
T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 04.01.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi Hal Karşısı Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı Revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2011 tarih ve 05.724 
sayılı kararı ile uygun görülerek 14.10.2011 tarihinde onaylanmış, askı süresinde yapılan 
itirazlar sonucunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 15.02.2012 tarih ve 05.166 sayılı kararı ile uygun görülerek 03.05.2012 tarihinde 
onaylanarak kesinleşmiştir. 
  
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.07.2015 tarih ve 2643 sayılı önergesi ile; 
03.05.2012 tarihinde onaylanan Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi Hal Karşısı Mevkii 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 Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin incelenmesi sonucunda; 
03.05.2012 tarihinde onaylanan Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi Hal Karşısı Mevkii 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, alınan Kurum görüşleri ve imar mevzuatına uygun 
olarak hazırlandığı,  
 
Bölgenin bitki örtüsü, ağaçlık karakteri, doğal-ekolojik yapısı ve yerinde yapılan tespitler göz 
önünde bulundurularak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinde “gelişme 
konut alanı” olarak belirlenen alanların (yaklaşık 30.346 m²) “ağaçlandırılacak alan” 
olarak belirlenmesi koşuluyla,  
 
Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Revizyonu önerisinin Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. 
(20.01.2016)      
 

İmar Komisyonu Başkanı 
        İlhan DAL 

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

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 04.01.2016 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04.01.2016 tarih ve 8 sayılı önergesi 
ile; 5216 ve 5594 Sayılı Kanunlar ve Belediyemiz ile Buca Belediyesi arasında 10.09.2007 
tarihinde imzalanan protokol gereği, Belediyemiz sınırları içinde bulunan ve fiilen Kaynaklar 
Mahallesi, Mezarlık Alanı olarak kullanılan 1969 no.lu parsel ve 3134 (eski 592 no.lu) 
parselin ilgili Tapu Müdürlüğü'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescil işleminin 
sağlanması talep edilmiştir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

1969 no.lu parsel ve 3134 (eski 592 no.lu) parsellerin yürürlükteki 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Revizyonunda Mezarlık Alanı kullanım kararında kaldığı, İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih ve 05.1074 sayılı kararı ile uygun görülerek 
Başkanlık Makamınca 07.01.2016 tarihinde onaylanan ve 18.01.2016 tarihinde 
Belediyemizce askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda Mezarlık 
Alanı kullanım kararında kaldığı, fiilen mezarlık alanı olarak da kullanıldığı, 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7.maddesinin (s) bendinde “Mezarlık 
alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri 
yürütmek” Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirlendiği,  

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5594 Sayılı Kanunun 1.maddesinde, 
“Birleştirme, katılma veya geçici 2.madde gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren 
Belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük 
terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere 
bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine 
yönelik yatırım, alacak ve borçları Büyükşehir Belediyesi veya ilgili bağlı kuruluşuna 
devredilir” hükmü bulunduğu,  

 
 
 
 



2/2 
 

T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesine bağlanan Kaynaklar Belediyesi 
arasında imzalanan 10.09.2007 tarihli protokol gereği mezarlık alanlarının Büyükşehir 
Belediyesine devredileceğinin kabul edildiği hususları göz önüne alınarak, 

Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu 
parsellerin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 7. maddesi (s) bendi ve 5594 Sayılı 
Kanunun 1.maddesi gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesinin 
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (20.01.2016)   
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 
 
 
 

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

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 04.01.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Göksu Mahallesinde 20M-IIb imar paftasında 186 ada 45 no.lu 
parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Ayrık Nizam 4 kat, 
kısmen TM koşullu konut (zemin ticaret üst katlar tercihli ticaret veya konut) alanı kullanım 
kararında kalmaktadır. Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01.12.2015 tarih ve 4407 
sayılı önergesi ile; 186 ada 45 no.lu parsele tecavüzlü yapıların bulunması, mülkiyet yapısının 
ıslah imar planından gelmiş olması ve 18.madde uygulamasının gerçekleştirilememesi 
nedeniyle bu durumun çözümü için hazırlanan ve 02.11.2015 tarih 3883 sayılı dilekçe ile 
sunulan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
186 ada 45 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen 

Ayrık Nizam 4 kat, kısmen TM koşullu konut (zemin ticaret üst katlar tercihli ticaret veya 
konut) alanı kullanım kararında kaldığı, 186 ada 45 no.lu parsele tecavüzlü yapıların 
bulunması, mülkiyet yapısının ıslah imar planından gelmiş olması ve 18.madde 
uygulamasının gerçekleştirilememesi nedeniyle bu durumun çözümü için hazırlanan 1/1000 
ölçekli imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesinin talep edildiği, 

 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile A-4 5/3 yapılaşma nizamı ve TM 

plan kararı bulunan imar adasının doğusunda yeşil alan ayrıldığı, mevcut plandaki otoparkın 
kaldırılarak bu alanın altında zemin altı otopark kararı önerilerek bir teklif sunulduğu, 

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, zemin 
altı otopark alanı D.O.P (düzenleme ortaklık payı) olarak gösterilmiş olduğu, bu tür alanların 
zeminin kamulaştırılması suretiyle elde edilmesi gerektiği, 
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Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan konut adasının 
yapılaşma nizamı, kat adedi ve TM koşulunun aynı kaldığı, ancak biçiminin değiştirildiği ve 
konut alanı m²’sinin zeminde yaklaşık 498 m² arttırıldığı, parselin batısındaki yaya yolunun 
ve kuzeyindeki yaya yolunun konut adasına dahil edildiği, 

 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi’nin 3. Fıkrasında ‘‘İmar 

planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya 
yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz’’ denilmekte 
olup, zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için 5/a bendinde belirtildiği üzere 
“imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi 
sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde artan nüfusun 
ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine 
konu alana hizmet vermek üzere ayrılır” hükmü uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanlarının 
karşılanması koşulu ile yapılabileceği, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ile 498 m²’lik konut 
alanının artırılmasına karşın artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarının artırılmadığı 
anlaşıldığından yukarıda belirtilen hükümlere aykırı olduğu,   

 
İmar planına göre parselin doğusunda yer alan otopark alanının yer altına alındığı, 

zemin altı otoparkın konut adasının çekme mesafesine kadar geldiği, yer altı otoparkının 
üzerine yeşil alan ayrıldığı, yaya yollarının kaldırılması ile 42207 ada, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14 parsellerin arka cephelerinin kapandığı,   

 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi’nin 3/b bendinde “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.’’ hükmü bulunmakta olup, plan 
değişikliği ile yaklaşık 500 m²’lik yaya yolunun da kaldırıldığı,  buna karşın eşdeğer yeni yol 
ayrılmadığı, 
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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,  

 
 İzmir ili, Buca ilçesi, Göksu Mahallesi 20M-IIb imar paftasında 186 ada 45 no.lu 
parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin 
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (21.01.2016) 
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 
 
 
 

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

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 03.02.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01.12.2015 tarih ve 4404 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Yaylacık Mahallesi 22N-3d pafta 216 ada 1 no.lu parseli kapsayan Buca 
Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
          İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
 Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu Servisi’nin 19.11.2015 
tarih ve 4179 sayılı yazısı ile 28.11.2013 tarih ve 1642 sayılı İzmir 1 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlandığı, 
 
 İzmir ili, Buca ilçesi, Yaylacık mahallesi 22N-3d pafta 216 ada 1 no.lu parselin 
28.11.2013 tarih ve 1642 sayılı Kurul Kararı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu’nun 7.maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescillendiği, koruma grubunun 2.Grup olarak belirlendiği, 
 
 216 ada 1 no.lu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında büyük bir 
kısmının 10 metrelik taşıt yolunda, kısmen TM1 ve Aİ-5 (Ayrık İkiz beş kat) konut alanında, 
az bir kısmının ise otopark kullanımında kaldığı, 
 
 Taşınmazın yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında korunamadığı, komşu 
olan 2 ve 3 parsellerle tevhid kapsamından çıkarılması gerektiği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescillenmiş olan parseli koruyacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığı ve bu doğrultuda plan değişikliğinin Buca Belediyesi 
Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlandığı tespit edildiğinden imar planı değişikliği 
önerisinin; 
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Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (23.02.2016) 
  
 
 
 
 

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 
 

 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 03.02.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.12.2015 tarih ve 4789 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Yenigün Mahallesi 21N-IVc pafta 167 ada 28 no.lu parseli kapsayan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
          İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
          23 adet hissedarın (gerçek kişi) malik olduğu 3.986 m² yüzölçümlü 167 ada, 28 no.lu 
parselin, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-2 (Bitişik Nizam, 2 kat) 
Konut Alanı, B-4 (Bitişik Nizam, 4 kat) Konut Alanı ve TM, yaya yolları ve yeşil alan 
kullanım kararlarında kaldığı, 
 
          Öneri ile, B-4 ve TM plan kararlarının kaldırıldığı, imar adalarından birinin kuzeye 
doğru büyütülerek ve yeşil alanın daraltılarak bir öneri geliştirildiği, 
 

İmar adasında yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı, ancak Belediyemiz 
kayıtlarına göre söz konusu adada herhangi bir ruhsatlı yapı bulunmadığı, 

 
167 ada, 28 ve 29 no.lu parselleri kapsayan alanın Belediyemiz Encümeninin 

19.02.2013 tarih ve 2013/408 sayılı kararı ile düzenleme sahası olarak seçildiği ve seçili 
düzenleme alanına, 3194 sayılı Yasanın 18. ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesine 
uygun olarak 729 no.lu parselasyon planı uygulaması hazırlandığı, Belediye Encümeninin 
04.08.2015 tarihli ve 2015/1421 sayılı kararı ile onandığı, 729 no.lu imar planı uygulamasının 
5216 sayılı yasanın 7. Maddesi b fıkrası uyarınca, incelenerek onanmak üzere 10.08.2015 
tarih ve 7978 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş olduğu, 

 
İmar planı değişikliği önerisi ile, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planındaki konut alanının büyütülmesi sebebiyle yoğunluk artışı öngörüldüğü, ayrıca yeşil 
alan miktarının azaltıldığı ve planlanan alan içerisinde herhangi bir eşdeğer alan ayrılmadığı, 

 
Artan yoğunluğun gerektirdiği sosyal ve teknik altyapıdaki artışının plan önerisinde 

sağlanmadığı, yoğunluk artış kararının üst ölçekli plan kararlarında değerlendirilmesi 
gerektiği,  
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Planlama alanının İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulamasına konu olması, 
düzenleme sürecinin henüz tamamlanmamış olması ve tabii ki düzenlemeye temel olan planın 
değiştirilmek istenen yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olması, plan değişikliği 
önerisinin onaylanması sürecinin 18. madde uygulamasının gerçekleşmesi sonrasında 
uygulanamaz olacağı,  

 
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin; imar adasının büyütülmesi ve yeşil 

alanın daraltılmasına yönelik olduğu, eşdeğer yeni bir alanın ayrılmadığı, konut adasının 
büyütülmesi ile yapı ve nüfus yoğunluğunda artış öngördüğü, bu artışa konu alana hizmet 
edecek sosyal ve teknik altyapı alanında herhangi bir artış getirmediği, kaçak yapılara yasallık  
kazandırmayı öngördüğü hususları göz önünde bulundurularak Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği’nin 26.maddesinin 1., 2., 3., 5. ve 7.bentleri ile  Mülga Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nın 04.02.2010 gün ve 2360 sayılı Genelgesine aykırı olduğu tespit edildiğinden, 
 
 Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (25.02.2016) 
  
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
 

Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 



1/2 
 

T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 02.03.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.01.2016 tarih ve 340 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Güven Mahallesi 22M-IIIc pafta 5048 ada 9 ve 13 no.lu parselleri 
kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
          İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
         5048 ada 9 no.lu parselin 111 m² yüzölçümlü Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı 
mülkiyetinde, 5048 ada 13 no.lu parselin 31 m² yüzölçümlü Buca Belediyesi mülkiyetinde 
olduğu, 
 
         Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Plan ve Proje Müdürlüğü’ne hitaplı 
24.12.2015 tarih ve 4182 sayılı yazıları ile; plan önerisine konu olan parsellerden biri olan ve 
mülkiyeti Belediyemize ait olan 5048 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 22.12.2015 
tarihli muvaffakatnamenin iletildiği, 
 

   Buca Belediye Meclisi’nin 02.02.2005 tarih ve 2005/31 sayılı kararı ile uygun 
görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2005 tarih ve 05.532 sayılı kararı ile 
07.07.2005 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile söz 
konusu taşınmazlara ilişkin Konut Alanı kullanım kararının Sağlık Tesisi olarak değiştirildiği, 

