.2015 tarih ve 2615 sayılı önergesi 
ile; Kaynaklar Mahallesinde 652 ve 678 no.lu parsellerin yolu bulunmadığından Belediyemiz 
mülkiyetinde bulunan 1492 no.lu parselden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin 
(e) bendi gereği geçit hakkı tesis edilmesi hususunda karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
      Medeni Kanunun 747. maddesinde “Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli 

geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını 
komşularından isteyebilir. Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet 
ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar 
görecek olana karşı kullanılır. Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirlenir.” 
hükmü mevcuttur.  

 
      Yerinde yapılan incelemede İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesinde 652 ve 678 

no.lu parsellerin genel yola çıkmak için yolunun bulunmadığı tespit edilmiş olup ulaşımın 
Belediyemiz mülkiyetindeki 1492 no.lu parselden ve Gürlek Deresi üzerinden geçişle 
sağlanabildiği, parsellerin ulaşımını sağlayacak alternatif bir yol seçeneğinin oluşturulamadığı 
tespit edilmiş olup, talep sahibi tarafından sunulan evraklarda planlanan geçiş yapısına 
(köprü) ait uygulama projesi DSİ 2.Bölge Müdürlüğü Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü’nce 
uygun görülmüştür. 

 
1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında Tarım Alanında kalan 652 ve 678 no.lu 

parsellere ulaşımın, Belediyemiz mülkiyetindeki 1492 no.lu parselin 1491 no.lu parsel ile 
sınırından 3 (üç) metre genişliğinde bir yol olmak, İzsu Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2015 
tarih 66211 sayılı yazısı ve eki DSİ 2.Bölge Müdürlüğü’nün 11.06.2015 tarih 378990 sayılı 
yazısında belirtilen koşullara uymak, DSİ 2.Bölge Müdürlüğü Etüt ve Plan Şube 
Müdürlüğü’nce uygun görülen uygulama projesine uygun geçiş yapısı (köprü) inşa etmek, 
uygulama projesinde revizyon yapılacaksa DSİ 2.Bölge Müdürlüğü’nden tekrar görüş almak, 
inşaat çalışmaları esnasında dere yatağına hafriyat, moloz vb. malzemeler atılmamak, suyun 
serbest akışına müdahale etmemek ve Belediyemizin ilgili birimince belirlenecek olan geçit 
hakkı bedelinin önerge sahibince Belediyemize ödenmesi koşullarıyla,  
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İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesinde 652 ve 678 no.lu parsellerin yolu 

bulunmadığından Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1492 no.lu parselden 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği geçit hakkı tesis edilmesinin yukarıda 
belirtilen hususlara uyulması şartıyla Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar 
verilmiştir. (23.11.2015) 
 
 
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 04.11.2015 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 21.10.2015 tarih ve 3407 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi 7329 ada 9 no.lu parselin Konak Milli Emlak 
Müdürlüğü’ne (hazineye) devrinin yapılmasına 05.08.2015 tarih ve 2015/116 sayılı Buca 
Belediye Meclisi kararı ile karar verildiği, ancak parselin Hazine’den devir yoluyla gelmediği, 
ihdasen oluştuğunun Buca Tapu Müdürlüğü’nden öğrenildiği,  05.08.2015 tarih ve 2015/116 
sayılı Buca Belediye Meclisi kararının iptal edilmesi hususunda karar alınması 
istenilmektedir. 

  
KOMİSYON KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

Etüd ve Proje Müdürlüğü’nün 17.11.2015 tarih ve 11740 sayılı yazısından; 7329 ada 9 
no.lu parselin 26.12.1996 tarih ve 1996/2281 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanan 
375 no.lu parselasyon planı neticesinde 7329 ada 3 ve 4 no.lu parsellerden oluştuğu, 3 ve 4 
no.lu parsellerin ise daha önce 03.03.1992 tarih ve 1992/306 sayılı Belediye Encümen Kararı 
ile onaylanan 209 no.lu parselasyon planındaki ihdasen oluşmuş parseller olduğu 
anlaşıldığından, 

 
05.08.2015 tarih ve 2015/116 sayılı Buca Belediye Meclisi kararının iptalinin 

Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (24.11.2015) 
 

