
T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

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

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
           Meclisimizin 04.01.2017 tarihli toplantısında İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarih ve 4680 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi L 1-B-11-C-1-C pafta, 20137 ada, 10 no.lu 
parselde bulunan 160,00/750,00 (187,92) m²’lik Belediyemiz hissesinin 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-B-11-C-1-C pafta, 20137 ada, 10 no.lu 
parselde (880,88 m²) bulunan 160,00/750,00 (187,92) m²’lik Belediyemiz hissesinin diğer 
tapu malikine 3194 sayılı Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda, 5393 sayılı 
Belediye Yasasının 18. Maddesinin (c) bendi gereğince karar alınmasının istenildiği,       

Parselin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih ve 05.1074 sayılı 
kararı ile onaylanan Kaynaklar merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda 
Serbest Nizam 2 kat Konut Alanında kaldığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 08.11.2016 
tarih ve 310.05/4346 sayılı İmar Durumu Belgesi düzenlendiği,  

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

880,88 m² yüzölçümlü 20137 ada, 10 no.lu parselde bulunan 187,92 m²’lik 
Belediyemiz hissesinin diğer tapu malikine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince 
satılmasının Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (26.01.2017) 

 
 

 
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-                                                                              ...../......./2017                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 04.01.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 21.12.2016 tarih ve 5086 sayılı önergesi 
ile; Kaynaklar Mahallesinde 1880 no.lu parselin yolu bulunmadığından Belediyemiz 
mülkiyetinde bulunan 1883 no.lu parselden 261,32 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 261,32 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, 
 

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

  
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (26.01.2017) 
 

 
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-                                                                              ...../......./2017                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk. 
 
  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 04.01.2017 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına 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 26.12.2016 tarih ve 6022 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,  
 
  Daha önce alınan 03.02.2016 tarih ve 2016/31 sayılı Buca Belediye Meclisi Kararında 
yapılaşma yoğunluğunun fazla olması, yoğunluluğu düşürerek yeni bir çalışma yapılıp 
oradaki ağaç dokusunu koruyacak yeni bir imar planının hazırlanarak Meclise sunulması 
yönünde karar bulunduğu,  
 
  Bu karar doğrultusunda; 03.02.2016 tarih ve 2016/31 sayılı Buca Belediye Meclisi 
Kararı ile red edilen plandaki gelişme konut alanlarında Emsal:0,50 yapılaşma koşulunun 
26.12.2016 tarih ve 6022 sayılı önerge ile sunulan planda Emsal:0,30 olarak belirlendiği,  
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T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2017                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk. 
 

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Mustafa Alper GÜLDALI ve Emrullah 
DURAN tarafından gelişme konut alanlarında yoğunluğun düşmesine rağmen, ileriye dönük 
bir plan olmadığı, altyapı, yol ve gerekli sosyal donatıların geleceğe dönük ihtiyaçlara cevap 
veremeyeceği kanaatiyle şerh koyulmuş olup RED kararlarına karşın, Cumhuriyet Halk Partili 
Meclis Üyeleri İlhan DAL, Erhan KILIÇ ve Özgür KOÇ’un KABUL oylarıyla önergenin;  
 
           Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Revizyonu önerisinin Komisyonumuzca oyçokluğu ile KABULÜNE karar verildi. 
(26.01.2017) 
 
 
       
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 

 
Erhan KILIÇ       Mustafa Alper GÜLDALI  
 
 
 
                
Özgür KOÇ        Emrullah DURAN 

 



 
İMAR KOMİSYONU KARARI 

 

         Meclisimizin 04.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Hukuk, İmar ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiştir. 
 
 İSTEM : 
        İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 21 N II d pafta, 42718 ada, 4 parsel no.lu 
499,09m2 yüzölçümlü taşınmazın, 205,00/499,09m2'si Belediyemize adına kayıtlı olduğu 
belirtilerek, Belediyemiz adına kayıtlı 205,00/499,09m2'lik hissenin, diğer tapu maliki'ne 3194 
sayılı kanunun 17. maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin 
(e) bendi gereğince karar alınması istenilmektedir. 
 
KARAR : 
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Mustafa Alper GÜLDALI ve Emrullah 
DURAN’ın, Belediyemize ait hissenin kat karşılığı verilmesinin daha uygun olacağını 
düşündüğünden RED oylarına karşın, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri İlhan DAL, Erhan 
KILIÇ ve Özgür KOÇ’un, söz konusu hissenin rayiç bedelle satılmasının Belediyemiz açısından 
elde edilecek faydanın kamu hizmetine dönüşümünün daha hızlı olacağı kanaati oluştuğundan 
KABUL oylarıyla,   
 

42718 ada, 4 parselde bulunan 205,00/499,09m2'lik Belediyemiz hissesinin diğer tapu 
maliki’ne 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılmasının KABULÜNE Komisyonumuzca 
oyçokluğu ile karar verildi. (…/02/2017) 
  
 
 

  İlhan DAL 
                İmar Komisyonu Başkanı 

       
 
 
 
  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 01.02.2017  tarihli toplantısında Kültür Sanat ve Spor, Çevre ve  
Sağlık, Hukuk,  İmar Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek 
karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
            Belediyemiz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Meclis Üyelerinin 01.02.2017 tarihli 
verdiği yazılı önergesi ile;  İzmir ili, Buca ilçesi, İzkent Mahalesi, 1310 sokakta isimsiz parka 
“ŞEHİT YUNUS ÜNAL” parkı isminin verilmesi  talep edilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI:   
      
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi, İzkent Mahallesi 1310 sokakta yürürlükteki 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planında yeşil alan (park, çocuk bahçesi vs.) kullanımına ayrılmış bir alan 
bulunmadığından önergenin,  
          

     Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (23.02.2017) 
 
 

                                                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 01.02.2017  tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
           Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 23.01.2017 tarih ve 327 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Yıldız mahallesinde 39753 ada 9 parsel kuzeyinde hazırlanan  1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI:   
      
           İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
           İzmir ili, Buca ilçesi, Yıldız  mahallesi, 21 M III a  İmar paftada yer alan, 39753 ada, 9 
parsel kuzeyinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi olarak sunulan Plan 
Değişikliği onama sınırı içinde bulunan  alanın kamuya terkli  alan,  ada ve parsel numarası  
bulunmayan yol boşluğu olduğu, 
            Halen yürürlükteki  Buca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Revizyonu’ nda  söz  
konusu 10 metrelik taşıt yolunun Ahmet Yesevi  Caddesine bağlantılı kısmında yolun  
genişliğinin  yürürlükteki  1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı ile uyumlu  olduğu, ancak  
1/1000  ölçekli Plan Değişikliği Önerisinin  yol genişliği olarak  Buca  1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı Revizyonu’na  uygun  olmadığı,  
            Mekansal  Planlar  Yapım  Yönetmeliğinin 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 incelendiğinde;  söz  konusu  plan  değişikliği önerisinin  39753  ada,  9  
parselin  dışında kuzeyindeki 206/ 5  sokağın  yol  girişi  daraltılarak  hazırlanan  plan  
değişikliğinin   kamu yararı   içermediği, 
        (2) bendinde  ‘‘ İmar planlarında sosyal ve teknik  altyapı  hizmetlerinin  iyileştirilmesi  
esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen  sosyal  ve  teknik   altyapı  standartlarını  
düşüren plan değişikliği  yapılamaz’’  hükmünün  yer  aldığı, 
           Bu hüküm incelendiğinde; söz  konusu  plan değişikliği  önerisi  ile  yollara ait  sosyal  
ve  teknik   altyapı  standartlarının  düşünüldüğü, 
 
 
 
 
      1/2 



 
         (6)  bendinde “İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma  ve   güzergahına  
ait  imar   planı değişikliklerinde: 
 
a) Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz. 
b) Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır.’’ hükmünün yer 
aldığı,” 
 
          Bu hükümler  incelendiğinde;  söz  konusu   39753  ada,  9  parselin  dışında  parselin  
kuzeyinde 206/  7  sokağın  Ahmet Yesevi  Caddesi’ne  caddesine  bağlanan  kısmında  taşıt  
yolunu  daraltacak şekilde  1/1000 ölçekli  plan değişikliği  önerisinin, kavşak noktalarına   
yakın   olan  bu  taşıt  yolunun   daraltılmasına yönelik olduğu, yasa ve yönetmeliklere aykırı 
olduğu, ayrıca 206/ 5 sokağın  Ahmet  Yesevi  Caddesi ile  kesişimindeki  bu taşıt yolunun  
daraltılmasının  kavşakta trafik kazalarına  sebebiyet  vereceği  hususları     tespit edildiğinden 
önergenin,     
              