 
   Söz konusu Meclis Kararının iptali istemi ile açılan davada, İzmir 4. İdare 

Mahkemesi’nin 2005/820 Esas, 2006/1976 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar 
verildiği, 
 

   Taşınmazların bulunduğu alanın yürürlükteki 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı 
Revizyonu’nda Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı kullanım kararında kaldığı, 
 
         5048 Ada, 9 ve 13 parsellerin, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
yargı kararları nedeniyle plansız alanda kaldığı, hazırlanan plan önerisi ile, B-4 nizamında 
konut alanı kararı getirildiği,  
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Söz konusu parsellerin, plan önerisi ile yürürlükteki Buca 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Revizyonu’na uygun olarak ve kendi imar adasındaki kullanım kararı ve yapılaşma 
koşulları ile uyumlu olarak planlı hale getirilmeye çalışıldığı tespit edildiğinden, 
 
   Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (22.03.2016) 
  
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
 

Şenol YELTEKİN       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
Deniz YÜCEL       Ünal ÖMÜR 
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Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
 
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 02.03.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.02.2016 tarih ve 864 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi 22N-IIc pafta 50205 ada 1 no.lu parseli kapsayan 
Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
          İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
 İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 03.02.2016 tarih ve 1246692 sayılı yazısı 
ve Buca Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 04.02.2016 tarih ve 1291388 sayılı 
yazısı ile 2.471 m² yüzölçümlü mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerinde 2015 yılı 
Yatırım Programı dahilinde Buca Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi yapılması planlandığı,  
  
 17.04.2015 tarih ve 1425 sayılı İmar Durumu Belgesindeki çekme mesafelerine göre 
eğitim binasının sığmadığı, yürürlükteki imar planındaki 10 metrelik çekme mesafesinin 5 
metreye düşürülmesinin istenildiği, 
 
 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Buca Belediyesi Plan ve Proje 
Müdürlüğü tarafından 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlandığı, 
 
 İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi 22N-IIc pafta 50205 ada 1 no.lu parselin 
07.03.2014 tasdik tarihli yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Eğitim Tesisi 
Alanı (Resmi Özel İş Eğitim Merkezi) kullanımında kaldığı, 
 
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda ön, yan ve arka bahçe mesafeleri 5 
metre olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin; 
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 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (22.03.2016) 
  
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
 

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

Meclisimizin 02.03.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Kentsel Yenileme ve 
Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 19.01.2016 tarih ve 232 sayılı önergesi ile; 
Islah İmar Planı sınırları içerisinde yer alan 50110 ada, 1 parsel ve 50136 ada, 1 parselde 
konumlanan 55504 m²’lik alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Revizyonu yapılacağından, yürürlükteki ıslah imar planı ve imar 
uygulamalarının durdurulmasına ilişkin karar alınması hususunun değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
          50110 ada, 1 parsel (43.567m²) ve 50136 ada, 1 parselde (11.937m²) konumlanan 
55.504 m²’lik alana ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü ve Plan Program 
Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Buca-GÖB(1) Bölge Islah İmar 
Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.01.1989 gün ve 6 sayılı kararı ile uygun 
görülerek onaylandığı, 
 
  Islah İmar Planının 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun kapsamında hazırlandığı, 

 
Alanın, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında 

“Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı” olarak belirlendiği, 
 
Geçmişte onaylanmış ıslah imar planlarında günümüzde yapılmak istenen değişiklik 

ve sınır genişletilmesi gibi hususların 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirlenen koşullar 
doğrultusunda ele alınması gerektiği, diğer taraftan ıslah imar planı bulunan ve bu plana göre 
yapılmış alanlarda bile, bu planların günün değişen şartlarına göre revize edilmesi gerekirken 
1989 yılından bu yana yeni bir plan hazırlanmadığı, 

 
Başkanlık Önergesi ile Islah İmar Planı sınırları içerisinde yer alan 50110 ada, 1 parsel 

ve 50136 ada, 1 parselde konumlanan 55504 m²’lik alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılacağından, yürürlükteki ıslah imar 
planı ve imar uygulamalarının durdurulması hususunda karar alınmasının istenildiği, 
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 Önerge komisyonumuzca görüşülmüş olup, Komisyon üyesi Şenol YELTEKİN’in 
önergeye konu 50110 ada, 1 parselde konumlanan yaklaşık 50000 m2lik alanın yürürlükteki 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında ‘’Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı’’ olarak 
belirlenmiş olması; alan dahilinde yapılaşmış konut alanlarının sağlıklaştırılarak İmar Kanunu 
ve ilgili yönetmeliği esasları gözetilerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı standartlarında 
yerinde dönüşümünün sağlanması; 2981 sayılı yasanın 4. kısım 20 maddesinde ‘’Böyle 
zorunlu hallerde ve uygulama yapma zarureti olan bölgelerde yapılacak planlarda 3194 sayılı 
İmar Kanununun imar planı yapma şartları ve standartları aranmaz. Ancak, buralarda 
yapılacak binaların irtifaı azami H=12.50 m. olacaktır.’’ Hükmüne aykırı olarak planlandığı 
ve beş katlı yapılaşma öngören bir planın uygun görüldüğü ve bu uyumsuzluğun giderilmesi 
gerekliliği gözetildiğinde yürürlükteki ıslah imar planı ve imar uygulamalarının 
durdurulmasının KABULÜ yönündeki oyuna karşın; istemin bölgenin bütününe ilişkin değil 
sadece bir bölümüne ilişkin imar uygulamasının durdurulması kararını içermesi, parçacıl 
yaklaşımlar yerine bölgenin tamamına yönelik imar planı çalışması yapılmasının plan 
bütünlüğünün sağlanmasının açısından daha doğru olacağı, sadece 50110 ada, 1 parsel ve 
50136 ada, 1 parselde konumlanan 55504 m²’lik alanda yürürlükteki ıslah imar planı ve imar 
uygulamalarının durdurulmasının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı, 
ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 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 almakta olup önerge bu hüküm 
açısından incelendiğinde, söz konusu önergede herhangi bir kamu yararı görülmediğinden, 
diğer Komisyon üyelerinin red oylarıyla önergenin Komisyonumuzca oyçokluğu 
ile REDDİNE karar verilmiştir. (22.03.2016) 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
 İlhan DAL 
 
 

 
 

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

Meclisimizin 02.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 14.09.2013 tarihinde onanan Kaynaklar 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanıp Buca Belediye Meclisi’nin 
05.08.2015 tarih ve 2015/120 sayılı kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 09.11.2015 tarih ve 05.1074 sayılı kararı ile 07.01.2016 tarihinde değişiklikle 
onanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 18.01.2016 – 16.02.2016 
tarihlerinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30 gün süreyle askıya çıkarılmış olup; söz konusu 
plana, Ek1’de listelen vatandaşlar ile İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nca 
askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, ayrıca itirazlara ilişkin incelemeler sırasında Ek2’de 
listelenen sehven yapılmış çizim hataları söz konusu plan üzerinde tespit edilmiştir.  

 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.02.2016 tarih ve 870 sayılı önergesi 

Ek1.’de listelenmiş olan;  
 

1. 20220 ada 1,2,3,4 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 17.02.2016 tarih ve 755 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

2. 20216 ada 2,4,5,6 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 12.02.2016 tarih ve 648 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

3. 20216 ada 10,11 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 16.02.2016 tarih ve 707 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

4. 20224 ada 6 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
22.01.2016 tarih ve 317 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

5. 20224 ada 3 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
10.02.2016 tarih ve 596 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

6. 20224 ada 9 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
10.02.2016 tarih ve 597 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 
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7. 20224 ada 10,12 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 16.02.2016 tarih ve 726 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

8. 20215 ada 19 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
04.02.2016 tarih ve 507 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

9. 20201 ada 4 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
28.01.2016 tarih ve 410 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

10. 20199 ada 1,2,3,14 no.lu parseller ile 1309 no.lu parselin maliki tarafından, 
Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 27.01.2016 tarih ve 398 sayı ile kayıtlı dilekçe 
ile; 

11. 20197 ada 2 no.lu parsel, 20199 ada 7 no.lu parsel, 20215 ada 17 no.lu parsel ile 
20217 ada 1 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
16.02.2016 tarih ve 712 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

12. 20191 ada 3,4 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 09.02.2016 tarih ve 572 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

13. 20191 ada 12 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
12.02.2016 tarih ve 649 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

14. 20191 ada 1 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
11.02.2016 tarih ve 610 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

15. 20191 ada 2,9,10,11 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 11.02.2016 tarih ve 608 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

16. 20125 ada 12 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
09.02.2016 tarih ve 540 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

17. 20122 ada 12 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
08.02.2016 tarih ve 535 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

18. 20122 ada 10, 11 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 15.02.2016 tarih ve 675 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

19. 20122 ada 4, 2, 1 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 10.02.2016 tarih ve 598 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 
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20. 20123 ada 12 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
22.01.2016 tarih ve 318 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

21. 20124 ada 8 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 684 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

22. 20124 ada 2 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 682 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

23. 20231 ada 1 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
16.02.2016 tarih ve 723 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

24. 20231 ada 2, 3 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 16.02.2016 tarih ve 705 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

25. 20195 ada 3, 10 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 25.01.2016 tarih ve 349 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

26. 20178 ada 1 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
03.02.2016 tarih ve 493 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

27. 20178 ada 2 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
10.02.2016 tarih ve 590 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

28. 20236 ada 1 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
09.02.2016 tarih ve 571 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

29. 20175 ada 3 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
09.02.2016 tarih ve 566 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

30. 20175 ada 3 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
09.02.2016 tarih ve 565 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

31. 20204 ada 11 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
16.02.2016 tarih ve 727 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

32. 20213 ada 2 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
17.02.2016 tarih ve 728 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

33. 20180 ada 5 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
10.02.2016 tarih ve 591 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 
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34. 20183 ada 1 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 672 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

35. 20167 ada 7 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 698 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

36. 20163 ada 13 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 700 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

37. 20163 ada 3 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
11.02.2016 tarih ve 609 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

38. 20127 ada 13, 14, 15 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 15.02.2016 tarih ve 669 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

39. 20162 ada 2, 3 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 11.02.2016 tarih ve 619 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

40. 20169 ada 6 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
09.02.2016 tarih ve 570 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

41. 20169 ada 1 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 677 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

42. 20160 ada 4 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 674 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

43. 20160 ada 1 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 671 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

44. 20160 ada 2, 3 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 15.02.2016 tarih ve 655 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

45. 20160 ada 2, 3 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 15.02.2016 tarih ve 662 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

46. 20160 ada 2, 3 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 15.02.2016 tarih ve 661 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

47. 20160 ada 2, 3 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 15.02.2016 tarih ve 659 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 
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48. 20160 ada 2, 3 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 15.02.2016 tarih ve 658 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

49. 20160 ada 2, 3 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 15.02.2016 tarih ve 656 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

50. 20160 ada 2, 3 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 16.02.2016 tarih ve 724 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

51. 20160 ada 2, 3, 4 no.lu parsellerin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri 
Müdürlüğü’ne 12.02.2016 tarih ve 650 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

52. 20160 ada 5 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
12.02.2016 tarih ve 639 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

53. 20159 ada 4 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 681 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

54. 20159 ada 3 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 679 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

55. 20159 ada 2 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 678 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

56. 20157 ada 8 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
12.02.2016 tarih ve 652 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

57. 20157 ada 7 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
12.02.2016 tarih ve 651 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

58. 2987 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
11.02.2016 tarih ve 628 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

59. 3167 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 673 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

60. 2950 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
10.02.2016 tarih ve 601 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 
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61. 20140 ada 1 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 697 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

62. 1151 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 680 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

63. 2083 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
17.02.2016 tarih ve 710 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

64. 2086 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
16.02.2016 tarih ve 733 sayı ile kayıtlı dilekçe ile;  

65. 2137 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
29.01.2016 tarih ve 417 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

66. 2088 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 660 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

67. 2816 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
10.02.2016 tarih ve 588 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

68. 2131 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
16.02.2016 tarih ve 709 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

69. 1162 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
11.02.2016 tarih ve 618 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

70. 1162 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
12.02.2016 tarih ve 641 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

71. 1162 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
12.02.2016 tarih ve 643 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

72. 1162 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
12.02.2016 tarih ve 640 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

73. 1162 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
12.02.2016 tarih ve 642 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 
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74. 1169 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
16.02.2016 tarih ve 704 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

75. 1166 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 701 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

76. 1176 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
10.02.2016 tarih ve 600 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

77. 1138 no.lu parselin maliki tarafından, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 
15.02.2016 tarih ve 699 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; 

78. Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 15.02.2016 tarih ve 657 sayı ile kayıtlı dilekçe 
ile; 

79. Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 16.02.2016 tarih ve 725 sayı ile kayıtlı dilekçe 
ile; 

80. Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne 15.02.2016 tarih ve 203796 no.lu internet 
başvurusu ile;  

İtiraz edildiği, ayrıca itirazlara ilişkin incelemeler sırasında önergede Ek2’de sehven yapılmış 
çizim hatalarının düzeltilmesinin değerlendirilerek karar alınması istenilmektedir. 
 