 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 04.11.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 3864 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Adatepe Mahallesi 21O Ia, 21N IIb pafta 620 ada 13, 14 ve 42 no.lu 
parselleri kısmen kapsayan İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 14.246 m² lik alanda 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda Pazar Alanı ve Park olarak Plan 
ve Proje Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı önerisinin 
değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
          İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
 İzmir ili, Buca ilçesi, Adatepe mahallesi 21O Ia, 21N IIb pafta 620 ada 13, 14 ve 42 
no.lu parselleri kısmen kapsayan İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 14.246 m² lik 
alanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2011 tarih ve 05.90 sayılı kararı ile 
uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 09.03.2011 tarihinde onaylanan 
Buca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda Plan ve Proje 
Müdürlüğü tarafından 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı hazırlandığı, 
  
 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile 11.432 m² lik alanın Pazar Alanı, 1.468 m² 
lik alanın Park, 1.346 m² lik alanın yaya yolu olarak ayrıldığı, Pazar Alanı olarak alanda 
yapılaşma koşulunun Emsal:1 yapı yüksekliğinin en çok 2 kat olarak belirlendiği, Pazar 
Alanında Belediye Zabıtası, Sosyal Tesis, Otopark, Wc, Lavabo vb. ihtiyaçlar için hizmet 
binası yapılabileceğine ilişkin plan notu bulunduğu,  
 
 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının Kurum görüşlerine, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü tarafından 06.05.2013 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik 
etüt raporuna ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı tespit edildiğinden imar planı 
önerisinin; 
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Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (24.11.2015) 
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
 

Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 04.11.2015 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 22.10.2015 tarih ve 3801 sayılı önergesi 
ile; 14.09.2015 tarihinden itibaren Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30 gün süreyle askıya çıkan 
İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi 818 Ada 12,14,17,22, 25,26,27,30,31,36,37 
parseller ile 820 Ada 4,13,18,19,20 no.lu parselleri kapsayan alan için Buca Belediye 
Meclisi’nin 01.04.2015 tarih ve 2015/62 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nca 27.08.2015 tarihinde değişiklikle onaylanmış olan 1/1000 ölçekli 
Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Barınağı) Uygulama İmar Planına; 

 
1. Zafer CİZRE, Neşe SADIKOĞLU, İlhami CİZRE ve Şule İŞBİLEN isimli 

vatandaşların (818 Ada, 27 no.lu parsel malikleri olduklarını belirtmişlerdir, ancak 
yapılan incelemede 818 Ada, 27 parselde kayıtlı taşınmazın Maliye Hazinesi 
mülkiyetinde olduğu tespit edilmiştir) vekilleri Av. Devrim KIRLANGIÇ, Av. Rabiya 
KIRLANGIÇ, Av. Elif KABASAKAL ve Av. Seda AKBULUT tarafından, 
Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 09.10.2015 tarih ve 8148 sayı ile kayıtlı 
dilekçe ile; 

2. Hamdi MEŞEKOPARAN isimli vatandaş (824 Ada, 22 parsel maliki-plan onama 
sınırı dışında kalan bir parsel) tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
09.10.2015 tarih ve 8154 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

3. Cemil İLKUTLU isimli vatandaş (818 Ada, 25 no.lu parsel maliki olduğunu 
belirtmiştir, ancak yapılan incelemede 818 Ada, 27 parselde kayıtlı taşınmazın Maliye 
Hazinesi mülkiyetinde olduğu tespit edilmiştir) tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 12.10.2015 tarih ve 8160 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

4. Aziz KARABACAK isimli vatandaş (818 Ada, 12 no.lu parsel ve 818 Ada, 26 parsel 
maliki) tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 13.10.2015 tarih ve 8204 
sayı ile kayıtlı dilekçe ile;  

İtiraz edildiğinden, itirazların değerlendirilerek karar alınması istenilmektedir. 
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KOMİSYON KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
  

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.01.1998 tarih, 05/29 sayılı kararı ile uygun 
görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 19.02.1998 tarihinde BHZ (Hayvan 
Barınağı ve Hayvan Mezarlığı) olarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığı, 

Buca Belediye Meclisi’nin 01.04.2015 tarih ve 2015/62 sayılı kararı ile uygun bulunan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planında (1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yer aldığı için) 
hem Hayvan Barınağı, hem de Hayvan Mezarlığı kullanımlarına yer verildiyse de; söz konusu 
plandaki Hayvan Mezarlığı ibaresinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onama 
sürecinde kaldırıldığı, sadece Hayvan Barınağı’na yer verildiği, 