 

     Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (23.02.2017) 
 
 
 
 
 

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 01.02.2017  tarihli toplantısında Kültür Sanat ve Spor, Çevre ve  
Sağlık, Hukuk,  İmar Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek 
karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
            Belediyemiz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Meclis Üyelerinin 01.02.2017 tarihli 
verdiği yazılı önergesi ile; Buca Koop. Gıda Çarşısı dolmuş durağının karşısındaki parka  
“CELAL ACAR”  parkı isminin verilmesi  talep edilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI:   
      
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            Buca Koop. Gıda Çarşısı dolmuş durağının karşısında 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planında park alanı bulunmadığı ve önergeye konu parkın yeri tespit edilmediğinden 
önergenin,  
          

     Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (23.02.2017) 
 
 

                                                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-                                                                              ...../......./2017                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
            Meclisimizin 03.03.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Kent Tarihi ve Turizmi   
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
             Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün  17.02.2017 tarih ve 973 sayılı önergesi ile; İzmir  1 
Numaralı Kültür Varlıklarını  Koruma Bölge  Kurulu Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 5249 sayılı 
kararı doğrultusunda; İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü  Mahallesi, 21 N I b imar paftada yer alan 582 ada, 13, 
15, 48, 61, 62, 72, 73 parseller ile 7010  ada 1 parselde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planındaki yapılaşma nizamının ayrık nizam yerine tescilli yapılar ile ilişkisine göre belirlenmesi ve kütle 
olarak verilmesi ile tescilsiz parsellerdeki kat  sayısının 2 kat ile sınırlandırılmasına yönelik 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir.  
              
KOMİSYON KARARI: 
 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü  Mahallesi, 21 N I b imar paftada  yer alan 582 ada, 13, 15, 48, 61, 62, 
72, 73 parseller ile 7010  ada 1 parselde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu 
Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 5249 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan 
değişikliği önerisinin Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olduğu,  
           Yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planındaki Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma nizamının yerine tescilli 
yapılar ile ilişkisine ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre yapı kitlelerinin önerildiği, 
parsellerdeki kat yüksekliğinin 2 kat ile sınırlandırıldığı, 
           İlçenin genelinde tescilli yapıların bulunduğu imar adalarının olduğu, tek bir adada bu tür bir karar 
alınmasının mevcut imar hakkının vatandaşın elinden alınması anlamına geldiği, adada yer alan iki 
parselde  ruhsatlı 4 katlı yapı bulunduğu; yapı yapmamış parsel sahipleri açısından mağduriyete yol 
açacağı,  
           İlçemizde yapılacak imar planı değişikliklerinde, çalışmaların hakkaniyet içinde ve vatandaşları 
mağdur etmeyecek şekilde karar alınması gerektiği, 
           İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 
5249 sayılı kararının tekrar gözden geçirilmesi için gerekli yazışma ve görüşmelerin ilgili Müdürlük 
tarafından yapılması gerektiği düşünüldüğünden;  
 
           Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE  karar verilmiştir. (24.03.2017) 

 
                                                   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-                                                                     ...../......./2017                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.   
 

 
İMAR KOMİSYONU KARARI 

 
             Meclisimizin 03.03.2017 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk  Komisyonlarına  havale edilen 
önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
              Belediyemiz  Plan ve  Proje Müdürlüğü’nün 31.07.2017 tarih ve 531 sayılı önergesi ile;  
               İzmir ili, Buca ilçesi,  Kızılçullu  Mahallesi 7737 ada, 1  parselde hazırlanan 1/1000  ölçekli  
uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi  talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI:  
   
 
             İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
   
              İzmir İli, Buca İlçesi, Hürriyet Mahallesi, (tapuda kayıtlarında Kızılçullu)  22 M III b pafta 
7737 ada, 1 parselin  12.04.2016  tasdik tarihli halen  yürürlükteki   1/1000 ölçekli    uygulama imar 
planında  A-8 (Ayrık nizam 8 kat) yapılaşma koşullu  Ticaret- Konut Alanı (TİCK)    kullanımında   
kaldığı,  
 
             Plan değişikliği önerisi ile; halen  yürürlükteki  7737 ada, 1 parselde  1/1000 ölçekli  İmar 
Planında  ada üzerinde  herhangi bir  TAKS veya  KAKS (emsal)  ibaresi   bulunmadığından  verilen  
imar  durumunda  belirsizliğe  yol açtığından bahisle,  1988  yılındaki  planda  bulunan   kadastral  
parsel üzerinden  Emsal: 1  olarak  K.A.T. (Katlar Alanı Toplamı) : 6556 m²,  T.A.K.S (Taban Alanı 
Kat Sayısı): 0,40 olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin değerlendirilmesinin 
istenildiği,  
 
            Parselin S.S Soylu Konut Yapı Kooperatifine ait,  toplam alan büyüklüğünün ise 1.370,65 m² 
olduğu,  
   
            Parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’nda Kentsel Çalışma Alanları başlıklı 
Tali İş Merkezleri  (2.ve 3.derece merkezler)  kullanımında kaldığı, nazım imar planı revizyonunun 
plan uygulama hükümlerinde “Bu alanlarda konut, çarşı, büro, iş hanı,  her türlü ticaret, ticari 
depolama, eğlence yerleri, çok katlı taşıt parkı, servis istasyonları, yerel ve bölgesel kamu kuruluşları, 
otel ve motel bulunabilir. Bu fonksiyonların bir ya da birkaçı aynı parsel içinde bulunabilir.’’ 
hükmünün yer aldığı, 
   
           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu Şefliği’nin 21.03.2017 tarih ve 1280 sayılı 
yazısında; yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında toplam inşaat alanının 5.760 m², öneri 
imar planında ise 6.556 m² olarak belirlendiğinin belirtildiği,   
 
          Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Madde 26.maddesinin 1.bendinde “İmar planı 
değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini 
bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” 
hükmünün yer aldığı, bu hüküm açısından incelendiğinde; söz konusu plan değişikliği önerisinin kamu 
yararı içermediği, 
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      T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 
 
 

Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2017                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
 
 
 
          4.bendinde  “Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim 
özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın  çevresinin  silüeti 
yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak 
yapılır.’’ hükmünün yer aldığı, bu hüküm açısından incelendiğinde,   plan değişikliği yapılan alanın 
çevresinin BL-4 (Blok nizam 4 katlı) , B-4 (Bitişik nizam 4 katlı), A-4 (Ayrık nizam 4 katlı) konut 
alanlarından oluştuğu, bu nedenle 7737 ada, 1 parselde plan değişikliği olması halinde oluşacak 12-13 
katlı yapının yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini 
olumsuz yönde etkileyeceği, 
 
         5.bendinde “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının 
değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: 
a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan 
değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm açısından 
incelendiğinde, söz konusu plan değişikliğinin kat artışı, dolayısıyla yapı ve nüfus yoğunluğunda artış 
öngördüğü, ancak bu artışa konu alana hizmet edecek sosyal ve teknik altyapı alanında herhangi bir 
artış getirilmediği, 
 
 7.bendinde “Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan 
değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması 
amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya 
hazırlatılır.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm açısından incelendiğinde, söz konusu plan değişikliğinin 
yoğunluk arttıran bir öneri olmasına rağmen 7. Fıkrada bahsi geçen analiz ve değerlendirmeleri 
içermediği, 
 
            1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesi ile şehircilik ilke ve esaslarına uygun olmadığı hususları 
tespit edildiğinden önergenin, 
 
            Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (24.03.2017) 
                        
            
                                        İmar Komisyonu Başkanı 
                                                              İlhan DAL 
 
 
 
 
Erhan KILIÇ                  Mustafa Alper GÜLDALI   
  
 
 
 
              
Özgür KOÇ                 Emrullah DURAN 
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BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
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Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
            Meclisimizin 03.03.2017 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
             Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 06.02.2017 tarih ve 643 sayılı önergesi ile; İzmir 
ili, Buca ilçesi, Kocatepe  Mahallesi, 22 N I c  pafta, 38167 ada, 4 parsel nolu 536,60 m² yüzölçümlü 
taşınmazın 185/585 (169,69) m²’si  Belediyemiz adına kayıtlıdır. 