Kaynaklar Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Notları ve Plan 
Açıklama Raporu önerisinin 04.05.2015 tarih ve 1440 sayılı yazı ile Buca Belediye 
Meclisi’ne sunulduğu, Buca Belediye Meclisi’nin 05.08.2015 tarih ve 2015/120 sayılı Kararı 
ile Kabul edildiği, 11.08.2015 tarih ve 2776 sayılı yazı ile onanmak üzere İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na iletildiği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2015 tarih ve 
05.1074 sayılı kararı ile uygun görülerek 07.01.2016 tarihinde değişiklikle onandığı, 
değişiklikle onanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 11.01.2016 
tarih ve 03-9091 sayılı yazısı eki olarak Buca Belediye Başkanlığı’na iletildiği,  
 
18.01.2016 – 16.02.2016 tarihlerinde Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30 gün 
süreyle askıya çıkarılmış olduğu, askıdan inmesinin ardından askı süresi içinde yapılan 
itirazların da karara bağlanmasıyla kesinleştiği,  
 
Ayrıca Kaynaklar Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi 
doğrultusunda bir üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda bazı kullanım  
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kararları ve imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlamış oldukları 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
09.11.2015 tarih ve 05.1068 sayılı kararı ile uygun bulunarak 07.01.2016 tarihinde onandığı, 
Kaynaklar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 22.01.2016 – 22.02.2016 tarihleri 
arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıkarılmış olduğu, 
 
İtirazların değerlendirilmesi yapıldığında;  
 

1. Tarım Alanları ve Makilik Fundalık Alanlar’da kalan taşınmazlar konusu: 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı revizyonu önerisinde “Tarım Alanı veya Makilik 
Fundalık Alan” kullanım kararında kalan, ancak söz konusu revizyon öncesindeki 
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında konut alanlarında kalıp, Büyükşehir 
Belediyesince 14.09.2013 tarihinde onaylanan ve 1/1000 ölçekli imar planının üst 
ölçek plan kararlarını oluşturan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’nda da 
tarım alanı kullanım kararında kalan taşınmazlara ilişkin dilekçelerle söz konusu 
taşınmazların daha önceki planlar doğrultusunda imar uygulaması görmüş olduğu, 
zaiyat alınmış olduğu, tarımsal vasıflarının kalmadığı, kimi taşınmazlar üzerinde 
ruhsatlı bina bulunduğu vb. tespitlerle bu kapsamda söz konusu taşınmazlara konut 
alanı kullanım kararı getirilmesinin talep edildiği,  

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun; 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanmış olduğu, söz konusu üst ölçekli 
planda da bu alanların Tarım Alanları veya Makilik Fundalık Alanlar kullanım 
kararında kaldığı, bu kapsamda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun, üst 
ölçekli planlarla kademeli birliktelik ve uyum sağladığı, 
 

2. Teknik Altyapı Kullanımlarının yer seçimleri (Park, Yeşil Alan, Sağlık Tesisi, 
Anaokulu, Kültürel Tesis vb altyapı alanları) konusu:  

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında getirilen altyapı alanlarına 
(donatılar) ilişkin yapılan itirazlarla; parsel malikleri tarafından taşınmazlarının Sağlık 
Tesisi, Anaokulu, Kültürel Tesis gibi Sosyal Altyapı alanları kullanım kararlarında 
kalmasına ilişkin itirazlarla, yeşil alan ve park gibi Açık ve Yeşil Alanlar kullanım 
kararlarında kalmasına yönelik itirazlarda bulunulduğu, 
  
Plan çalışmaları sırasında, mevzuat gereği ilgili yönetmelik olan Mekansal Planlar 
Yapım Yönetmeliği uyarınca bu yönetmelikte belirtilen sosyal altyapı alanları ile açık 
ve yeşil alanlara yönelik standartların sağlanabilmesi için bu alanlar için planlama 
alanı içerisinde standardı sağlamaya yönelik büyüklükte, kolay erişilebilir ve imar  
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uygulaması sorunsuz olan bölgelerde alanlar ayrıldığı, üst ölçek plan olan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı’nda ayrılan alanların söz konusu standartları sağlamadığı 
durumlarda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu plan hükümlerinin 1.4. 
maddesinde bulunan “Bu planda ölçeği gereği gösterilemeyen her türlü sosyal, 
kültürel donatı alanı ve teknik altyapı alanları, mevzuatla belirlenmiş standartlara 
uygun olarak alt ölçekli planda belirlenecektir. Bu planda gösterilmiş olsun ya 
daolmasın alt ölçekli planlarda var olan sosyal kültürel donatı ve teknik altyapı 
alanlarını azaltıcı plan değişikliği yapılamaz” hüküm gereği 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı revizyonunda ek alanlar ayrıldığı, mevzuat gereği getirilen standartların 
sağlanmaya çalışıldığı, 

Söz konusu kullanım kararlarının; Kaynaklar yerleşiminin bulunduğu bölgeye 
(özellikle kırsal) de hizmet edebilecek şekilde planlandığı, 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı revizyonu doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
revizyonu onaylanırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca söz konusu 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’nda da değişikliğe gidildiği, ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı revizyonu ile uyumlu 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
revizyonunun değişiklikleri onaylandığı, 
 
Bu kapsamda, söz konusu kullanım kararlarına ilişkin hem nazım imar planında, hem 
de uygulama imar planında kademeli birliktelik sağlandığı, uygulama imar planı 
hazırlanması aşamasında 1/5000 ölçekli nazım imar planında görülen altyapı 
alanlarına ilişkin eksiklikler, önce uygulama imar planı aşamasında sonra nazım imar 
planı aşamasında giderildiği ve her iki planın da onaylandığı, 
 

3. Yolda kalan taşınmazlar konusu:  

Kaynaklar Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda; öncelikle 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda bir ulaşım sistemi önerisi 
getirildiği, yol kademelenmelerinin sağlanması ve yolların sürekliliği vb. ilkeler 
gözetilerek taşıt ve yaya yolları bütünsel olarak kurgulanıp söz konusu plana 
yansıtıldığı, bu kapsamda plan kararlarında, gerekli görülen yerlerde 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Revizyonu kararlarından farklı olarak, söz konusu ulaşım sisteminin 
gereği yol genişlikleri ve güzergah seçimi, kademeler arası bağlantılar ve taşıt-yaya 
yolları ilişkisi gözetilerek yeni kararlar üretildiği, 

Plan açıklama raporunda da ayrıntılı açıklandığı üzere; “Gelişme konut alanında imar 
uygulaması iptal edilen bölgede, yoğun trafiğin yaşandığı tespit edildiğinden, yol 
genişliği 15 metreye çıkarılmıştır. Mevcut konut dokusunun elverdiği ölçülerde ana 
aksa bağlantı yolları öngörülmüştür. Taşıt yolu genişlikleri sırasıyla 15 metre, 12  
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metre ve 10 metre olarak 3 ayrı genişlikte belirlenmiştir. 7 metre genişliğindeki yaya 
yolları ile yayalaştırılmış yol ve meydanlar planlanan diğer ulaşım kararlarıdır. 
Merkez niteliği taşıyan ve trafik yoğunluğunun görece yüksek olabileceği, bölgesel 
anlamda ihtiyaçları karşılayabilecek noktalarda otopark kullanım kararları 
getirilmiştir.” ulaşım sistemine çözüm getirildiği, 
 

4. Ticaret alanlarında kalan taşınmazlar konusu: 

Yapılan itirazlarla Ticaret kullanım kararı getirilmiş taşınmazlarda yapılaşma 
koşullarının değiştirilmesi ve 1/1000 ölçekli revizyon öncesi planlarda ticaret 
kullanımı getirilmiş taşınmazın revizyonla bu kullanımdan çıkarılmasına ilişkin 
itirazda bulunulduğu, 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda ticaret alanlarına ilişkin plan 
kararlarının; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanmış 
olduğu, bu alanların sınırları, büyüklükleri ve yapılaşma koşulları gerek mevcut 
yapılaşma, gerekse geleceğe yönelik plan öngörülerine dayanılarak hazırlandığı, 
 
Belirlenen ticaret alanlarının ÖPA (Özel Proje Alanları) bütünlüğü içerisinde 
konumlandırıldığı, bu planlama yaklaşımında; fonksiyonel, estetik ve kentsel tasarım 
açısından ticaret alanları için yapılaşma koşulları belirlendiği, 
   

5. Planlama alanının kuzeydoğusunda yer alan BHA (Sosyo Kültürel Tesis) konusu:  

Söz konusu kullanım kararının uygulanabilir olmadığı, büyük bir kısmının mülkiyetsiz 
olduğu, Belediyemize kamulaştırma yükü getireceği yönünde itiraz edildiği, 

İtiraz edilen söz konusu kullanım kararının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonu kararları doğrultusunda getirilmiş olduğu, BHA alan sınırlarının bu üst 
ölçekli plandan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına taşındığı, üst ölçekli nazım imar 
planı ile uygulama imar planı kararının kademeli birliktelik açısından uyumlu olduğu, 
   

6. Çok sayıda ceviz ağacının imar planında yolda kalması konusu:  

Planlama sürecinde ulaşım siteminin kademeli bütünlüğü ve oluşturulan yol 
hiyerarşisine bağlı olarak 15 metre olarak tasarlanan yol genişliğinde kalan itiraz 
konusu Ceviz Ağaçları için yerinde tekrar tespit yapılmış olduğu, söz konusu ağaçların 
geniş gövdeli ağaçlar olduğu, ulaşım şemasında değişikliğe gidilmeden yol profili 
tasarımı ile ağaçların korunabileceği kanaatinin oluştuğu, 
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7. Lise alanı ayrılması konusu: 

Plan onama sınırları içerisinde İlköğretim Alanı ayrılmış olduğu, ancak bir Lise 
Alanı’na ihtiyaç duyulacağı yönündeki talebin belirtilmesi üzerine, Plan ve Proje 
Müdürlüğü’nce 19.02.2016 tarih ve 792 sayılı yazı ile talebe ilişkin İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne görüş sorulduğu,  Buca Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarih ve 93018674-750-E.2048821 sayılı cevabi 
yazılarında; “…Kaynaklar Mahallesi, Aşağı Mahalle Köy İçi Mevkii, 10 pafta 895 
parsel, 7720 m2 yüzölçümlü, Öğretmen Evi ve Tarla niteliğindeki alanın ilerleyen 
yıllarda bölgede ortaöğretim okulu (2015/2019 ilçe Stratejik Planda yer almamakla 
birlikte) ileriki tarihlerde ihtiyaç olacağına binaen “Ortaöğretim Eğitim Alanı” olarak 
ayrılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.” şeklinde belirtildiği, 
 

İtirazlar incelenirken kaynaklar merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu’nda 
tespit edilen çizim ve gösterime dair maddi hataların sehven çizildiği ve yapılan bu hataların;   
 

1. 20124 Ada ile 20125 Ada arasında kalan ve planda 7 metre gösteriminin bulunduğu 
yolun 10 metre genişlikte çizildiği, 

2. Planda kadastral 562 parselden geçen ve 10 metre genişlik ibaresinin bulunduğu yol 
genişliğinin 11 metre olarak çizildiği, 

3. Planda kadastral 2086 ve 2087 parsellerden geçen ve 10 metre genişlik ibaresinin 
bulunduğu yol genişliğinin 10.89 metre olarak çizildiği, 

4.  Planda kadastral 1036 ve 1037 parsellerden geçen ve 10 metre genişlik ibaresinin 
bulunduğu yol genişliğinin 11.11 metre olarak çizildiği, 

5. Planda 20187 Ada 1 parsel köşesinde imar hattı çiziminde sehven yola terki 
gerektirecek şekilde çizim yapıldığı, 

6. Planda 20191 Ada, 7 ve 10 parsel köşesinde imar hattı çiziminde sehven ihdası 
gerektirecek şekilde çizim yapıldığı, 

7. Planda 20190 Ada, 1 parsel köşelerinde imar hattı çiziminde sehven ihdasları 
gerektirecek şekilde çizim yapıldığı, 

8. Planda 20124 Ada, 1 ve 2 parsellerin kuzeyinde imar hattının sehven parsel sınırıyla 
örtüştürülmeden ihdası gerektirecek şekilde çizildiği, 