Gerek yer seçiminde gerekse kullanımlarda onaylı Nazım İmar Planı’na uyularak, söz 
konusu planlama alanının tamamen kamusal kullanımlara ayrıldığı, İzmir Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 19.01.1998 tarih, 05/29 sayılı kararında “Buca-Kaynaklar Otoyol 
kavşağı güneyindeki hazine parsellerinin Hayvan Barınağı ve Mezarlığı olarak belirlenmesine 
yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı önerisinin 5 yıllık imar programına 
alınması ile birlikte Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisimizce Oyçokluğu ile kabul 
edildi.” denildiği, 

Ayrıca, Buca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05.10.2015 tarih ve 3222 
sayılı yazısı ile imar planı onama sınırı içerisinde kalan 818 ada 27 no.lu Hazine 
mülkiyetindeki 12.033,80 m²’lik parselin imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak 
üzere Belediyemize tahsis edilmesi için İzmir Defterdarlığına talepte bulunulduğu, 

Hayvan Barınağı’nın yaratabileceği gürültü ve görüntü kirliliği konusu planlama 
konusu olduğu kadar, daha çok tasarım konusu olduğu, yapılacak mimari tasarım ve çevre 
düzenlemesi ile sorunun çözüleceği, bu kapsamda çeşitli yurt içi ve yurt dışı örneklerinin 
planlama aşamasında incelenmiş olduğu ve plan açıklama raporunda bu örneklerin bir 
kısmına yer verildiği tespit edildiğinden, 
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14.09.2015 tarihinden itibaren Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30 gün süreyle askıya 
çıkan İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi 818 Ada 12,14,17,22, 25,26,27,30,31,36,37 
parseller ile 820 Ada 4,13,18,19,20 no.lu parselleri kapsayan alan için Buca Belediye 
Meclisi’nin 01.04.2015 tarih ve 2015/62 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nca 27.08.2015 tarihinde değişiklikle onaylanmış olan 1/1000 ölçekli 
Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Barınağı) Uygulama İmar Planına yapılan itirazların 
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (24.11.2015) 

 
 
 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı 

  İlhan DAL 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 04.11.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Hürriyet Mahallesinde 22M IIIb imar paftasında 7737 ada 1 
no.lu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında U koşullu 8 kat imarlı 
21,80 metre yapılaşma koşullu taralı ticaret (zemin ticaret, üst katlar tercihli ticaret veya 
konut yapılabilir) kullanım kararında kalmaktadır. Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 
02.10.2015 tarih ve 3526 sayılı önergesi ile; A-8 (Ayrık Nizam 8 kat) Ticaret-Konut Alanı 
(TİCK) olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi 
talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde bina yükseklikleri ve kat adedine yönelik bir 

madde bulunmadığından uygulamada imar planı üzerinde 8 kat ve 21,80 metre ibaresinin bir 
sorun olduğu, 21,80 metre koşulunun kaldırılması ile mevzuata uygunluğun sağlandığı, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün 
28.01.2015 tarih ve 301 sayılı yazısında da imar adasındaki 21,80 m. ve 8 katlı yapılaşma 
koşulunun birlikte sağlanmasının yürürlükteki mevzuatlar gereği mümkün olmadığı ve 21,80 
m. gabari koşulunun kaldırılmasının uygun olacağı şeklinde görüşün dosyasında bulunduğu,  
 

Parselin imar uygulaması sonucu %70 zayiat oranı ile kamuya terklerin yapıldığı ve 
imar uygulaması gerçekleştiği için yürürlükteki planda bulunan U koşulunun işlevini yerine 
getirdiği, plan değişikliği talebinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu kararlarına 
uygun olduğu, kat adedi ve yapılaşma yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olmadığı, çekme 
mesafelerinin aynen korunduğu, 