Belediyemiz adına kayıtlı 169,69 m²’lik hissenin diğer tapu maliklerine 3194 sayılı 
Kanunu’nun 17. Maddesince satılması talep edilmiş olup;  Meclisimizin 04.01.2017 tarih 2017/12 
sayılı kararı ile Parselin TM (zemin kat ticaret, üst katlar ticaret ve konut yapılabilir)  koşulu Bitişik 
Nizam 4 kat  imarlı konut alanı kullanımında kaldığı,  konumu dolayısıyla Belediyemiz tarafından da 
değerlendirilebileceği düşünüldüğünden satılmasının reddine karar verilmiştir.  

Alınan Meclis kararı 13.01.2017 tarih 2017/166 sayılı yazı ile diğer hissedara tebliğ edilmiştir. 
Tapu maliki’nin  26.01.2017 tarih 2017/452 sayılı 2. dilekçesi ile bahse konu olan parselde bulunan 
hissemizin kat karşılığı inşaat sözleşmesi talebinde bulunmuştur.  

Tapu malikinin yeni talebi konusunda 5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (e) bendi 
gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi,  Ufuk (tapu kayıtlarında Kocatepe)  Mahallesi 22 N I c  pafta, 38167 ada, 
4  nolu parselin (536,60 m² )  Belediyemiz adına kayıtlı 169,69 m²’lik hissesinin, diğer tapu 
maliklerine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılmasının 04.01.2017 tarih 2017/12 sayılı 
kararı ile reddine karar verildiği,  
           Buca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06.02.2017 tarihli önergesi ile tapu 
maliklerinin 26.01.2017 tarih ve 2017/452 sayılı dilekçesi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi talebinde 
bulunduğu, konuyla ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin (e) bendi gereğince karar 
alınmasının  istenildiği,   

 
      Ufuk Mahallesi, 38167 ada, 4 nolu parselde bulunan 169,69 m²’lik hissemize dair parseldeki 

diğer tapu malikleri ile  Belediyemiz ilgililerince kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmasının 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, 

  
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (24.03.2017) 

 
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 04.04.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Kent Tarihi ve Turizmi 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
               Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 17.02.2017 tarih ve 973 sayılı önergesi ile; 
İzmir  1 Numaralı Kültür Varlıklarını  Koruma Bölge  Kurulu Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarih 
ve 5249 sayılı kararı doğrultusunda; İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü  Mahallesi, 21 N I b imar 
paftada yer alan 582 ada, 13, 15, 48, 61, 62, 72, 73 parseller ile 7010  ada 1 parselde yürürlükteki 
1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki yapılaşma nizamının ayrık nizam yerine tescilli yapılar 
ile ilişkisine göre belirlenmesi ve kütle olarak verilmesi ile tescilsiz parsellerdeki kat  sayısının 2 
kat ile sınırlandırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin 
değerlendirilmesi talep edilmektedir.  
              
KOMİSYON KARARI: 
 
               İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
               İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi,  21N-Ib İmar pafta, , 582 ada,  13, 15, 48, 61, 
62, 72, 73 parseller ile 7010 ada 1 parselde, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 5249 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli 
uygulama imar plan değişikliği önerisinin Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmış olduğu, 
             Yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planındaki Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma nizamı yerine 
tescilli yapılar ile ilişkisine ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre yapı kitlelerinin 
önerildiği, parsellerdeki kat yüksekliğinin 2 kat ile sınırlandırıldığı, 
             582 ada 13, 15, 48, 61, 62, 72, 73 parseller ile 7010 ada, 1 parselde, Plan ve Proje 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı 
İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve 
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 
5249 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığı tespit edildiğinden, 
 
               Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE   karar verilmiştir. (26.04.2017) 
 
                                                           İmar Komisyonu Başkanı  
                                                                        İlhan DAL 
 
Serkan ELÇİ                                          Y. Kenan ÇAKAR 
 
 
 
                
M. Alper GÜLDALI                     Arif ŞEN 
 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2017                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
           Meclisimizin 04.04.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 23.03.2017 tarih ve 1515 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi L 18-B-11-C-1-C pafta, 20137 ada, 2 no.lu 
parselde bulunan 124,95/396,67 m²’lik Belediyemiz hissesinin diğer tapu malikine 3194 sayılı 
Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. 
Maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, L18-B-11-C-1-C pafta, 20137 ada, 2 no.lu 
parselde (396,67 m²) bulunan 124,95/396,67 m²’lik Belediyemiz hissesinin diğer tapu 
malikine 3194 sayılı Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda, 5393 sayılı Belediye 
Yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereğince karar alınmasının istenildiği,       

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

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

396,67 m² yüzölçümlü 20137 ada, 2 no.lu parselde bulunan 124,95 m²’lik Belediyemiz 
hissesinin diğer tapu maliklerine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılmasının 
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (26.04.2017) 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 

 
Serkan ELÇİ                              Y. Kenan ÇAKAR 
 
        
 
 
M. Alper GÜLDALI                                                    Arif ŞEN 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü 
 

 
Sayı : 80393981-301.06.02.02-                                                                              ...../......./2017                                           
Konu: Komisyon Kararı Hk.  
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
           Meclisimizin 04.04.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 15.03.2017 tarih ve 1281 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Çamlık Mahallesi,  20 N 1 d pafta, 38900 ada 19 no.lu parselin  
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satışının yapılması veya 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümlerince trampa yoluyla kamulaştırmada kullanılabilmesi için 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince söz konusu taşınmazın 
satılmasının ya da trampa yapılması  hususunda    Meclisimizce bir karar alınması 
istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Çamlık Mahallesi,  20 N 1 d pafta, 38900 ada 19 no.lu parselin 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satışının yapılması veya 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümlerince trampa yoluyla kamulaştırmada kullanılabilmesi için 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince söz konusu taşınmazın 
satılmasının ya da trampa yapılması hususunda Meclisimizce bir karar alınması istenildiği, 
 
          38900 ada 19 nolu parselin (178,32 m²) yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planında Bitişik 4 (dört) kat konut alanında kaldığı, 
           Parselin üzerinde yapı olmaması, Bitişik Nizam 4 kat konut alanında kalması kentin 
gelişmeye açık bir bölgesinde olması, Belediyemizce değerlendirilmesinin uygun olacağı, 
Buca bütününde yapılması planlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu sürecinin 
beklemesinin kamu yararına olacağı düşünüldüğünden,  
 
            Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE  karar verilmiştir. (26.04.2017) 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 

 
Serkan ELÇİ                              Y. Kenan ÇAKAR 
 
        
 
 
M. Alper GÜLDALI                                                    Arif ŞEN 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 

                                                                                                                              …./…./2017      
                                            İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
            Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 
önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
             Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün  20.04.2017 tarih ve 2267 sayılı önergesi 
ile; İzmir  1 Numaralı Kültür Varlıklarını  Koruma Bölge  Kurulu Müdürlüğü’nün 
31.03.2017 tarih ve 5836 sayılı kararı doğrultusunda; İzmir ili, Buca ilçesi, Yaylacık  
Mahallesi, 21 N II A  imar paftada yer alan tescilli 235 ada, 7 nolu parsel,  yürürlükteki 
1/1000 ölçekli uygulama imar planında, kısmen bitişik nizam dört katlı konut adasında, 
kısmen yol ve yeşil alanda kaldığından, tescilli taşınmazı ve parselini koruyacak şekilde 
1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılarak “Konut Alanı” kullanımına 
dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  önerisinin 
değerlendirilmesi talep edilmektedir.  
              