9. Planda 20162 Ada, 3 parsel doğusundan geçen 15 metre genişlik ibaresinin bulunduğu 
yol genişliğinin 15.61 metre olarak çizildiği, 

10.  Planda 20147 Ada, 1 parsel batısından geçen 12 metre genişlik ibaresinin bulunduğu 
yol genişliğinin 12.90 metre olarak çizildiği, 

11. Planda 2137 ve 2138 parselin kuzeyinden geçen 7 metre genişlik ibaresinin bulunduğu 
yol genişliğinin 8.40 metre olarak çizildiği, bu yolun devamında 2088 parselin 
kuzeyinden geçen 10 metre genişlik ibaresinin bulunduğu yol genişliğinin 11.50 metre 
olarak çizildiği, 
 
tespit edildiğinden 18.01.2016 tarihinden itibaren Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30 

gün süreyle askıya çıkan İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Merkez’e ilişkin İzmir Büyükşehir  
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Belediye Başkanlığı’nca 14.09.2013 tarihinde onanan Kaynaklar 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı doğrultusunda hazırlanıp Buca Belediye Meclisi’nin 05.08.2015 tarih ve 2015/120 sayılı 
kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2015 tarih ve 05.1074 sayılı 
kararı ile 07.01.2016 tarihinde değişiklikle onanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
revizyonuna yapılan itirazlardan Ek1’de listelenen 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 
no.lu dilekçelerle yapılan itirazların KABULÜNE,  diğer itirazların REDDİNE, 20160 
ada 1, 2, 3, 4, 5 no.lu parsellere ilişkin Sağlık Tesis Alanı kullanım kararının itirazlar 
doğrultusunda kaldırılarak “Gelişme Konut Alanı” olarak belirlenmesine, kaldırılan 
Sağlık Tesis Alanının mevcut durumda hizmet veren Sağlık Ocağı bulunduğu dikkate 
alınarak 1351 no.lu parselde belirlenmesine ve Ek2’de belirtilen çizim ve gösterime dair 
sehven yapılan hataların KABULÜNE Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir. 
(22.03.2016) 

 
 
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
  İlhan DAL 
 
 

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

Meclisimizin 01.04.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.02.2016 tarih ve 866 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Ufuk Mahallesi sınırları içerisinde enerji sıkıntısı ve yapılaşma 
yoğunluğu nedeniyle 22N-Ic paftada işaretli Yeşil Alanda 1 adet 3 x 6 metre ebatlarında 18 
m²’lik trafo yerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesinin Gediz Elektrik 
Dağıtım A.Ş. tarafından istenildiği belirtilerek konunun değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
İzmir ili, Buca ilçesi, Ufuk Mahallesi sınırları içerisinde 22N-Ic paftada Yeşil Alanda 

1 adet 3 x 6 metre ebatlarında 18 m²’lik trafo yerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 
işlenmesinin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından talep edildiği, dilekçe ekinde 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasının sunulmadığı, 

 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı bölümünün 4.maddesinin 

k.bendinde uygulama imar planının “Uygulama imar planı: Nazım imar planı ilke ve 
esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının 
kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; 
yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı 
katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, 
kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, 
meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, 
parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, 
bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli 
imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları 
ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır 
haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plan” 
olarak tanımlandığı, 

 
Aynı Yönetmeliğin 21.maddesinin 4.bendinde “İmar planlarının, yeterliliği haiz 

müellifler tarafından kanun ve yönetmelik hükümlerine göre gerekli teknik araştırmalar 
yapılarak hazırlanması zorunludur. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan  
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planlar ve bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklik teklifleri yetkili idarelere karar 
alınması için sunulur”, 31.maddesinin  3. bendinde “Plan paftası, plan notları, plan raporu 
bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz olmayan, müellif tarafından yapılmayan ve 
imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine sunulamaz” hükmünün bulunduğu,  

 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’nin 4.maddesinin k.bendi, 21.maddesinin 4. bendi ve 31.maddesinin 3.bendinde 
belirtilen hükümlere uygun olarak; plan müellifi yetki belgesine haiz bir şehir plancısı 
tarafından ve plan paftası, plan notları, plan raporunu içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliği dosyası şeklinde hazırlanmadığı tespit edildiğinden,  
 
  Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (22.04.2016)  
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
        İlhan DAL 

 
 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
                
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.04.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
  Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.02.2016 tarih ve 868 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Yenigün Mahallesi 21N-IVb pafta 10068 ada 16 no.lu parseli kapsayan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
Plan değişikliği önerisine konu olan 10068 ada, 16 parselin, yürürlükteki 15.04.2009 

tasdik tarihli Kozağaç 1. Etap Revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Korunacak 
Sanayi (Turşu Fabrikası)” kullanım kararında kaldığı, parsel üzerinde fabrika yapısının yer 
aldığı, 

 
Öneri ile taşınmazın bir kısmına Park, kalan kısmına ise A-4/5-3 E: 1.60 Konut Alanı 

kullanım kararı getirilmek istendiği,  
 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na göre, parselin Orta Yoğunluklu Konut 
Alanı ve yeşil alan kullanım kararlarında kaldığı,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişiklik önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kararlarının uyumlu olduğu,  

 
Plan değişikliği önerisi plan notlarında; “İmar adasında emsal değeri tapu alanı 

üzerinden hesaplanacaktır” ve “İmar planında belirlenen plan değişikliği onama sınırında 
kalan kamu eline geçmesi gereken (yeşil alan ve yaya yolu vb) alanların kamuya terki 
yapılmadan inşaat ruhsatı düzenlenmeyecektir” şeklinde plan notuna yer verildiği, 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri başlığı altındaki 
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, söz konusu plan 
değişikliğinin özel mülkiyette yer alan 16 parsel için kullanım kararında değişikliğe giderek 
imar sanayi alanı kullanımı yerine konut alanı ve park alanı getirilmesine yönelik olduğu, 
park kullanım kararı getirilmesi sebebiyle ve “İmar planında belirlenen plan değişikliği 
onama sınırında kalan kamu eline geçmesi gereken (yeşil alan ve yaya yolu vb) alanların  
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kamuya terki yapılmadan inşaat ruhsatı düzenlenmeyecektir” plan notu önerisi ile kısmen 
kamu yararı içerdiği,  

 
Yönetmeliğin 26.maddesinin 2.bendinde “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı 

hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik 
altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” hükmü bulunduğu, bu hüküm 
açısından incelendiğinde; söz konusu plan değişikliğinin önerdiği park alanı ile bölgedeki 
yeşil alan donatısını arttırmakta olduğu, ancak getirdiği konut alanı sebebiyle park alanı 
dışında herhangi bir diğer donatı alanı önermemesi açısından yürürlükteki imar planının 
altyapı standardını düşüren bir değişiklik öngörüldüğü, 
 

26.Maddesinin 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; plan değişikliği ile getirilen konut 
alanı  önerisi ile yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıldığı, ancak bu artışa konu alana hizmet 
edecek sosyal ve teknik altyapı alanlarında, ayrılan park alanı dışında herhangi bir artış 
getirilmediği, 
 
  Aynı maddenin 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.” hükmü yer aldığı, söz konusu plan değişikliğinin 
yoğunluk arttıran bir öneri olmasına rağmen 7. bendde bahsi geçen analiz ve 
değerlendirmeleri içermediği, 

 
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin; yapı ve nüfus yoğunluğunda artış 

öngördüğü, bu artışa konu alana hizmet edecek sosyal ve teknik altyapı alanında herhangi bir 
artış getirmediği göz önünde bulundurularak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 
26.maddesinin 1., 2., 5. ve 7.bentlerine  aykırı olduğu tespit edildiğinden, 
 
  Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (25.04.2016) 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
        İlhan DAL 

 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI 
 
 
                
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 02.05.2016 tarihli toplantısında Hukuk, İmar, Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.04.2016 tarih ve 1397 sayılı 
önergesi ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Kızıllıçullu Mahallesinde bulunan Belediyemiz 
mülkiyetindeki 40547 ada 7 no.lu parselin (136 m²) zorunlu tevhitten dolayı 12 no.lu parsel 
(294 m²) malikine satışının yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin 
(e) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesi gereğince karar alınması talep 
edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Kızıllıçullu Mahallesinde bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki 
40547 ada 7 no.lu parselin (136 m²) zorunlu tevhitten dolayı 12 no.lu parsel ( 294 m²) 
malikine satışının yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi 
ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesi gereğince karar alınmasının istenildiği, 
 

Belediyemize ait 40547 ada 7 no.lu parsel ile önerge sahibine ait 12 no.lu parsel 
arasında tevhit şartı henüz gerçekleşmediğinden, bu haliyle Belediyemize ait parselin ancak 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması mümkün olduğundan 
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (25.05.2016) 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı         
İlhan DAL 

 
 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI  
 
 
                
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 02.05.2016 tarihli toplantısında Hukuk, İmar, Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05.04.2016 tarih ve 1228 sayılı 
önergesi ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz 
mülkiyetindeki 41416 ada 11 no.lu parselin (154 m²) zorunlu tevhitten dolayı 8 no.lu parsel 
(232 m²) malikine satışının yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin 
(e) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesi gereğince karar alınması talep 
edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki 
41416 ada 11 no.lu parselin (154 m²) zorunlu tevhitten dolayı 8 no.lu parsel ( 232 m²) 
malikine satışının yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi 
ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesi gereğince karar alınmasının istenildiği, 
 

Belediyemize ait 41416 ada 11 no.lu parsel ile önerge sahibine ait 8 no.lu parsel 
arasında tevhit şartı henüz gerçekleşmediğinden, bu haliyle Belediyemize ait parselin ancak 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması mümkün olduğundan 
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (25.05.2016) 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı         
İlhan DAL 

 
 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI  
 
 
                
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.04.2016 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.01.2016 tarih ve 343 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Göksu ve Çamlıpınar Mahalle sınırları içerisinde Doğalgaz Dağıtım 
Hattı Projesinin gerçekleştirilebilmesi için 20M-IIa paftada işaretli Çocuk Oyun Alanında, 
20N-Ia paftada işaretli yeşil alanda ve 20N-Ib paftada işaretli Park Alanında olmak üzere 3 
adet 3x4 metre ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama 
İmar Planı değişiklik önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir.  
 
KOMİSYON KARARI: 
 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Göksu ve Çamlıpınar Mahalle sınırları içerisinde Doğalgaz 
Dağıtım Hattı Projesinin gerçekleştirilebilmesi için 20M-IIa paftada işaretli Çocuk Oyun 
Alanında, 20N-Ia paftada işaretli yeşil alanda ve 20N-Ib paftada işaretli Park Alanında olmak 
üzere 3 adet 3x4 metre ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yerinin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planına işlenmesinin istenildiği,  
  

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin kamu yararı içermesi, 
ilçemizin teknik altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak bir yatırım olması 
nedenleriyle Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.  (25.05.2016) 

 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI  
 
 
                
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.04.2016 tarihli toplantısında Hukuk, İmar, Plan ve Bütçe, Kentsel 
Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca 
incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.02.2016 tarih ve 756 sayılı 
önergesi ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz 
mülkiyetindeki 42661 ada 4 no.lu parselin (392 m²) zorunlu tevhitten dolayı 2 no.lu parsel 
(306 m²) malikine satışının yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin 
(e) bendi gereği karar alınması talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki 
42661 ada 4 no.lu parselin (392 m²) zorunlu tevhitten dolayı 2 no.lu parsel ( 306 m²) malikine 
satışının yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği 
karar alınmasının istenildiği, 
 

Belediyemize ait 42661 ada 4 no.lu parsel ile önerge sahibine ait 2 no.lu parsel 
arasında tevhit şartı henüz gerçekleşmediğinden, bu haliyle Belediyemize ait parselin ancak 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması mümkün olduğundan 
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (25.05.2016) 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı         
İlhan DAL 

 
 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI  
 
 
                
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
  Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.05.2016 tarih ve 2828 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Hürriyet Mahallesi 22M-IIIb pafta 432 ada 44 no.lu parseli 
kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
Plan değişikliği önerisine konu olan İzmir ili, Buca ilçesi, Hürriyet Mahallesi 432 ada, 