 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde yer alan “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)” 

kullanım kararının yürürlükteki mevzuata göre önerildiği,  
 
 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri ile 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak hazırlandığı tespit edildiğinden, 
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 İzmir ili, Buca ilçesi, Hürriyet Mahallesinde 22M IIIb imar paftasında 7737 ada 1 no.lu 
parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin 
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (24.11.2015) 
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 
 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 02.12.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesinde 20N-Ia imar paftasında 181 ada 
16, 18 ve 26 no.lu parseller yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen 
Ayrık Nizam 4 kat konut alanı, Belediye Hizmet Alanı (BHA), yeşil alan, yol ve otopark 
kullanım kararında kalmaktadır. Yapı nizamında değişikliğe gidilmeden Buca Belediye 
Encümenince belirlenmiş düzenleme sınırı yasal zaiyat oranının % 40’ın üzerinde 
kaldığından,  % 40’ın üzerindeki zaiyata muvafakat alınmasında güçlük yaşandığından 
bahisle imar adalarının bütünleştirildiği, KOP (kamu ortaklık payı) oranının arttırılarak yasal 
zaiyatın sınırına çekilmesi yoluna gidilerek planının uygulanabilirliğini sağlamak için 
hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
181 ada 16, 18 ve 26 no.lu parsellerin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planında kısmen Ayrık Nizam 4 kat konut alanı, Belediye Hizmet Alanı, yeşil alan, yol ve 
otopark kullanım kararında kaldığı, yapı nizamında değişikliğe gidilmeden Buca Belediye 
Encümenince belirlenmiş düzenleme sınırı yasal zaiyat oranının % 40’ın üzerinde 
kaldığından, % 40’ın üzerindeki zaiyata muvafakat alınmasında güçlük yaşandığından bahisle 
imar adalarının bütünleştirildiği, KOP (kamu ortaklık payı) oranının arttırılarak yasal zaiyatın 
sınırına çekilmesi yoluna gidilerek planının uygulanabilirliğini sağlamak için hazırlanan 
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesinin talep edildiği, 

 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin imar uygulaması kapsamında 

değerlendirilmesi amacıyla Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.08.2015 tarih 
ve 2981 sayılı yazısı ile Etüt Proje Müdürlüğü’ne görüş sorduğu,  
 

Etüt Proje Müdürlüğü’nün 03.09.2015 tarih ve 8919 sayılı cevabi yazısı ile; plan 
değişikliğine konu parselleri kapsayan 687 no.lu parselasyon planının 3194 sayılı yasanın 19. 
Maddesi gereği Belediye Encümeninin 25.02.2014 tarih ve 340 sayılı ve 5216 sayılı Kanunun 
7/1 –b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.06.2014 tarih ve 01.814 
sayılı kararı ile bir önceki onama kararlarının iptal edilmesi ile yeniden onanarak 07.07.2014 
tarihinden başlamak üzere ilgililerin incelemesine sunulmak üzere bir ay müddetle 2. kez  
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askıya çıkarıldığı, söz konusu imar uygulamasına yasal süresi içinde yeniden itirazlarda 
bulunulduğunun bildirildiği, parselasyon planına yapılan itirazın değerlendirilmesi 
neticesinde, 687 no.lu parselasyon planı uygulamasına giren parsel maliklerinden birinin 
düzenleme ortaklık payı oranı % 40’ın üzerinde olan kısmın bedelsiz terkine ilişkin 
muvafakatını geri alması nedeniyle Buca Belediye Encümeninin 09.10.2014 tarih ve 1596 
sayılı kararı ile 687 no.lu parselasyon planının ikinci kez onanmasını içeren 25.02.2014 tarih 
ve 340 sayılı Encümen kararının, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 03.06.2015 tarih ve 64988 
sayılı yazısı eki sunulan 21.05.2015 tarih ve 01.524 sayılı Encümen Kararı ile de 687 no.lu 
imar uygulamasının onanmasına ait İzmir Büyükşehir Belediyesinin 12.06.2014 tarih ve 
01.814 sayılı Encümen Kararının iptaline karar verildiği, iptal kararından sonra iş bu tarihe 
kadar başkaca yeni bir işlem tesis edilmediğinin bildirildiği, 
 

Daha önce iptal olan 687 no.lu parselasyon planının; 180 ada, 2, 3, 4 no.lu ve 181 ada, 
16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 41, 50 ve 51 no.lu parselleri kapsadığı,  687 no.lu parselasyon 
planındaki BHA alanının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi 
ve Arsa Düzenleme ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. Maddesi kapsamında 
kamu ortaklık payı oranından karşılanması gereken alanlar olduğu, B.H.A. alanının 
düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilerek 
oluşturulması ve tescile konu olması gerektiği, 