KOMİSYON KARARI: 
 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Yaylacık  Mahallesi, 21 N II A imar paftada  yer alan tescilli 
235 ada, 7 nolu parselde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu 
Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarih ve 5836 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli 
uygulama imar plan değişikliği önerisinin Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmış olduğu,  
          Parselin 26.06.1995 tasdik tarihli Buca 3. Etap Genel Revizyon uygulama imar 
planında kısmen bitişik nizam dört  katlı konut alanında, kısmen yol ve yeşil alanda kaldığı, 
parselde bulunan yapının 25.01.2007 tarih ve 2015 sayılı İzmir 1 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile tescillendiği, 
         Koruması gerekli taşınmazın kültür varlığı olarak tescilli, yürürlükteki 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planında kısmen  Bitişik  Nizam 4 katlı konut alanında, kısmen yol ve yeşil 
alanda kalan, 235 ada 7 nolu   parselin Kurul kararı gereği tescilli taşınmazı ve parselini 
koruyacak şekilde Konut Alanı olarak değiştirildiği, yeşil alanın kaldırılarak yaya yolunun 
genişletildiği, 235 ada 7 nolu parselde  Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan UİP-25937,1 Pin Nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 
sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunun ilgili 
yönetmelikler ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu 
Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarih ve 5836 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığı tespit 
edildiğinden,    
 
           Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (26.05.2017) 

 
                                                   İmar Komisyonu Başkanı        
                                                              İlhan DAL 
 
Serkan ELÇİ                    Y. Kenan ÇAKAR 
 
        
 
M. Alper GÜLDALI                                                    Arif ŞEN        
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
           Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 26.04.2017 tarih ve 2181 sayılı önergesi ile; 
mülkiyeti Belediyemize ait, 75,00 m² yüzölçümlü 22 N II D – 22 N I C paftada yer alan 38149 
ada, 4 parsel ile yine mülkiyeti Belediyemize ait 74,00 m² yüzölçümlü 22 N II D – 22 N I C 
paftalarda yer alan 38149 ada, 5 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre 
satışının yapılması veya 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerince trampa yoluyla 
kamulaştırmada kullanılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi 
gereğince söz konusu taşınmazın satılarak ya da trampa yapılmak suretiyle   kamulaştırmada 
kullanılabilmesi hususunun uygun olduğuna ilişkin olarak     Meclisimizce bir karar alınması 
istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
              İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
              Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 26.04.2017 tarih ve 2181 sayılı önergesi ile; 
mülkiyeti Belediyemize ait, 75,00 m² yüzölçümlü 22 N II D – 22 NI C paftada yer alan 38149 ada, 
4 parse ile yine mülkiyeti Belediyemize ait 74,00 m² yüzölçümlü 22 N II D – 22 N I C paftalarda 
yer alan 38149 ada, 5 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satışının 
yapılması veya 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerince trampa yoluyla kamulaştırmada 
kullanılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince söz 
konusu taşınmazın satılarak ya da trampa yapılmak suretiyle kamulaştırmada kullanılabilmesi  
hususunun uygun olduğuna ilişkin olarak    Meclisimizce bir karar alınmasının istenildiği, 
             38149 ada 4 nolu  parsel (75,00 m²) ile  38149 ada 5 nolu  parselin  (74,00 m²) 
yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik  Nizam 4 (dört) kat konut alanında 
kaldığı, 
            Parselin Bitişik Nizam 4 kat konut alanında kalması kentin gelişmeye açık bir bölgesinde 
olması, Belediyemizce değerlendirilmesinin uygun olacağı,  Belediyemizde başlanacak olan Buca 
ilçesi  Kentsel Yerleşik Alan 1. Etap Planlama Bölgesi  1/1000 ölçekli uygulama  imar planı 
revizyonu kapsamında kalması sebebiyle, ve  plan revizyon  sürecinin beklemesinin kamu yararına 
olacağı düşünüldüğünden,  
 
            Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE  karar verilmiştir. (26.05.2017) 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 

Serkan ELÇİ                                         Y. Kenan ÇAKAR 
 
       
 
M. Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
 
            Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
             Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün  21.04.2017 tarih ve 2272 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi,  Yıldız   Mahallesinde, 21 N III a  imar pafta, 39753 ada, 9 nolu 
parsel kuzeyinde hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin 
değerlendirilmesi  talep edilmektedir. 
 
          
KOMİSYON KARARI: 
        
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Yıldız mahallesi, 21 N III a pafta, 39753 ada, 9 nolu parselin 
yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-4 (Ayrıklık Nizam 4 Kat) konut alanı 
kullanımında kaldığı, 
 
            1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ile parselin kuzeyindeki taşıt 
yolunun yeniden düzenlenerek kaldırımın 2 metre genişletildiği ve trafik yolunun daraltıldığı, 
plan değişikliği önerisi yapılan alanın kamuya terki yapılmış olan bir alan olduğu,  
 
            Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25. Maddesinin 1. Bendinde “İmar 
planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst 
kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan 
ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas 
ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır”, 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.’’ hükümlerinin bulunduğu,   
  
                Bu hükümler açısından incelendiğinde; plan değişikliği teklifi  ile yürürlükteki imar 
planında bir aksaklığın var olduğu düşünülüyorsa bu hususun parçacıl yaklaşımlar yerine   
bölgenin tamamına yönelik bir revizyon kapsamında plan bütünlüğünün sağlanmasının  daha 
uygun olacağı,  39753   ada, 9  parselin kuzeyindeki taşıt yolunun yeniden düzenlenerek ve 
kaldırımın 2 metre daha genişletilerek taşıt yolu daraltılmasına yönelik hazırlanan plan  
değişikliği  kamu yararı   içermemekte olduğu, 
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BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 
 

.                                                                                   …./…./2017 
 
 
 
 

 
     Aynı yönetmeliğin 6. Maddesinin a. bendinde “Devamlılığı olan bir yolun belli bir 

kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.” hükmü bulunduğu, 
 
     Bu hüküm  incelendiğinde;  kaldırımın 2 metre genişletilerek 39753  ada,  9  parselin  

dışında  parselin  kuzeyinde 206/  7  sokağın  Ahmet Yesevi  Caddesi’ne   bağlanan  kısmında  
taşıt  yolunu  daraltacak şekilde ve mevcut işgalli alanın korunması amacıyla 1/1000 ölçekli  
plan değişikliği  önerisinin  hazırlandığı, kavşak noktalarına   yakın   olan  bu  taşıt  yolunun   
daraltılmasının   ilgili  yasa  ve  yönetmeliklere  aykırı olduğu düşünüldüğünden, 

             
           Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (26.05.2017) 

 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 
 
Serkan ELÇİ                              Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
  
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                               Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
 
            Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 26.04.2017 tarih ve 2179 sayılı 
önergesi ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi,  20 O I a pafta, 42703 ada 8 parsel 
nolu 480,00 m² yüzölçümlü taşınmazın  8,881/63,200 (67,45) ve 179,000/480,000 (179,00) 
olmak üzere toplam 246,45 m²’si Belediyemiz adına kayıtlıdır. 

Söz konusu Belediyemiz hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satışı;  
Belediyemiz hissesinin büyüklüğü ve gerekse Belediyemizin hissedar olduğu parselin 
yapılaşma koşulları ve konumu nedeniyle 02.12.2015 tarih ve 2015/155 sayılı Meclis 
Kararıyla red edilmiştir. 

Ancak taşınmaz sahiplerinin değişmesi nedeniyle diğer hissedarlar 20.04.2017 tarih 
ve 2113 sayılı dilekçeyle yaptıkları başvuruda toplam 246,45 m²’lik  Belediyemiz hissesini 
eşit oranla satın almak için talepte bulunmuşlardır.   
           Belediye adına kayıtlı 246,45m²’lik hissenin, diğer hisse maliklerine eşit oranda  
3194 sayılı  Kanununun 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,  20 O I a pafta, 42703 ada 8 parsel nolu 
480,00m² yüzölçümlü taşınmazın  8,881/63,200 (67,45) ve 179,000/480,000 (179,00) 
olmak üzere toplam 246,45 m²’sinin Belediyemiz adına kayıtlı olduğu,  
            Söz konusu Belediyemiz hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının  
Belediyemiz hissesinin büyüklüğü ve gerekse Belediyemizin hissedar olduğu parselin 
yapılaşma koşulları ve konumu nedeniyle 02.12.2015 tarih ve 2015/155 sayılı Meclis 
Kararıyla red edildiği, 
             Ancak taşınmaz sahiplerinin değişmesi nedeniyle diğer hissedarlar 20.04.2017 
tarih ve 2113 sayılı dilekçeyle yaptıkları başvuruda toplam 246,45 m²’lik  Belediyemiz 
hissesini eşit oranla satın almak için talepte bulunulduğu,    
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            Belediye adına kayıtlı 246,45m²’lik hissenin, diğer hisse maliklerine eşit oranda  
3194 sayılı  Kanununun 17. Maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye 
yasasının 18. Maddesinin  (e) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınmasının 
istenildiği, 
             Belediyemiz hissesinin büyüklüğü, Belediyemizin hissedar olduğu parselin 
yapılaşma koşulları ve konumu  göz önünde bulundurulduğunda söz konusu taşınmazın   
kat karşılığı  verilmesinde  Belediyemiz açısından elde edilecek faydanın daha büyük 
olacağı gerekçesiyle Belediyemiz hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması 
talebinin,    
 
             Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE  karar verilmiştir. (26.05.2017) 

 
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 
 
Serkan ELÇİ                                 Y. Kenan ÇAKAR 
 
 
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.03.2017 tarih ve 1674 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Efeler Mahallesi sınırları içerisinde Doğalgaz Dağıtım Hattı Projesinin 
gerçekleştirilebilmesi için 21 N-I a imar  paftada işaretli park alanında 1 adet 4x3 metre 
ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yerinin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı yönünden 
incelenmesi ve İmar Planına işlenmesinin değerlendirilmesi talep edilmektedir.  
 