44 no.lu parselin, 29.08.1988 tasdik tarihli yürürlükteki Buca 1. Etap Genel Revizyon 1/1000 
ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam 4 kat Konut Alanı kullanım kararında kaldığı, 
öneri ile taşınmazın Bitişik Nizam 4 kat Konut Alanı kullanım kararı getirilmek istendiği,  
 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na göre, parselin Yüksek Yoğunluklu 
Konut Alanı kullanım kararında kaldığı,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik 
önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kararlarının uyumlu olduğu,  

 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri başlığı altındaki 

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 değişikliğinin nizam değişikliğine ilişkin olduğu, herhangi 
bir kamu yararı içermediği, 

 
Yönetmeliğin 26.maddesinin 2.bendinde “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı 

hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik 
altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” hükmü bulunduğu, bu hüküm 
açısından incelendiğinde; söz konusu plan değişikliğinin BL-4 (Blok 4 kat) nizamının, B-4 
(Bitişik 4 kat) nizamına dönüştürülmesi ile yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı, bu 
kapsamda bölgesindeki yürürlükteki imar planının altyapı standardını düşüren bir değişiklik 
öngörüldüğü, 
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26.Maddesinin 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 değişikliği ile 
getirilen yapılaşma nizamındaki değişikliğin yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırdığı, ancak bu 
artışa konu alana hizmet edecek sosyal ve teknik altyapı alanlarında herhangi bir artış 
getirmediği, ayrıca aynı konut adasında yer alan diğer parseller için de emsal teşkil edeceği, 

 
  Aynı maddenin 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.” hükmü yer aldığı, söz konusu plan değişikliğinin 
yoğunluk arttıran bir öneri olmasına rağmen 7. Bendde bahsi geçen analiz ve 
değerlendirmeleri içermediği, 
 

1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin; yapı ve nüfus yoğunluğunda artış 
öngördüğü, bu artışa konu alana hizmet edecek sosyal ve teknik altyapı alanında herhangi bir 
artış getirmediği göz önünde bulundurularak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 
26.maddesinin 1., 2., 5. ve 7.bentlerine  aykırı olduğu tespit edildiğinden, 
 
  Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (30.06.2016) 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
        İlhan DAL 

 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI 
 
 
                
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.04.2016 tarih ve 1801 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi 20M-IIIa pafta 40480 ada, 1,2,3,4,5,6,7 no.lu parseller 
ve 641 ada, 3 no.lu parseli kapsayan Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nce hazırlanan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
          İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 20 M-III a pafta, 8032, 40480, 40481 ve 641 no.lu adaları kapsayan ve çeşitli 
zamanlarda onanmış olan imar plan değişiklikleri arasında şeffaf paftalarda uyuşmazlıklar 
tespit edildiğinden konunun 24.07.2014 tarih ve 2228 sayılı yazı ile Meclisçe 
değerlendirilmek üzere Başkanlık Makamına sunulduğu ve Yazı İşleri Müdürlüğüne 
gönderildiği,  alınan Buca Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 2014/ 159 sayılı kararı ile; 
çeşitli tarihlerde onaylanan imar planı değişikliklerinde uyuşmazlıkların giderilmesi 
konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesince yapımı süren üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı kapsamında değerlendirilmesinin daha doğru olacağı düşüncesiyle önerge red 
edilmiştir. 
 
      İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Uygulama İmar 
Planlama Şube Müdürlüğü’nün 04.01.2016 tarih ve 518 sayılı yazısı ile; 8032 ada, 1,2,3,4 ve 
5 parselleri (eski 641 ada, 2 parsel) kapsayan alana ilişkin Buca Belediye Meclisinin 
25.11.1997 tarih ve 97/ 204 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Makamınca 26.01.1998 tarihinde onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğine ulaşıldığı hususu bildirildiğinden,   8032 adanın 1,2,3,4,5 parsellerinin A-4 5/3 
(Ayrık nizam 4 katlı)  şeklindeki yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bilgisi ve 
40481 adanın 16.03.1998 onaylı ve halen yürürlükteki 1/1000 ölçekli 20 M-III a ve 20 M- III 
d imar paftada söz konusu 40481 adanın 20 metrelik taşıt yolundan cephe alan kısmının A-4 
(Ayrık Nizam 4 katlı)  konut alanı ve TM (zemin ticaret üst katlar tercihli ticaret veya konut) 
kullanımında kalmakta olup,  yaya yolundan cephe alan kısmının ise B-2 (Bitişik nizam 2 
katlı) konut alanı kullanımında kalmakta olduğu hususu tespit edilmiştir. 
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40480 ada, 1,2,3,4,5,6,7 no.lu parseller ve 641 ada, 3 no.lu parsele ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planının nihai durumunun tespit edilmesi ve konunun açıklığa 
kavuşturulması amacıyla 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı çalışması hazırlandığı, 
40480 ada, 5 ve 6 parsele imar planı altlığına göre imar durumu,  inşaat ruhsatı ve yapı 
kullanma izin belgelerinin verildiği, 641 ada, 3 parselde Buca Belediye Encümeninin 
23.07.2013 tarih ve 2013/1896 sayılı kararı ile imar uygulaması kararının alındığı 
anlaşılmıştır.  

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

parselde Buca Belediye Encümeninin 23.07.2013 tarih ve 2013/1896 sayılı kararı ile imar 
uygulaması kararının alındığı, 40480 adanın 1,2,3,4,5,6,7 parsellerinin (ıslah parselleri) 
Netcad ortamındaki Takbisle örtüştüğü, buna göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar 
Durumu Şubesince 40480 adaya mevcut durum analizi ve ada etüdünün hazırlandığı, yapı 
ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri verildiği ve yine gerek 641 ada, 3 parselin gerekse 
40480 adanın 1,2,3,4,5,6,7 parsellerinin Takbisde görülen 1/1000 ölçekli imar planı altlığının 
halen yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı Revizyonu ile uyumlu 
olduğunun tespit edildiği ve İ.B.Ş.B Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün 16.01.2014 tarih ve 
3658 sayılı yazısında, “…5216 sayılı yasa kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planlarında yetki ve tasarrufun öncelikle ilçe belediyelerinde bulunduğu, uygulamaya esas 
paftanın Belediyemizce değerlendirilerek güncellenmesi gerektiği’’ hususunun 
bildirildiğinden ve Planlar arası  ‘‘Kademeli birliktelik’’  ve  ‘‘Plan hiyerarşisi’’ ne göre 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve değişikliklerinin üst ölçek olan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı /Revizyonuna uyumlu olması gerekliliğinden bu kapsamda 40480 ada, 
1,2,3,4,5,6,7 parsellerin ve 641 ada, 3 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 
değişikliğinin nihai durumun tespit edilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
hazırlandığı anlaşıldığından, 
 
 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (30.06.2016) 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
        İlhan DAL 

 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI 
 
 
                
Özgür KOÇ         Emrullah DURAN  
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 2878 sayılı önergesi 
ile; 26.04.2016 tarihinden itibaren Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30 gün süreyle askıya çıkan 
İzmir ili, Buca ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 22M IIIb imar pafta, 7737 ada 1 no.lu parseli 
kapsayan alan için Buca Belediye Meclisi’nin 02.12.2015 tarih ve 2015/160 sayılı kararı ile 
uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih ve 05.159 sayılı 
kararı ile uygun görülerek 12.04.2016 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 
onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz edildiğinden, itirazın 
değerlendirilerek karar alınması talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
26.04.2016 tarihinden itibaren Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30 gün süreyle askıya 

çıkan İzmir ili, Buca ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 22M IIIb imar pafta, 7737 ada 1 no.lu parseli 
kapsayan alan için Buca Belediye Meclisi’nin 02.12.2015 tarih ve 2015/160 sayılı kararı ile 
uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih ve 05.159 sayılı 
kararı ile uygun görülerek 12.04.2016 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 
onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz edildiğinden, itirazın 
değerlendirilerek karar alınmasının istenildiği, 
  

İzmir İli, Buca İlçesi, 22 M III b imar pafta, 7737 ada,1 no.lu parsel maliki S.S.Soylu 
Konut Yapı Kooperatifi adına Mehmet AKKAYA tarafından Buca Belediyesi Plan ve Proje 
Müdürlüğü’ne 01.09.2015 tarih ve 3098 sayılı dilekçe eki olarak; 22 M III b imar paftada yer 
alan, 7737 ada,1 parselin yürürlükteki mevzuatlar doğrultusunda, parseldeki plan kararlarının, 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliği ile uyum sağlaması amacıyla, mevcut Uygulama İmar Planında bulunan 
imar adasının alan büyüklüğü, kat sayısı, çekme mesafeleri ve kullanım kararı değişmeden 
yürürlükteki Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ndeki gösterimlerin getirilmesine yönelik 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi sunulduğu, 

 
Yürürlükte bulunan 09.03.2011 tasdikli Buca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

Revizyonunda 7737 ada 1 no.lu parselin, Tali İş Merkezleri (2. Ve 3. Derece Merkezler)   
kullanım kararında kaldığı,  
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Buca Belediyesi Yaz.İşl.Müd.’ne verilen 25.05.2016 tarih ve 5296 sayı kayıt no.lu 

dilekçe ile askı süresinde itiraz edildiği, 
 
İtiraz konularının; 12.04.2016 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 

onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yoğunluk arttıran bir plan 
değişikliği niteliğinde olduğu, 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edildiği, Buca’nın üst 
ölçekli planları olmadığı için alt ölçekli plan yapılamayacağı konularında olduğu, 

Yürürlükteki plana göre toplam inşaat alanı, plan değişikliğindeki toplam inşaat alanı 
ile gerek imar hatları gerekse çekme mesafeleri korunduğundan değişmediği, yapı adasında  
gerek imar hatları gerekse çekme mesafeleri değişmediğinden yoğunluk artışının sosyal ve 
teknik altyapı standardını etkilemediği, 

 
Plan değişikliği ile imar adası içinde kat yüksekliği olan 21,80 metrenin kaldırılmasına 

yönelik olduğu, Emsal ya da yeni bir kat artışının söz konusu olmadığı,  Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliği’nde bina yükseklikleri ve kat adedine yönelik bir madde bulunmadığından 
bu durumun bir sorun olduğu, bu durumun yapı adası üzerinde görülen 21.80m. ibaresinin  
kaldırılarak çözüldüğü, 

 
 Söz konusu taşınmaza ait 28.01.2015 tarih ve 301 sayılı İBŞB İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün görüşleri bulunduğu, bu görüşte; 03.02.2014 
tarih ve 8598 sayılı yazıya göre, “…talep doğrultusunda plan değişikliği paftasındaki 
“Ticaret” gösteriminin kaldırılmasının istenmesi halinde, konunun 1/1000 ölçekli plan 
değişikliği yönüyle Belediye Meclisinizce değerlendirilebileceği; bu doğrultuda yapılacak 
olası plan değişikliği aşamasında söz konusu imar adasındaki 21,80 m. ve 8 katlı yapılaşma 
koşulunun birlikte sağlanmasının yürürlükteki mevzuatlar gereği mümkün olmadığı dikkate 
alınarak, 21.80m. gabari koşulunun kaldırılmasının uygun olacağı şeklinde 
değerlendirilmektedir.” denildiği, 

 
 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinde, parselde uygulamaya yönelik, 
1/1000 imar plan kararlarının, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile uyumu sağlanarak, yürürlükteki 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ndeki gösterimlerin getirildiği, 
 
 Ayrıca, plan raporunda her ne kadar Alan Hesapları yapılmış ise de, gerek imar hatları 
gerekse çekme mesafeleri yönünden bir değişiklik söz konusu olmadığı için böyle bir alan 
hesabına gidilmesine gerek olmadığı, bu tür hesapların ancak ruhsat aşamasında Buca 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce mevzuata uygun olarak yapılacağı,  
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  

 
12.04.2016 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yoğunluk arttıran bir plan değişikliği niteliğinde 
olduğuna ilişkin itiraz incelendiğinde, plan değişikliği ile Emsal ya da yeni bir kat artışı 
söz konusu olmadığı, parselde uygulamaya yönelik, 1/1000 imar plan kararlarının, 3194 
Sayılı İmar Kanunu’nun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliği ile uyumunun sağlandığı, yürürlükteki Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği’ndeki gösterimlerin getirildiği, plan açıklama raporunda her ne kadar Alan 
Hesapları yapılmış ise de, gerek imar hatları gerekse çekme mesafeleri yönünden bir 
değişiklik söz konusu olmadığı için bu tür hesapların ancak ruhsat aşamasında Buca 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce mevzuata uygun olarak yapılacağı, 