 
İmar uygulamaları esnasında ancak yeşil alan, park, yol, otopark gibi alanların 

bedelsiz kamuya terki yapılabilecek olduğu, B.H.A. alanlarının düzenlemeye giren parsellerin 
alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilerek oluşturulması ve tescile konu olması 
gerektiği, bu alanların kamulaştırılarak hayata geçirilmesi gerektiği, 

 
Öneri Plan Değişikliği Plan Notunda  ‘‘181 ada, 16 ve 26 parsellerin imar 

uygulamasıyla KOP olarak hissesine düşen BHA alanının kamuya terki yapılmadan inşaat 
ruhsatı düzenlenemeyecektir’’ şeklinde ifade olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. 
Madde uygulamalarında yeşil alan, park, yol, otopark gibi alanların bedelsiz kamuya terki 
yapılabilecek alanlar olduğu,  ancak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre B.H.A. 
alanlarının kamuya terkedilecek alanlardan olmadığı,  yürürlükteki ve/veya öneri imar planı 
değişikliğindeki BHA alanının sadece 181 ada, 16 ve 26 parsellerin KOP oranından değil,  
düzenlemeye giren diğer parsellerin de alanları oranında pay verilmek suretiyle 
hisselendirilerek oluşturulması gerekliliğinden dolayı diğer parsellerin (aynı parsellerin 
düzenlemeye konu olabileceği varsayımı ile 180 ada, 2, 3, 4 no.lu ve 181 ada, 16,18, 20, 21, 
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23, 24, 26, 41, 50 ve 51 no.lu parsellerin veya düzenlemeye yeniden girecek olan parsellerin) 
KOP oranının kamulaştırılması suretiyle oluşturulacağı ve hayata geçirilebileceği, sadece plan 
notuna 181 ada, 16 ve 26 no.lu parseller için böyle bir ifadenin yazılması ile B.H.A. alanının 
sağlanamayacağı, 
 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18 maddesi üçüncü fıkrasında; “(Değişik üçüncü fıkra: 
3/12/2003-5006/1 md.) Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı 
olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, 
çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle 
ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz’’ denilmekte olduğu, ancak 1/1000 ölçekli 
Plan Değişikliği ile yol (düzenleme ortaklık payına tabii)  alanlarının azaltıldığı,   
düzenlemeye tabii tutulacak yerlerin ihtiyacı olacak yolların plan değişikliği ile KOP’a 
(Kamu ortaklık payına)  tabii kullanıma dönüştürüldüğü, 

Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddenin 1. 2. ve 3. bentlerine göre sosyal 
ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan 
değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamayacağı, zorunlu hallerde böyle bir değişiklik 
yapılabilmesi için ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir 
alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği ve eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümünün  ve 
konum özelliklerinin korunacağı da hüküm altına alınmış olduğu, 1/1000 ölçekli Plan 
Değişikliği Önerisi ile azaltılan yol ve otopark alanlarına eşdeğer alanların ayrılmadığı,  

Planlar arası  ‘‘Kademeli Birliktelik’’  ve  ‘‘Plan Hiyerarşisi’’ ne göre 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planlarının ve değişikliklerinin üst ölçek olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
planlarına uygun olması gerekliliği bulunmakta olduğu, öncelikle sosyal ve teknik altyapı 
dengesinin ve değişikliklerinin üst ölçek planlarda irdelenmesi gerektiği, 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6, 7 ve 26.maddeleri ile yürürlükteki 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı kararlarına uygun olmadığı hususları tespit edildiğinden,  
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 İzmir ili, Buca ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesinde 20N-Ia imar paftasında 181 ada 16, 
18 ve 26 no.lu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
önerisinin Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (24.12.2015) 
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 
 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 02.12.2015 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 3487 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi 7369 ada 4 no.lu parselde (3.804,95 m²) 
bulunan 102,20 m²’lik Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesince 
satılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği karar 
alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

Parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam 4 (dört) kat 
TM1 koşullu Konut Alanında kaldığı, 

 
İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi 7369 ada 4 no.lu parselde (3.804,95 m²) 

bulunan 102,20 m²’lik Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesince 
satılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereğince 
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (24.12.2015) 

 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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