KOMİSYON KARARI: 
 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Efeler Mahallesi sınırları içerisinde Doğalgaz Dağıtım Hattı 
Projesinin gerçekleştirilebilmesi için 21 N1 a imar  paftada işaretli park alanında 1 adet 4x3 
metre ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yerinin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı 
yönünden incelenmesi ve İmar Planına işlenmesinin değerlendirilmesi 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.  (26.05.2017) 

 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 

 
Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
 
            Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
            Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 15.03.2017 tarih ve 1282 sayılı 
önergesi ile; mülkiyetleri  Belediyemize ait, İzmir ili, Buca ilçesi,  21 O IV a pafta, 41430 ada 
6 parsel, 21 N III b pafta, 41390  ada  7  parsel, 21 N II c pafta, 50073 ada  16 parsel, 21 N IV 
b pafta, 45127 ada  23 parsel (sehven 33 parsel yazılmıştır),  22 R I pafta, 38149 ada  35 
parsel, 22 N I c pafta, 38859 ada 14 ve  15 parseller, 21 N III b pafta, 41416 ada 14 parsel,  21 
N III b pafta, 41416 ada 14 parsel,  21 N III b pafta,  41327 ada 11 parsel,  21 O IV d  pafta, 
42642 ada, 22 parselin  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satışının 
yapılması veya 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerince trampa yoluyla 
kamulaştırmada kullanılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) 
bendi gereğince söz konusu taşınmazların Devlet İhale Kanunu hükümlerince satılarak  2942 
sayılı kanun hükümlerince kamulaştırmada kullanılmak suretiyle değerlendirilmelerine ilişkin 
olarak Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 
 
    
KOMİSYON KARARI:  
   
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
             41430 ada 6 nolu parselin (329,00 m²) Blok 2 (iki) Kat konut alanı, 41390 ada 7 nolu  
parsel (230.00 m²) Blok Nizam 2 (iki) Kat konut alanı, 50073 ada 16 nolu parselin (249,00 
m²) Blok Nizam 2 (iki) Kat konut alanı, 45127 ada 23 nolu  parselin (sehven 33 parsel  
yazılmıştır) (157,00 m²) Bitişik 2 (iki) Kat konut alanı, 38149 ada 35  nolu parselin  (133,00 
m²) Bitişik 4 (dört) Kat konut alanı, 38859 ada 14  nolu parselin (97,10 m²) Bitişik 2 (iki) Kat 
konut alanı, 38859 ada 15 nolu parselin (231,87 m²) Bitişik 2 (iki) Kat konut alanı, 41416 ada 
14 nolu parselin (1700,00 m²) Blok Nizam 2 (iki) Kat konut alanı, 41327 ada 11 nolu parselin 
(262,00 m²)  Bitişik 2 (iki) Kat konut alanı, 42642 ada 22 nolu parselin (257,00 m²) Ayrık İkiz 
2 (iki) Kat konut alanında kaldığı, 
 
             Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Mustafa Alper GÜLDALI ve Serkan 
ELÇİ’nin parsellerin satılmaması, daha sonra Belediyemizce değerlendirilebileceği 
düşünüldüğünden RED oylarına karşın Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri İlhan DAL, 
Yusuf Kenan ÇAKAR ve  Arif ŞEN’in KABUL oylarıyla, 
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            Mülkiyetleri  Belediyemize ait, İzmir ili, Buca ilçesi,  21 O IV a pafta, 41430 ada 6 
parsel, 21 N III b pafta, 41390  ada  7  parsel, 21 N II c pafta, 50073 ada  16 parsel, 21 N IV b 
pafta, 45127 ada  23 parsel, 22 R I pafta, 38149 ada  35 parsel, 22 N I c pafta, 38859 ada 14 
ve  15 parseller, 21 N III b pafta, 41416 ada 14 parsel,  21 N III b pafta, 41416 ada 14 parsel,  
21 N III b pafta,  41327 ada 11 parsel,  21 O IV d  pafta, 42642 ada, 22 parselin  2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satışının yapılması veya 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümlerince trampa yoluyla kamulaştırmada kullanılabilmesi için 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince söz konusu 
taşınmazların Devlet İhale Kanunu hükümlerince satılarak  2942 sayılı kanun hükümlerince 
kamulaştırmada kullanılmak suretiyle değerlendirilmelerinin, 
 
 
        Komisyonumuzca oyçokluğuyla  KABULÜNE  karar verilmiştir. (26.05.2017) 
                        
                
                      
                            İmar Komisyonu Başkanı 
                                                             İlhan DAL 
 
 
 
 
 
Serkan ELÇİ                            Y. Kenan ÇAKAR 
 
        
 
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                                           Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 

 
 
 
            Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale 
edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
            Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Şefliği’nin  26.04.2017 tarih 
ve 4883 sayılı önergesi ile, İBŞB İmar Yönetmeliği’nin, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 
(PATİY) geçici 10. Maddesi gereği 30.06.2017 tarihinde yürürlükten kalkacak olması ve 
bugün yapılan yapı ruhsatı müracaatlarında PATİY’in de kullanılıyor olması sebebi ile Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14/3/a.maddesi gereği Meclisimizce yol boyu ticaret 
teşekkül etmiş konut alanlarının belirlenmesi  için bir karar  alınması istenilmektedir.    
 
KOMİSYON KARARI:  
   
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
             Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 14/3/a.maddesinde  “ Konut Alanı: Yerleşme ve 
gelişme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanlardır. Ancak, yol boyu 
ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin zemin kat ve yol 
seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlarında, gürültü ve 
kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın 
günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan, kuaför, terzi, muayenehane, aile sağlığı 
merkezi, lokanta, pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetler verilebilir. Binaların 
birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve 
binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen konut dışı piyesler yapılabilir. İlgili idare 
meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut kullanımına 
ayrılan parsellerde müstakil olarak yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi, özel sağlık tesisi, özel 
eğitim tesisi ve kreş, ticari katlı otopark binaları yapılabilir. Konut alanlarında kalsa dahi 
parsellerin konut binası yapılıncaya kadar açık depolama ve ruhsata tabi bina yapılmaksızın 
bahçe düzenlemesi ve peyzajı yapılarak kullandırılmasına ilgili idaresi yetkilidir. 
              Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dahil konut alanlarında kalan parsellerin 
araç giriş çıkışından kaynaklanan trafik yükünü azaltmak amacıyla ve ilgili idareden geçit 
hakkı almak koşuluyla otopark olarak kullanılan bodrum katlarından plan kararı ile kamuya 
ait yer altı otoparkına araç giriş çıkışı verilebilir. Konut alanlarında özel eğitim tesisi, özel 
sağlık tesisi ve katlı otopark yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik 
yapılarak konut kullanımından çıkarılması gerekir.” denildiği,          
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   T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 
 

                                                                                                                               ....../......./2017                                                                                
 
 
 
           Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa Alper GÜLDALI ve Serkan 
ELÇİ’nin sokak-caddelerin belirlenmesindeki kriterlerin neye göre belirlendiğinin 
anlaşılmadığı, geriye kalan sokak-caddelerin neden belirlenmediğinin bilimsel ya da kanuni 
dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle RED oyuna karşın,  Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Üyeleri İlhan DAL, Yusuf Kenan ÇAKAR ve Arif ŞEN’in KABUL oylarıyla, 
                          
 Kamu yararı taşıması açısından Belediyemize ait parsellerin de bu kapsama dahil 
edilmek üzere, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14/3/a.maddesi kapsamında 
hazırlanan listedeki 79 (yetmiş dokuz) adet cadde-sokakların zemin katta Yol Boyu Ticaret 
Teşekkül etmiş olarak belirlenmesinin, 
 