  
1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edildiği, Buca’nın üst ölçekli planları 

olmadığı için alt ölçekli plan yapılamayacağına ilişkin itiraz incelendiğinde, 09.03.2011 
tarihinde onanan Buca İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Revizyonu’nun iptali ve 
yürütmenin durdurulması talebiyle, İzmir 3.İdare Mahkemesinin 2011/ 1769 esasına  
kayden  açılan  davada  verilen  10.01.2013 tarih  ve  2013/ 11 sayılı kararının, İzmir 
Büyükşehir  Belediyesi tarafından  temyiz  edildiği  ve  Danıştay 6. Dairesinin 28.10.2014 
tarih, 2013/ 3761 Esas, 2014/ 6371 sayılı ilamı  ile bozulmasına   karar verildiğinden 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Revizyonu’nun yürürlükte olduğu, parsele ait  1/5000 
nazım imar planı kararları ile 1/1000 imar plan değişikliği kararlarının uyumlu olduğu 
tespit edildiğinden, 
 

Buca Belediye Meclisi’nin 02.12.2015 tarih ve 2015/160 sayılı kararı ile uygun 
bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih ve 05.159 sayılı kararı ile 
uygun görülerek 12.04.2016 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanmış 
olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın Komisyonumuzca 
oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (30.06.2016) 

 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
        İlhan DAL 

 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI 
 
 
                
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 14.04.2016 tarih ve 1396 sayılı önergesi 
ile; Kaynaklar Mahallesinde 1880 no.lu parselin yolu bulunmadığından Belediyemiz 
mülkiyetinde bulunan 1883 no.lu parselden 189,82 m² geçit hakkı tesisi için işlem yapılması 
adına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği sınırlı ayni hak tesis 
edilmesi hususunda karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesinde 1880 no.lu parselin yolu 

bulunmadığından Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1883 no.lu parselden 189,82 m² geçit 
hakkı tesisi için işlem yapılması adına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) 
bendi gereği sınırlı ayni hak tesis edilmesi hususunda karar alınmasının istenildiği, 
 

      Yerinde yapılan incelemede İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesinde 1880 no.lu 
parsellerin genel yola çıkmak için yolunun bulunmadığı tespit edilmiş olup ulaşımın 
Belediyemiz mülkiyetindeki 1883 no.lu parselden geçişle sağlanabildiği, parselin ulaşımını 
sağlayacak alternatif bir yol seçeneğinin oluşturulamadığının tespit edildiği,  

 
Ancak önerge eki kadastro değişiklik tasarımında belirlenen 1882 no.lu parsel ile 1883 

no.lu parsel sınırındaki alanda yoğun zeytin ağacı bulunması nedeniyle, 
  
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (30.06.2016) 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI  
 
 
                
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.08.2016 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.05.2016 tarih ve 2826 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Yaylacık Mahallesi sınırları içerisinde Doğalgaz Dağıtım Hattı 
Projesinin gerçekleştirilebilmesi için 22N-IIIa paftada işaretli Park Alanında 1 adet 3x4 metre 
ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yerinin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişiklik 
önerisinin değerlendirilmesi istenilmiş, konuya ilişkin 30.06.2016 tarihli Komisyon Kararı 
alınmıştır. Meclisimizin 01.08.2016 tarihli toplantısında alınan kararla söz konusu Komisyon 
Kararımızın tekrar incelenmesi talep edilmiştir.  
 
KOMİSYON KARARI: 
 
 30.06.2016 tarihli Komisyon Kararımız tekrar incelendiğinde Kararımızın uygun 
olduğu, karar alındığı şekli ile; 
 

“İzmir ili, Buca ilçesi, Yaylacık Mahallesi sınırları içerisinde Doğalgaz Dağıtım Hattı 
Projesinin gerçekleştirilebilmesi için 22N-IIIa paftada işaretli Park Alanında 1 adet 3x4 metre 
ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yerinin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına 
işlenmesinin istenildiği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin kamu 
yararı içermesi, ilçemizin teknik altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak bir yatırım 
olması nedenleriyle” Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.  
(02.08.2016) 

 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI  
 
 
                
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
  

  KENTSEL YENİLEME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU KARARI 
 

              Meclisimizin 01.08.2016 tarihli toplantısında İmar,  Plan ve Bütçe, Hukuk, Kentsel  Yenileme 
ve Kentsel Dönüşüm  Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 

 
 İSTEM: 
 Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 26.07.2016 tarih ve 3086 sayılı önergesi ile; 

İzmir, Buca, Tınaztepe Mahallesi, 22 N III b pafta, 41416 ada, 15 parsel nolu 375,87 m² yüzölçümlü 
taşınmazın 154,18/375,87 m²’ si  Belediyemiz adına kayıtlıdır. 

 Belediyemiz adına kayıtlı 154,18/375,87 m²’lik hissenin diğer tapu malikine 3194 sayılı 
Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda: 5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (c) 
bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 

  
KOMİSYON KARARI: 
 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi  22 N III b pafta, 41416 ada, 15  nolu parselin 

(375,87 m² )  Belediyemiz adına kayıtlı 154,18 m²’lik hissenin, diğer tapu maliklerine (221,69 m² 
hisseli) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 18 maddesinin (c) bendi gereğince karar alınmasının  istenildiği,   
             Şahıs mülkiyetindeki 41416 ada, 8 nolu parsel ile (232 m²) Belediyemiz mülkiyetindeki  
41416 ada 11 nolu parselin (154 m²) tevhid edildikten sonra Blok Nizam 2 katlı yapılaşmaya müsaade 
edilebileceğine ilişkin 16.06.2015 tarih ve 2143 sayılı İmar Durumu belgesi bulunduğu, 
             Tevhid işleminin yapıldığı, 41416 ada 15 nolu parselin (375,87 m²) oluştuğu ve tapuya 
tescilinin yapıldığı,  

  41416 ada,  15 nolu parselde bulunan 154,18/375,87 m²’lik Belediyemiz hissesinin diğer tapu 
malikine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılmasının, 

  
             Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (19.08.2016) 
 

 
Komisyon Başkanı 

                                                    
                                                           Aydoğan HEPDEMİRGİL 

 
 

 
İsmail AKMEŞE          Yusuf Kenan ÇAKAR   
 
 
 
 
Arif ŞEN                                                                                            Ünal ÖMÜR                                                                         
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
           Meclisimizin 01.08.2016 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
            Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 26.07.2016 tarih ve 3086 sayılı önergesi 
ile; İzmir, Buca, Tınaztepe Mahallesi, 22 N III b pafta, 41416 ada, 15 parsel nolu 375,87 m² 
yüzölçümlü taşınmazın 154,18/375,87 m²’si  Belediyemiz adına kayıtlıdır. 

 Belediyemiz adına kayıtlı 154,18/375,87 m²’lik hissenin diğer tapu malikine 3194 
sayılı Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda: 5393 sayılı Belediye yasasının 18. 
Maddesinin (c) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi  22 N III b pafta, 41416 ada, 15  nolu 
parselin (375,87 m² )  Belediyemiz adına kayıtlı 154,18 m²’lik hissenin, diğer tapu maliklerine 
(221,69 m² hisseli) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin (c) bendi gereğince karar alınmasının  istenildiği,   
 

      Şahıs mülkiyetindeki 41416 ada, 8 nolu parsel ile (232 m²) Belediyemiz 
mülkiyetindeki  41416 ada 11 nolu parselin (154 m²) tevhid edildikten sonra Blok Nizam 2 
katlı yapılaşmaya müsaade edilebileceğine ilişkin 16.06.2015 tarih ve 2143 sayılı İmar 
Durumu belgesi bulunduğu, 

      Tevhid işleminin yapıldığı, 41416 ada 15 nolu parselin (375,87 m² ) oluştuğu ve 
tapuya tescilinin yapıldığı,  

      41416 ada,  15 nolu parselde bulunan 154,18/375,87 m²’lik Belediyemiz hissesinin 
diğer tapu malikine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılmasının, 

  
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (25.08.2016) 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI  
        
 
 
Özgür KOÇ      Emrullah DURAN 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
            Meclisimizin 01.09.2016  tarihli toplantısında İmar Komisyonlarına havale edilen 
önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
İSTEM: 
            Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.06.2016 tarih ve 3475 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Akıncılar mahallesi, 21M II b pafta, 690 ada, 11 nolu parseli 
kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI:        
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Akıncılar mahallesi, 21 M II b pafta, 690 ada, 11 nolu parselin 
yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda Yüksek Yoğunlukta Konut 
Alanında, 1/1000 ölçekli Buca II. Etap imar planında Sanayi Alanı (Gazoz Fabrikası) ve bir 
kısmının yolda kaldığı,  
             Öneri plan ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla 
yürürlükteki  imar planı kararları ve çevredeki yapılanma koşulları dikkate alınarak A-4 
(Ayrık Nizam 4 kat) ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre, Konut Alanı 
kararı getirilmek istenildiği,     
             Parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında Yüksek Yoğunlukta Konut 
Alanında kalması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı kararlarına ve çevredeki yapılaşmalara uygun olması, 1/25000 ölçekli İzmir 
Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının plan hükümlerinin 5. 2. 4. Maddesinde 
“Endüstriyel gelişmelerin Organize Sanayi Bölgeleri  içine yönlendirilmesi, düzensiz gelişmiş 
endüstriyel alanlara organize nitelik kazandırılması” hükmü bulunması nedenleriyle 
KABULÜNE, 
             Önergede sunulan dosya içeriğinden anlaşıldığı üzere plan değişikliği istenen parselin 
üzerindeki yapının imar mevzuatı hükümleri uyarınca usulüne uygun olmadığı 
değerlendirildiğinden gereğinin ifası amacıyla ilgili müdürlükçe incelenerek gerekli işlemlerin 
yapılması amacıyla dosyanın İlgili Müdürlüğe gönderilmesine,  

        
 Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir. (26.09.2016) 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

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

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

  
 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (26.09.2016) 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI  
        
 
 
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
            Meclisimizin 01.09.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
            Belediye Meclisimizin 01.09.2016 tarihli toplantısında Meclis Üyelerimiz Sn. Kasım AKDAĞ, 
Sn. Hıdır KAYA ve Sn. Serkan KALMAZ tarafından verilen yazılı önergede; Akıncılar Mahalle 
Muhtarlığı sorumluluk alanında bulunan Aydın Hat Boyu Caddesi No:275-1 yerde hizmet veren ana 
kapı numaratajı Akıncılar’a ait olan Türkiye Jokey Kulübünün müştemilatındaki ahırlar bölgesinin 
sorumluluk alanı Akıncılar Muhtarlığına ait olduğundan yeni hizmete açılan ahırlarda kalan personelin 
tebligatlarının Muhtarlıklarına gelmediği, Yenigün veya Fırat Muhtarlığına bırakıldığı, bunun da bazı 
hukuki sorumluluklara sebebiyet verdiği belirtilerek hipodrom ve ahırlar bölgesinin tamamının 
Akıncılar Muhtarlığına alınması talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI:        
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9.Maddesinde “ Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından 
yönetilir. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, 
adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü 
üzerine valinin onayı ile olur”,  Belediye meclisinin görev ve yetkilerinin belirlendiği 18.Maddesinin 
(n) bendinde  “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 
kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi 
tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek”  hükümleri olmakla birlikte, mahalle sınırlarının 
değiştirilmesinin Mernis Sisteminde (Merkezi Nüfus İdare Sistemi)  seçmen kütüklerinde ve tüm 
kamu kurumları ile özel kuruluşlar nezdinde adres bilgilerinin değişmesini gerektireceği, bu durumun 
uygulamada sorunlara neden olacağı kanaatine varıldığından ve Belediyemiz Etüt Proje 
Müdürlüğü’nün 21.09.2016 tarih ve 10963 sayılı yazısında “ TJK müştemilatındaki ahırlar bölgesi 
olarak adlandırılan 7714 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, Akıncılar Mahallesi Muhtarlığı 
yönetim sınırları içine alınmasının dar bir alan içerisinde birçok sınır yapısı oluşturacağı, bu 
durumun sosyal yaşamı olumsuz etkileyeceği Müdürlük görüşümüz olmuştur” denildiğinden 
önergenin; 
 
             Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir.  (26.09.2016) 

  
  

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
Erhan KILIÇ                               Mustafa Alper GÜLDALI  
    
 
 
 
 
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.08.2016 tarih ve 4281 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi 21 O IV d paftada yer alan 41429 ada 1-2-3-
4-5-6  nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin   
değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
     
            İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme mahallesi 21 O IV d pafta 41429 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 
6 nolu parsellerin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; 1 nolu parselin B-4 
(Bitişik Nizam 4 Kat) konut alanı, 2 nolu parselin kısmen B-4 (Bitişik Nizam 4  Kat) ve TM1 
koşullu konut alanı kısmen de 20 metrelik taşıt yolu, 3-4-5-6 nolu parsellerin ise B-4 (Bitişik 
Nizam 4 Kat) ve TM koşullu konut alanı, kısmen de 20 metrelik taşıt yolu kullanımında 
kaldığı,  
            Ada üzerinden herhangi bir yapılaşma bulunmadığı, toplam yüzölçümünün 1886,73 
m² olduğu,  
            Farklı kullanım kararlarından kaynaklı uygulama sorunlarının çözülmesine yönelik, 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 
18.03.2016 tarih ve 05/325 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Makamınca 
20.05.2016 tarihinde onaylandığı, 
            20.05.2016 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
kapsamında parsellerin, “Orta Yoğunlukta Konut Alanı” ve “Tali İş Merkezleri (2. Ve 3. 
Derece Merkezler) kullanım kararı, “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)” olarak değiştirildiği, 
            1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği önerisinde farklı kullanım kararları “ Ticaret-Konut (TİCK)” 
kullanımı olarak tek kullanım kararı getirildiği, yapılaşma koşulunun B-4 (Bitişik Nizam 4 
Kat) olarak korunduğu, 
            “TİCK” ya ilişkin plan notunun , mevcut planlardaki “TM ve TM1” plan notlarına 
göre düzenlendiği, mevcut plandaki “TM ve TM1” notuna göre “zemin kat ticaret, üst katlar 
tercihli ticaret veya konut” yapılabilir denilmekte olduğu, TİCK’ya ilişkin plan notunun da  
bu doğrultuda “zemin kat ticaret üst katlar konut olacaktır” şeklinde belirtildiği bu kapsamda; 
“TİCK” kararı bölge genelinde yürürlükteki imar planında belirlenmiş olan “TM” kararları ile 
çelişmediği, 
              41429 adadaki tüm parsellerin tek bir kişiye ait olduğu tek ada, tek parsel olarak 
uygulama yapılması amacıyla (terk, ihdas, tevhid şeklinde) “ada bazında uygulama 
yapılacaktır” plan notu önerildiği,  
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              Ayrıca bu plan notunun, yürürlükteki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19. 
Maddesinde belirtilen “tevhid edildiği takdirde oluşan parselin yoğunluğu, tevhid edilen 
parsellerin tevhid öncesi katlar alanının toplamını aşamaz” hükmüne göre herhangi bir 
yoğunluk artışı da getirmediği 
              41429 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellere ilişkin getirilen imar planı değişikliği 
önerisinin yürürlükteki bir üst ölçek plan olan Buca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonu kararlarıyla herhangi bir uyumsuzluk taşımadığı tespit edildiğinden önergenin,  
 

 
             Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (25.10.2016)  
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
      İlhan DAL 

 
 
 
 
Erhan KILIÇ           Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
 
 Özgür KOÇ             Emrullah DURAN 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.   
 

 
İMAR KOMİSYONU KARARI 

 
            Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
             Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.05.2016 tarih ve 2824 sayılı önergesi ile; İzmir 
ili, Buca ilçesi, Atatürk mahallesi,  632 ada, 1 no.lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI:  
   
              İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
              İzmir ili, Buca ilçesi, Atatürk Mahallesi, 20 N III b pafta,   632 ada,  1 no.lu parselin 
yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında büyük bir kısmının A-4 5/3 (Ayrık nizam 4 kat ön 
bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre) konut alanı kullanım kararında, bir kısmının TM 
1 (zemin kat ve üst katlar tercihli ticaret veya konut olabilir) , bir kısmının Resmi Tesis Alanı 
kullanımında, kısmen yeşil alan, otopark ve çocuk oyun alanında kaldığı,  
 
 İmar adalarının bütünleştirildiği, parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2015 tarih ve 05/1219 sayılı kararı ile uygun görülerek 
İzmir Büyükşehir Makamınca 15.01.2016 tarihinde onaylandığı, 
  
 15.01.2016 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında, 
yürürlükteki mevzuatlar doğrultusunda plan kararlarını 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Mekânsal 
Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterimlere uygunluğun sağlanarak 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı plan değişikliği öneri sunulduğu,  
 
 Ancak; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde imar adasının bir cephesinde TİCK 
(Ticaret + Konut alanı) kulanım kararı getirilmişken, öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
imar adasının tamamının TİCK (Ticaret + Konut alanı) alanı olarak gösterildiği, 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı değişikliği ile öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uyumlu olmadığı, 
planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarıca üst kademe planın kararlarına uygun olmadığı, 
 
 Plan değişikliğine konu parselin 3194 sayılı imar Kanunu’nun 18. Maddesine tabii olduğu, 
öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında “Kamusal Alanlar Terke tabidir. (Taşıt ve 
yaya yolları Kamu Hizmet Alanı, park ve yeşil alanlar, çocuk bahçesi ve oyun alanı, genel otopark 
alanı) Bu alanların bedelsiz terki gerçekleştirilmeden yapı ruhsatı düzenlenemez” notu bulunduğu, 
 
 İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre “Kamu Hizmet Alanı” kamuya terk edilecek 
alanlardan olmadığından, yürürlükteki ve/veya öneri imar planı değişikliğindeki Kamu Hizmet 
Alanının sadece 632 ada, 1 parselin KOP oranında değil düzenlemeye giren diğer parsellerinde 
alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilerek oluşturulması gerekliliğinden dolayı diğer 
parsellerinde KOP oranının kamulaştırılması suretiyle oluşturulacağı ve hayata geçirilebileceği, plan 
notuna böyle bir ifadenin yazılması ile Kamu Hizmet Alanı’nın sağlanamayacağı, 
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 Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 10.11.2015 tarih ve 4011 sayılı yazısı ve 
28.09.2016 tarihle 14441 sayılı yazısı ile; 626 ada, 57 parsel no.lu taşınmazın Sosyo Kültürel Tesis 
Alanından çıkarılarak konut alanına dönüştürülmesi yolundaki imar planı değişikliğinin reddi 
hususunda Belediyemiz aleyhine İzmir 4. İdare Mahkemesine 2012/498 E. no.lu dosyası ile açılan 
davada Danıştay Altıncı Dairesinin 28.10.2014 tarih ve E.2013/1600 K.2014/6372 sayılı kararı ile 
İzmir 4. İdare Mahkemesinin 12.10.2012 günlü E.2012/498K.2012/1805 sayılı kararının bozulmasına 
karar verildiğinin bildirildiği ve Hukuk İşleri Müdürlüğü’nce Danıştay Kararına karşı davacı 
tarafından karar düzeltme talebinde bulunduğu buna göre öneri plan değişikliğine konu 632 
ada, 1 parselin de düzenleme sahası içinde bulunduğu, 591 no.lu planın düzenleme sahası içinde 
bulunan 626 ada, 57 parselin plan değişikliği hakkında bir karar vermek için karar düzeltmeye 
ilişkin mahkeme kararının beklenilmesi gerektiği,  
 
            632 ada, 1 parselin Buca Belediye Encümenin 25.11.2004 gün ve 2004/1458 sayılı kararı ile 
onanan 591 sayılı parselasyon planının (iptal edilen) düzenleme sınırı içerisinde kalmakta olduğu ve 
632 ada, 1 no.lu parselin de içinde bulunduğu 591 no.lu parselasyon planına ilişkin İzmir 3. İdare 
Mahkemesinin 2005/189 E. No.lu, 2007/343 K. sayılı kararıyla 626 ada, 20 no.lu parselin düzenleme 
sahası dışında bırakılması sebebiyle parselasyon planın iptali ve sonuçlandığı ve mahkeme kararının 
kesinleştiği, bahse konu alanda uygulama görmeyen parsellerin 591 no.lu planın düzenleme sahası 
içinde bulunan 632 ada 1 parsel, 626 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 57 ve 58 no.lu parseller ile 
planın iptal gerekçesi olan 626 ada, 20 no.lu parsel olduğu, dolayısı ile 632 ada, 1 parselin de içinde 
bulunduğu 591 no.lu parselasyon planının iptal edildiği, parselasyon planının iptaline ilişkin 
mahkeme kararında geçen tüm parsellerin mahkeme kararının bir gereği olarak 3194 sayılı 
İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre uygulaması görmesi gerekmekte olduğu tespit 
edildiğinden, 
 
            Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (25.10.2016)  
            
            
                                      İmar Komisyonu Başkanı 
                                                             İlhan DAL 
 
 
 
 
Erhan KILIÇ         Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
              
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
  
 



1/2 
 

T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
            Meclisimizin 07.10.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
            Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.06.2016 tarih ve 3475 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Akıncılar mahallesi, 21M II b pafta, 690 ada, 11 no.lu parseli 
kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
        
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Akıncılar mahallesi, 21 M II b pafta, 690 ada, 11 no.lu parselin 
yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda Yüksek Yoğunlukta Konut 
Alanında, 1/1000 ölçekli Buca II. Etap imar planında Sanayi Alanı (Gazoz Fabrikası) ve bir 
kısmının yolda kaldığı,  
 
             Öneri plan ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla 
yürürlükteki imar planı kararları ve çevredeki yapılanma koşulları dikkate alınarak A-4 (Ayrık 
Nizam 4 kat) ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre, Konut Alanı kararı 
getirilmek istenildiği,  
    
             Parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda Yüksek 
Yoğunlukta Konut Alanında kalmasına rağmen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu 
plan hükümlerinin 1.4. maddesinde belirtilen “Bu planda ölçeği gereği gösterilmeyen her 
türlü sosyal, kültürel donatı alanı ve teknik altyapı alanları, mevzuatla belirlenmiş 
standartlara uygun olarak alt ölçekli planda belirlenecektir” hükme uyulmadığı, 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinde mevzuatla belirlenen donatı alanlarının 
ayrılmadığı, 
 

Bu hali ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin Mekansal Planlar 
Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesinin 2.bendinde belirtilen “İmar planlarında sosyal ve 
teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen 
sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz’’ ve 5.bendinde 
belirtilen “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının 
değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: 
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a)Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı standartlarına uygun olarak plan 
değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır’’ hükümlerine aykırı olduğu, 
 
             Plan değişikliği istenen parselin üzerindeki yapının imar mevzuatı hükümleri uyarınca 
usulüne uygun olmadığı, kaçak yapıyı yasallaştırmaya yönelik plan değişikliği yapılmasının 
şehircilik ilke ve esasları ile mevzuata aykırı olması nedenleriyle önergenin,   

        
 Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (25.10.2016) 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI  
        
 
 
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.   
 
 
 

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
             Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında Çevre ve Sağlık, Kültür Sanat, Spor, 
Hukuk ve  İmar Komisyonlarına  havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
             Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün  03.10.2016 tarih ve 2007 sayılı yazısı  
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Atatürk mahallesi,  204/15 Sokak parkına “AHMET AŞKIN” parkı 
isminin verilmesi  talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI:  
   
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
             Park ismi verilmek istenen alanın yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planında “Çocuk Oyun Alanı” kullanımında kalması ve kamuya terkli olması nedeniyle, 
önergenin; 
         
             Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (25.10.2016)  
 
 
 
             
 
                                      İmar Komisyonu Başkanı 
                                                              İlhan DAL 
 
 
 
 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
              
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.   
 