 Komisyonumuzca oyçokluğu ile KABULÜNE karar verilmiştir. (26.05.2017) 
 
             
            
            
                                     İmar Komisyonu Başkanı 
                                                             İlhan DAL 
 
 
 
 
 
Serkan ELÇİ                            Y. Kenan ÇAKAR 
 
        
 
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                                           Arif ŞEN 



 
 

 
T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 

 
.                                                                                    

 
 

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 01.06.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün  25.05.2017 tarih ve 2845 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi,  Akıncılar    Mahallesinde, 21 M II a ve 21 M II b  imar pafta, 4018 
ada, 1 ve 10  no.lu parsellere ilişkin hazırlanan UİP-16583,2 plan işlem numaralı 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 a ve 21 M II b imar  paftada yer 
alan 4018 ada, 1 ve 10 no.lu parsellerin  yürürlükteki 29.08.1988 tasdik tarihli  1/1000 ölçekli 
Buca 1. Etap Genel Revizyon Planında  B-4 (Bitişik  Nizam, 4 Kat) Konut Alanı 
kullanımında kaldığı, 
            Plan değişikliği önerisi ile; trafik yolunun daraltılması, imar hattında değişiklik 
yapılarak imar adasının büyütülmesi şeklinde tadilat yapılmak istendiği,  
            Konuya ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Şefliği’nin  11.05.2017 
tarih ve 5622 sayılı yazısı incelendiğinde; İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 
16.11.1987 tarih ve 2573 sayılı kararı ile eski 557 ada, 38 parsele (yeni 4018 ada, 1 ve 10 
parseller) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 33. maddesine istinaden iki katlı muvakkat mesken 
inşaatı yapılması kararının alınmış   olduğu, Buca Belediyesince 24.09.1990 tarih ve 403518 
sayı ile muvakkat inşaat ruhsatı (bodrum + 2 kat) verildiği, 28.11.1996 tarihinde ruhsat 
yenilemesi yapıldığı, daha sonra zemin kat 1 no.lu daire için 23.12.1997 tarih ve 2379 sayılı 
Yapı Kullanma İzin Belgesi verildiği, 
 Parsellerin imar uygulamalarına ilişkin Etüd Proje Müdürlüğü’nün 26.04.2017 tarih ve 
5350 sayılı yazısı incelendiğinde; 557 ada, 38 parsele (yeni 4018 ada, 1 ve 10 parseller) ilişkin 
mal sahibi tarafından hazırlattırılan 387 no.lu parselasyon planının 29.07.1997 tarih ve 
1997/1520 sayılı Encümen Kararı ile onaylandığı, 
 Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 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  
4018 ada, 1  ve 10  parselde  trafik yolunun    daraltılmasına  ve  yoğunluk artışına  yönelik 
olup, herhangi bir kamu yararı içermediği, 
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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 
 
 
 
 
 
 

Aynı maddenin 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, yapı yoğunluğunda artış öngördüğü,  ancak bu 
artışa konu alana hizmet edecek sosyal ve teknik altyapı alanında herhangi bir artış 
getirmediği,   

Ayrıca 26. Maddenin 6/a bendinde  “Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit 
sayısı  azaltılamaz ve daraltılamaz.”  denildiği, ancak söz konusu plan değişikliğinin 
devamlılığı olan bir yolu belli bir kesimde daralttığı, 

29.07.1997 onaylı 387 no.lu parselasyon planının 29.08.1988 onaylı imar planının 
imar hatlarına uygun yapılmadığı, 

29.08.1988 onay tarihli uygulama imar planı halen yürürlükte iken ve imar planında 
bir değişiklik olmamışken 24.09.1990 tarih ve 403518 sayılı muvakkat inşaat ruhsatı bulunan 
ve zemin kat 1 no.lu daire için 23.12.1997 tarih ve 2379 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi 
bulunan 557 ada, 38 no.lu parsel incelendiğinde, 29.08.1988 tasdik tarihli imar planına uygun 
olması gerekirken imar hattından 3-4 metre dışarıda, trafik yoluna taşarak yapılaştığı, 
anlaşıldığından; 

İzmir ili, Buca ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 21 M II a ve 21 M II b imar paftada,  4018 
ada, 1 ve 10   no.lu parsellere ilişkin hazırlanan UİP-16583,2 plan işlem numaralı 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin, 

 
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. (22.06.2017) 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 
 
Serkan ELÇİ                              Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
  
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                               Arif ŞEN 
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BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 

 
                                                                                                                                
 

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

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

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

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

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

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

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

Komisyonumuzca oybirliğiyle KABÜLÜNE  karar  verilmiştir. (22.06.2017) 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 

 
Serkan ELÇİ                                    Y. Kenan ÇAKAR 
 
        
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                                                       Arif ŞEN        



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 
                                                                                                                           
 
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

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

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih ve 2615 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Kızılçullu   Mahallesi, 21 M II b  pafta, 40547 ada, 14 parsel no.lu 
587,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, 136,00/587,00 (136,00) m²’si  Belediyemiz adına 
451,00/587,00 m²’lik diğer hissedarlar adına kayıtlı olduğu, Belediyemiz adına kayıtlı 
136,00/587,00 (136,00)m²’lik hissenin Faruk KULAKOĞLU’na satılması yönünde tüm diğer 
hissedarların Faruk KULAKOĞLU’na vermiş oldukları feragatnameye istinaden, 3194 sayılı 
Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. 
Maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
            İzmir ili, Buca ilçesi, Kızılçullu   Mahallesi, 21 M II b  pafta, 40547 ada, 14 parsel 
no.lu 587,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, 136,00/587,00 (136,00) m²’sinin   Belediyemiz 
adına, 451,00/587,00 m²’lik diğer hissedarlar adına kayıtlı olduğu, 

Parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 4 (dört) 
kat Konut Alanı kullanımında kaldığı, Belediyemiz tarafından değerlendirilebilecek durumda 
olmaması ve söz konusu parsele ilişkin bir yatırım projesinin olmadığı tespit edildiğinden,  

Belediyemiz adına kayıtlı 136,00/587,00 (136,00)m²’lik hissenin diğer tapu malikine 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılmasına, 
                 

Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (22.06.2017) 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 
 
Serkan ELÇİ                                         Y. Kenan ÇAKAR 
 
        
 
 
M. Alper GÜLDALI                                                                           Arif ŞEN        
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 01.06.2017 tarihli toplantısında İmar  Komisyonuna havale edilen 
önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.05.2017 tarih ve 2847 sayılı önergesi 
ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi 21 O IV d paftada yer alan 41429 ada 1-2-3-
4-5-6  no.lu 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 no.lu parsellerin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; 1 no.lu parselin B-4 
(Bitişik Nizam 4 Kat) konut alanı, 2 no.lu parselin kısmen B-4 (Bitişik Nizam 4  Kat) ve TM1 
koşullu konut alanı kısmen de 20 metrelik taşıt yolu, 3-4-5-6 no.lu parsellerin ise B-4 (Bitişik 
Nizam 4 Kat) ve TM koşullu konut alanı, kısmen de 20 metrelik taşıt yolu kullanımında 
kaldığı,  
            Ada üzerinde 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 kararının, “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 kararlarına yönelik olarak  “ 
Ticaret-Konut (TİCK)” kullanımı olarak tek kullanım kararı getirildiği, yapılaşma nizamının  
A-4 (Ayrık Nizam 4 Kat) olarak değiştirildiği, 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2017 tarih ve 05.208 sayılı kararı ile; 
“Belediye Meclisimizin 09/01/2017 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 
Bakanlığın UİP-23095,1 işlem numaralı, Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Şube 
Müdürlüğünün 30/12/2016 tarihli ve 127 sayılı Başkanlık Önergesi, İmar ve Bayındırlık 
Komisyonumuzun 12/01/2017 tarihli toplantısında incelendi.  
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BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 
 
 
 
 