 

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
            Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında Çevre ve Sağlık, Kültür Sanat, Spor, 
Hukuk ve  İmar Komisyonlarına  havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
             Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün  03.10.2016 tarih ve 2008 sayılı yazısı  
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Atatürk mahallesi,  204/31 Sokak parkına “SEYFİ DOĞANAY” 
parkı isminin verilmesi  talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI:  
   
              İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
              Park ismi verilmek istenen alanın yürürlükteki 1/100 ölçekli uygulama imar planında 
“Çocuk Oyun Alanı” kullanımında kalması ve kamuya terkli olması nedeniyle önergenin, 
         
             Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (25.10.2016)  
 
 
 
             
 
                                      İmar Komisyonu Başkanı 
                                                             İlhan DAL 
 
 
 
 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
              
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
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T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

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

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 23.09.2016 tarih ve 4571 sayılı önergesi 
ile; İlçemiz sınırları içinde aşırı enerji sıkıntısı ve yapılaşma yoğunluğu nedeniyle 20 M-II b 
(2 adet), 21 M -II b (2 adet), 21 M -II c (1 adet) , 21 M -III c  (1 adet), 21 N-I a (1 adet), 21 N-
I c (1 adet), 21 N-II b (1 adet), 21 N-II d (1 adet), 21 N-III a (1 adet), 21 N-III b (2 adet), 21 
N-III d  (1 adet), 21 N-IV b (1 adet), 21 N-IV c (1 adet),  22 N-I c (5 adet), 22 N-II c (1 adet), 
22 N-IV b (1 adet) imar  paftada muhtelif mahalleleri  kapsayan işaretli alanda 3 X 6 metre 
boyutlarında 18 m²’lik 23 adet trafo yerinin ve yine Adatepe Mahallesinde 21 N-II b imar 
paftada yeşil alanda 3 X 6 metre boyutlarında 18 m²’lik (1 adet), Çamlıkule Mahallesinde 21 
N-III a imar paftada, yol gövdesinde 3 x 5 metre boyutlarında 15 m²’lik (1 adet), Ufuk 
Mahallesinde 22 N-I c imar paftada, yeşil alanda 3 x 6 metre ebadında 18 m²’lik (1 adet), 
Yenigün Mahallesi 21 N –I c imar paftada yolda 3 x 6 metre ebadında 18 m²’lik  (1 adet),  
Barış Mahallesinde 22 N-IV d imar paftada, yaya yolu ve yeraltı otoparkı olarak görülen 
alanda 3 x 6 metre ebadında 18 m²’lik (1 adet) olmak üzere toplam 28 adet trafo yerinin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesinin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 
istenildiği belirtilerek konunun değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
İlçemiz sınırları içinde aşırı enerji sıkıntısı ve yapılaşma yoğunluğu nedeniyle 20 M-II 

b (2 adet), 21 M -II b (2 adet), 21 M -II c (1 adet) , 21 M -III c  (1 adet), 21 N-I a (1 adet), 21 
N-I c (1 adet), 21 N-II b (1 adet), 21 N-II d (1 adet), 21 N-III a (1 adet), 21 N-IIIb  (2 adet), 21 
N-III d (1 adet), 21 N-IV-b  (1 adet), 21 N-IV c (1 adet), 22 N-I c (5 adet), 22 N-II c (1 adet), 
22 N-IV b (1 adet) imar  paftada muhtelif mahalleleri kapsayan işaretli alanda 3 X 6 metre 
boyutlarında 18 m²’lik 23 adet trafo yerinin ve yine Adatepe Mahallesinde 21 N-II b imar 
paftada yeşil alanda 3 X 6 metre boyutlarında 18 m²’lik (1 adet), Çamlıkule Mahallesinde 21 
N-III a imar paftada, yol gövdesinde 3 x 5 metre boyutlarında 15 m²’lik (1 adet), Ufuk 
Mahallesinde 22 N-I c imar paftada, yeşil alanda 3 x 6 metre ebadında 18 m²’lik (1 adet), 
Yenigün Mahallesinde 21 N I c imar paftada yolda 3 x 6 metre ebadında 18 m²’lik (1 adet), 
Barış Mahallesinde 22 N-IV d imar paftada, yaya yolu ve yeraltı otoparkı olarak görülen 
alanda 3 x 6 metre ebadında 18 m²’lik (1 adet) olmak üzere toplam 28 adet trafo yerinin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrılması    planına işlenmesinin Gediz Elektrik 
Dağıtım A.Ş. tarafından istenildiği belirtilerek konunun değerlendirilmesi talep edildiği, 
dilekçe ekinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasının sunulmadığı,  

, 
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T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  

 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı bölümünün 4.maddesinin 

k.bendinde uygulama imar planının “Uygulama imar planı: Nazım imar planı ilke ve 
esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının 
kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; 
yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı 
katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, 
kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, 
meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, 
parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, 
bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli 
imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları 
ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır 
haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plan” 
olarak tanımlandığı, 

 
Aynı Yönetmeliğin 21.maddesinin 4.bendinde “İmar planlarının, yeterliliği haiz 

müellifler tarafından kanun ve yönetmelik hükümlerine göre gerekli teknik araştırmalar 
yapılarak hazırlanması zorunludur. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan 
planlar ve bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklik teklifleri yetkili idarelere karar 
alınması için sunulur”, 31.maddesinin  3. bendinde “Plan paftası, plan notları, plan raporu 
bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz olmayan, müellif tarafından yapılmayan ve 
imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine sunulamaz” hükmünün bulunduğu,  

 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’nin 4.maddesinin k.bendi, 21.maddesinin 4. bendi ve 31.maddesinin 3.bendinde 
belirtilen hükümlere uygun olarak; plan müellifi yetki belgesine haiz bir şehir plancısı 
tarafından ve plan paftası, plan notları, plan raporunu içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliği dosyası şeklinde hazırlanmadığı tespit edildiğinden,  
 
  Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (25.10.2016)  
 
 

İmar Komisyonu Başkanı 
      İlhan DAL 

 
 
Erhan KILIÇ           Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 Özgür KOÇ             Emrullah DURAN 
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T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.   
 
 
  
 

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
            Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında Çevre ve Sağlık, Kültür Sanat, Spor, 
Hukuk ve  İmar Komisyonlarına  havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
             Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün  30.09.2016 tarih ve 1995 sayılı yazısı  
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Atatürk mahallesi,  201/11 Sokak parkına “ZEKİ ALASYA-
METİN AKPINAR” parkı isminin verilmesi  talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI:  
   
              İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
              Park ismi verilmek istenen alanın yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planında “Çocuk Oyun Alanı” kullanımında kalması ve kamuya terkli olması nedeniyle 
önergenin, 
         
            Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (25.10.2016)  
 
 
 
             
 
                                      İmar Komisyonu Başkanı 
                                                             İlhan DAL 
 
 
 
 
Erhan KILIÇ                Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
              
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
  



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  
 

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
           Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
            Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.11.2016 tarih ve 4755 sayılı önergesi 
ile; İzmir, Buca, Kocatepe  Mahallesi, 22 N IV a pafta, 6013 ada, 36 parsel nolu 560,96 m² 
yüzölçümlü taşınmazın 11,011/28,0480 (220,22) m²’si  Belediyemiz adına kayıtlıdır. 

 Belediyemiz adına kayıtlı 11,011/28,048 (220,22) m²’lik hissenin diğer hisse  
maliklerine  eşit oranda 3194 sayılı Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda: 5393 
sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (c) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması 
istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi 22 N IV a pafta, 6013 ada, 36  nolu parselin 
(560,96 m² )  Belediyemiz adına kayıtlı 220,22 m²’lik hissenin, diğer hisse  maliklerine eşit 
oranda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin (c) bendi gereğince karar alınmasının  istenildiği,   

 
      6013 ada, 36 nolu parselde bulunan 11.011/28,048 (220,22) m²’lik Belediyemiz 

hissesinin diğer hisse maliklerine eşit oranda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince 
satılmasının, 

  
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (02.12.2016) 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 

 
 
 
Erhan KILIÇ                 Mustafa Alper GÜLDALI  
        
 
 
 



Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  
 

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
           Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
            Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarih ve 4680 sayılı önergesi 
ile; İzmir, Buca, Kaynaklar Mahallesi, L 1-B-11-C-1-C pafta, 20137 ada, 10 parsel nolu 
880,88 m² yüzölçümlü taşınmazın 160,00/750,00 (187,92) m²’si  Belediyemiz adına 
kayıtlıdır. 

 Belediyemiz adına kayıtlı 160,00/750,00 (187,92) m²’lik hissenin diğer tapu malikine 
3194 sayılı Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda: 5393 sayılı Belediye yasasının 
18. Maddesinin (c) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi  L 1-B11-C-1-C  pafta, 20137 ada, 10  nolu 
parselin (880,88 m² )  Belediyemiz adına kayıtlı 187,92 m²’lik hissenin, diğer tapu maliklerine 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 18 maddesinin (c) bendi gereğince karar alınmasının  istenildiği,   

 
      20137 ada,  10 nolu parselde bulunan 160,00/750,00 (187,92) m²’lik Belediyemiz 

hissesinin diğer tapu malikine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılmasının, 
  
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (02.12.2016) 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 

 
 
 
Erhan KILIÇ                 Mustafa Alper GÜLDALI  
        
 
 
 
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  
 

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
           Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
            Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarih ve 4679 sayılı önergesi 
ile; İzmir, Buca, Tınaztepe Mahallesi, 21 O IV a pafta, 41439 ada, 26 parsel nolu 487,54 m² 
yüzölçümlü taşınmazın 283,09/487,54  m²’si  Belediyemiz adına kayıtlıdır. 

 Belediyemiz adına kayıtlı 283,09/487,54 m²’lik hissenin diğer tapu malikine 3194 
sayılı Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda: 5393 sayılı Belediye yasasının 18. 
Maddesinin (c) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi  21 O IV a   pafta, 41439 ada, 26  parsel 
nolu  487,54 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 283,09/487,54 m²’lik 
hissenin, diğer tapu malikine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılması 
hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin (c) bendi gereğince karar 
alınmasının  istenildiği,   

 
      41439 ada,  26 nolu parselde bulunan 283,09/487,54  m²’lik Belediyemiz hissesinin 

diğer tapu malikine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılmasının, 
  
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (02.12.2016) 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 

 
 
 
Erhan KILIÇ                 Mustafa Alper GÜLDALI  
        
 
 
 
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 



1/2 
 

T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
 

 İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

              Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 
önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 

 
 İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih ve 5605 sayılı önergesi 

ile; 1/5000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu, Plan 
Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu, 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 
Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu, 1/500 ölçekli Uygulama/Tasarım Paftaları 
ile Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberine ilişkin Meclisimizce bir karar alınması 
istenilmektedir. 

  
KOMİSYON KARARI: 
 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
Mülga İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

25.01.2007 tarih ve 2015 sayılı kararı ile sınırları revize edilen Buca Kentsel Sit Alanı’na 
yönelik “Buca Kentsel Sit Alanında Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması” tanımlı sözleşme 
ve “Buca Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberi” temini işi uyarınca; 2863 ve 3194 sayılı 
Yasalar, yürürlükteki Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında, 
24.06.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı yeniden irdelenerek ve 24.06.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Buca Kasaplar Meydanı 
1. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile bütünlük oluşturacak şekilde, İzmir 1 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun ilgili kurul kararları kapsamında, Buca 
Kentsel Sit Alanı’na yönelik güncel halihazır harita ve kadastro kullanılarak; 1/5000 ölçekli 
Buca Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu, Plan Hükümleri ve 
Plan Açıklama Raporu, 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Plan 
Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu, 1/500 ölçekli Uygulama/Tasarım Paftaları ile Kentsel 
Sit Alanı Tasarım Rehberi temin edilmiş olup, ilgili mevzuat kapsamında 
değerlendirilmesinin talep edildiği, 

 
2863 ve 3194 sayılı Yasalar, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili 

mevzuatlar ile İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun ilgili kurul 
kararlarına uygun, güncel halihazır harita ve kadastro kullanılarak hazırlanan, 2. Etap 1/1000 
ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu, 
1/500 ölçekli Uygulama/Tasarım Paftaları ile Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberi uygun  
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T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2016                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
 
 
bulunarak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.maddesinin (b) bendine göre işlem yapılmasının,  

 
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (05.12.2016) 

 
 
 
 

  İmar Komisyonu Başkanı 
     İlhan DAL 

 
 
 
 

Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI   
 
 
 
 
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 
                          

 
 

 


	012016-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 04.01.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	012016-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 04.01.2016 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	012016-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 04.01.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	022016-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 03.02.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	022016-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 03.02.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	032016-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.03.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	032016-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.03.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	032016-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.03.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	032016-4
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	042016-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.04.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	042016-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.04.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	052016-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.05.2016 tarihli toplantısında Hukuk, İmar, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	052016-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.05.2016 tarihli toplantısında Hukuk, İmar, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	052016-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.04.2016 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	052016-4
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.04.2016 tarihli toplantısında Hukuk, İmar, Plan ve Bütçe, Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	062016-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	062016-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	062016-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	062016-4
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	082016-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.08.2016 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	082016-2
	KENTSEL YENİLEME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU KARARI

	082016-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.08.2016 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	092016-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.09.2016  tarihli toplantısında İmar Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	092016-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.09.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe  Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	092016-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.09.2016 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	102016-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	102016-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	102016-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 07.10.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	102016-4
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında Çevre ve Sağlık, Kültür Sanat, Spor, Hukuk ve  İmar Komisyonlarına  havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	102016-5
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında Çevre ve Sağlık, Kültür Sanat, Spor, Hukuk ve  İmar Komisyonlarına  havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	102016-6
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında Çevre ve Sağlık, Hukuk, İmar,  Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	102016-7
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 03.10.2016 tarihli toplantısında Çevre ve Sağlık, Kültür Sanat, Spor, Hukuk ve  İmar Komisyonlarına  havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	122016-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	122016-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	122016-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	122016-4
	İMAR KOMİSYONU KARARI