Buca Belediye Meclisinin 02/11/2016 tarihli ve 2016/151 sayılı Karan ile uygun 
görülen ve 22/11/2016 tarihli ve 5560 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilen; Buca ilçesi. 
Kuruçeşme Mahallesi, 21 O IV d pafta, 41429 ada 1-2-3-4-5-6 no.lu  parsellere ilişkin 
hazırlanan, Bakanlığın UİP- 23 095,1 işlem numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği önerisi Komisyonumuzca incelenmiş olup; plan değişikliği dosyasında her bir 
parsel için ayrı ayn imar durumu örneğinin yer almadığı ve imar adası bütününde inşaat 
alanına ilişkin herhangi bir hesabın yapılmadığı dikkate alınarak öncelikle söz konusu 
eksiklerin tamamlanması gerektiği ayrıca plan değişikliği önerisinde yer alan tek ada - tek 
parsel oluşturulmasına ilişkin plan notunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki bitişik 
nizam tanımı ile uyumlu olmaması nedeniyle, Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun 
görülmemiş olup, mevcut planın korunmasına karar verilmiştir.” şeklinde olduğu, 

Bu kapsamda; Meclisimizin 02.11.2016 tarih ve 2016/151 sayılı kararı ile kabul edilen 
ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2017 tarih ve 05.208 sayılı kararı ile reddedilen 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin yeniden hazırlandığı, 

Plan notları önerisi olarak; 
1. Ticaret-Konut Alanında (TİCK) binanın tamamı konut olmamak kaydıyla zemin 

kat (batar kat dahil) ticaret, üst katlar konut olacaktır. 
2. 41429 Adanın Katlar Alanı Toplamı (K.A.T.) bu plan öncesi imar adasına göre 

hesaplanmış olup 3.433 m2’dir. 
3. Açıklanmayan huşularda Buca İlçesi Uygulama İmar Planı Notları ile 3194 

sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. hükümleri getirildiği,  
 
İzmir ili, Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 21 O IV d pafta, 41429 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 

no.lu parsellere ilişkin UİP- 23095,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama   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. (22.06.2017)  
 

İmar Komisyonu Başkanı 
      İlhan DAL 

 
 
 
Serkan ELÇİ                              Y. Kenan ÇAKAR 
 
        
 
 
M. Alper GÜLDALI                                                              Arif ŞEN        
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
 

Meclisimizin 05.07.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 22.06.2017 tarih ve 3019 sayılı 
önergesi ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi,  20 O I a pafta, 42703 ada 8 parsel 
nolu 480,00 m² yüzölçümlü taşınmazın  8,881/63,200 (67,45) ve 179,000/480,000 (179,00) 
m² olmak üzere toplam 246,45 m²’si Belediyemiz adına kayıtlıdır. 

Belediyemiz adına kayıtlı 246,45 m²’lik hissenin, diğer tapu maliklerine 3194 sayılı 
kanunun 17. Maddesince satılması talep edilmiş olup; Meclisimizin 01.06.2017 tarih  
2017/84 sayılı kararı ile Belediyemiz hissesinin büyüklüğü, Belediyemizin hissedar olduğu 
parselin yapılaşma koşulları ve konumu göz önünde bulundurulduğundan söz konusu 
taşınmazın kat karşılığı verilmesinde Belediyemiz açısından elde edilecek faydanın daha 
büyük olacağı gerekçesiyle Belediyemiz hissesinin diğer hissedarlar hisseleri oranında 
satılması talebi reddedilmiştir.  

Alınan Meclis Kararı 15.06.2017 tarih ve 2017/2905 sayılı yazımız ile diğer 
hissedarlara tebliğ edilmiştir. Diğer hissedarlar 19.06.2017 tarih ve 2017/2942 sayılı 2. 
dilekçesiyle bahse konu olan parselde bulunan Belediyemiz hissesinin kat karşılığı inşaat 
sözleşmesi talebinde bulunmuştur.  

Diğer hissedarların yeni talebi konusunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. 
maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme  Mahallesi, (tapuda Tınaztepe mahallesi)   20 O I 
a pafta, 42703 ada 8 parsel nolu 480,00m² yüzölçümlü taşınmazın  8,881/63,200 (67,45) ve 
179,000/480,000 (179,00) olmak üzere toplam 246,45 m²’sinin Belediyemiz adına kayıtlı 
olduğu,  

 Belediyemiz adına kayıtlı 246,45 m²’lik hissenin, diğer tapu maliklerine 3194 
sayılı kanunun 17. Maddesince satılması talep edilmiş olduğu, Meclisimizin 01.06.2017 
tarih  2017/84 sayılı kararı ile Belediyemiz hissesinin büyüklüğü, Belediyemizin hissedar 
olduğu parselin yapılaşma koşulları ve konumu göz önünde bulundurulduğundan söz 
konusu taşınmazın kat karşılığı verilmesinde Belediyemiz açısından elde edilecek faydanın 
daha büyük olacağı gerekçesiyle Belediyemiz hissesinin diğer hissedarlar hisseleri 
oranında satılması talebinin  reddedildiği,  
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  T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 
-                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                             
                              
 
 
                                              
                                                                                                                        

 Alınan Meclis Kararı 15.06.2017 tarih ve 2017/2905 sayılı yazı ile diğer 
hissedarlara tebliğ edildiğinin,  diğer hissedarların 19.06.2017 tarih ve 2017/2942 sayılı 2. 
dilekçesiyle bahse konu olan parselde bulunan Belediyemiz hissesinin kat karşılığı inşaat 
sözleşmesi talebinde bulunulduğu,   

 Diğer hissedarların yeni talebi konusunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. 
maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenildiği,            
             
            İzmir ili, Buca ilçesi, Kuruçeşme mahallesi, 42703 ada, 8 nolu parselde bulunan 
246,45m²’lik hissemize dair parsellerdeki diğer tapu malikleri ile Belediyemiz ilgililerince 
kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. 
Maddesinin (e) bendi gereğince,   
 

Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE   karar verilmiştir. (24.07.2017) 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 
 
 
Serkan ELÇİ                                 Y. Kenan ÇAKAR 
 
 
 
 
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
 

Meclisimizin 05.07.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 19.06.2017 tarih ve 3285 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi sınırları içerisinde 20 N I d   imar paftada 
işaretli park alanında, 1 adet 7.50 x 4.60 metre  ebatlarındaki kısmın trafo alanı olarak  1/1000 
ölçekli ( UİP-22317,2 işlem numaralı)  Uygulama İmar Planı belirlenmesi  talep edilmektedir.  
 
KOMİSYON KARARI: 
 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi sınırları içerisinde, 20 N I d   imar 
paftada işaretli park alanında,  1 adet 7.50 x 4.60 metre ebatlarındaki kısmın trafo alanı olarak  
1/1000 ölçekli ( UİP-22317,2 işlem numaralı)  Uygulama İmar Planında  belirlenmesinin  
değerlendirilmesi 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.  (24.07.2017) 

 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 

 
Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 05.07.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 20.06.2017 tarih ve 3339 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Ufuk Mahallesi sınırları içerisinde Doğalgaz Hattı Projesinin 
gerçekleştirilebilmesi için 22 N I c imar  paftada işaretli park alanında 1 adet 4x3 metre  
ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yerinin 1/1000 ölçekli ( UİP-27085,1 işlem numaralı)  
Uygulama İmar Planı yönünden incelenmesi ve İmar Planına işlenmesinin değerlendirilmesi 
talep edilmektedir.  
 
KOMİSYON KARARI: 
 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Ufuk Mahallesi sınırları içerisinde Doğalgaz Hattı Projesinin 
gerçekleştirilebilmesi için 22 N 1 c imar  paftada işaretli park alanında 1 adet 4x3  metre 
ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yerinin 1/1000 ölçekli ( UİP-27085,1 işlem numaralı) 
Uygulama İmar Planı yönünden incelenmesi ve İmar Planına işlenmesinin değerlendirilmesi 
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.  (24.07.2017) 

 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 

 
Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
 
 

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

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

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin görevleri başlıklı 18 (e) bendi gereğince 
de bu yetkiyi kullanmak Meclis görevleri arasında sayılmıştır. 

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

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 71 pafta, 313 ada, 6 parsel nolu 4360 m² 

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

m² yüzölçümlü taşınmazın, kat karşılığı değerlendirilmesi sonucu Belediyemiz adına 
oluşacak yeni bağımsız bölümlerin, Belediyemizce yatırımda kullanılmasının fayda 
sağlayacağı, 

 Üzerinde yapı bulunmayan ve parselin tamamının Buca Belediyesine ait olmasına 
rağmen kat karşılığı sözleşme yapılmasındansa parselin satılmasının daha faydalı olacağı, 
kat karşılığı sözleşme koşullarının ne olduğunun  bilinmediği  ve takibinin zor olacağı 
kanaati oluşmuş olup, Belediyemizin bu parsel satışından gelecek gelire ihtiyacı olduğu 
zaman satmasının daha uygun olacağı gerekçesiyle, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis 
Üyesi Mustafa Alper GÜLDALI ve Serkan ELÇİ’nin   RED oyuna karşın,  Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Üyeleri İlhan DAL, Yusuf Kenan ÇAKAR ve Arif ŞEN’in KABUL 
oylarıyla, 
 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile KABULÜNE karar verilmiştir. (23.08.2017) 
 

 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 
 
 
 
Serkan ELÇİ                                 Y. Kenan ÇAKAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 01.08.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 3715 sayılı önergesi   
ile; Buca İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 646 ada, 1 ve 17 parseller, 141 Ada, 57 parsel ve 
644 Ada, 123 parsellere ilişkin UİP-26953 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave 
Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu önerisinin değerlendirilmesi 
talep edilmektedir. 
 
          
KOMİSYON KARARI: 
        

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

04.12.2015 tarihli Buca Belediye Meclisi Toplantısında Meclis Üyeleri tarafından 
verilen 250 sayılı dilek temenni yazısı gereği 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı 
çalışmasının başlatıldığı,   

Önergeye konu olan planlama alanının;  yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir 
Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kapsamında “Kentsel Yerleşik (Meskun) Alanlar’’ 
olarak belirlendiği, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Buca İlçesi Nazım İmar Planı Revizyonunda 
“Konut Yerleşme Alanı (Orta Yoğunluklu Konut Alanı)” kullanımında kaldığı, planlama 
alanını çevreleyen bölgedeki kentsel yerleşimin onaylı imar planı kararları kapsamında 
kaldığı, ancak planlama alanının yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
tanımsız, plansız kaldığı ve bu kapsamda imar planı çalışması yapıldığı, 

Hazırlanan UİP-26953 Plan İşlem Numaralı  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar 
planının; şehircilik ilkeleri ve planlama esasları doğrultusunda ve kamu yararı kapsamında, 
planların kademeli birlikteliği açısından üst ölçekli planlara uygun olarak, yürürlükteki imar 
mevzuatı, mekânsal planlar yapım yönetmeliği ve kurum kuruluş görüşleri doğrultusunda 
hazırlandığı, söz konusu imar planı ile planlama alanında yaşayan vatandaşların 
mağduriyetinin giderileceği ve kaçak yapılaşmaların sağlıklı ve planlı yapılaşmaya 
dönüşmesinin sağlanacağı anlaşıldığından, 
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Buca İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 646 ada, 1 ve 17 parseller, 141 Ada, 57 parsel 
ve 644 Ada, 123 parsellere ilişkin UİP-26953 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave 
Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu önerisinin; 

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa Alper GÜLDALI ve Serkan 
ELÇİ’nin sosyal donatı alanı, yeşil alanın mevzuata uygun olarak getirilen nüfusa göre 
ayrılmadığı, inşaat yoğunluğunun neye göre hesaplandığının anlaşılmadığı ve otoyola cepheli 
imar adalarında Bitişik Nizam 2 (iki) kat yapılaşma  varken söz konusu alanda Ayrık Nizam 4 
(dört) kat yapılaşma getirilmesinin sebebinin açıklanamadığı gerekçesiyle RED oyuna karşın,  
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri İlhan DAL, Yusuf Kenan ÇAKAR ve Arif ŞEN’in 
KABUL oylarıyla, 

 
Komisyonumuzca oyçokluğu ile  KABULÜNE karar verilmiştir. (23.08.2017) 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 
 
 
 
 Serkan ELÇİ                   Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
  
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                               Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

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

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

Söz konusu taşınmazın 126 m² olduğu, 102m²’sinin    İdaremize   24m²’sinin Ayşe 
ÜÇEŞ’e ait olduğu belirtilerek Belediyemiz adına kayıtlı 102,00/126,00 (102,00m²) hissenin 
diğer tapu malikine 3194 sayılı Kanunu’nun 17. Maddesince satılması hususunda; 

5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Meclisimizce bir 
karar alınması istenilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 
            İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Hürriyet Mahallesi,  22 M 3 B pafta,  3016 ada, 13 parsel nolu   
126 m² yüzölçümlü taşınmazın 102,00/126,00 (102,00)m²’sinin Belediyemiz adına, 
24,00/126,00 m²’lik   diğer hissedarlar adına kayıtlı olduğu, 

Parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 4 (dört) 
kat Konut Alanı kullanımında kaldığı, Belediyemiz tarafından değerlendirilebilecek durumda 
olmaması ve söz konusu parsele ilişkin bir yatırım projesinin olmadığı tespit edildiğinden, 

Belediyemiz adına kayıtlı 102,00/126,00 (102,00)m²’lik hissenin diğer tapu malikine 
3194  sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesince satılmasına,  

  
Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE  karar verilmiştir. (23.08.2017) 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 
Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

18.07.2017 tarih ve 3312 sayılı dilekçe ile anılan taşınmaz ile ilgili 3 m²’lik hissesi 
bulunan taşınmaz sahibinin Belediyemiz hissesinin satışını, satış işlemi olmazsa kat 
karşılığı sözleşme yapılmasının talep edildiği, 
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 Diğer hissedarların yeni talebi konusunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. 

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

Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE   karar verilmiştir. (23.08.2017) 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 
 
 
Serkan ELÇİ                                 Y. Kenan ÇAKAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
 

Meclisimizin 01.08.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 3353 sayılı 
önergesi ile; mülkiyeti Belediyemize ait olan Buca Kaynaklar 20 pafta, 1561 parselde yapılan 
Üzüm Bağı Projesi için Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. den enerji müsaadesi istenmiş ve kurum 
tarafından 16.01.2017 tarih ve 1798 sayılı yazı ile Belediyemizce özel trafolu abonelik 
yapılması koşuluyla enerji müsaadesi verileceği bildirilmiştir. Ancak; söz konusu alanda 
Belediyemizce Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş’ye 18m²’lik trafo yeri ayrılması durumunda özel 
trafolu abonelik şart aranmaksızın tarafımıza enerji verileceği ve ayrıca parselimiz içerisinde 
bulunan Orta Gerilim hatlarını taşıyan direklerin sökülüp hatların yeraltına  alınarak hem 
görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağı hem de bu çalışmalar doğrultusunda o bölgeye 
yeterli gelmeyen ve sürekli enerji kesintisine sebep olan enerji hatlarının yenileneceği 
tarafımıza bildirilmiştir. 
 Mülkiyeti Belediyemize ait  olan 1561 parselde, koordinatları önerge ekindeki krokide 
yer alan alanda üst kullanım hakkı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş’ye ait olmak üzere trafo yeri 
ayrılması konusunun Meclisimizce değerlendirilip bir karar alınması talep edilmektedir.  
 
KOMİSYON KARARI: 
 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmir ili, Buca ilçesi, 29 Ekim Mahallesindeki  20 pafta 
1561 nolu  parselde, koordinatları Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 3353 
sayılı önergesi ekindeki  krokide yer alan alanda üst kullanım hakkı Gediz  Elektrik Dağıtım 
A.Ş’ye ait olmak üzere 18m²’lik   trafo yeri ayrılması konusunun değerlendirilmesinin 
istenildiği,  

Trafo yeri ayrılması önerisinin kamu yararı içermesi, o bölgenin teknik altyapı 
ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak bir yatırım olması nedenleriyle, 

 
 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.  (23.08.2017) 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 
 

 
Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 06.09.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 
önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğü’nün 23.08.2017 tarih ve 4050 sayılı önergesi 
ile; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 
24.09.2013 tarih ve 107053 sayılı yazıları ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Buca Ege Giyim 
Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde ve güneyinde kalan alanda Botaş Dağıtım Boru 
Hatlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 
önerisinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 gün ve 05.32 sayılı kararı ile 
uygun görülerek 24.04.2017 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onandığı 
belirtilmiş olup, söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda 
Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde ve güneyinde kalan alanda 
BOTAŞ Dağıtım Boru Hatlarının imar planına işlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
Buca Ege Giyim  Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde ve güneyinde kalan alanda 

Botaş Doğalgaz Boru Hattının ve yapı yaklaşma mesafelerinin 1/1000 ölçekli imar planına 
işlenmemiş olmasından dolayı parselasyon planında oluşacak yeni parsellerin 
belirlenemediği, Botaş Boru Hatlarının 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planına işlenmemiş olduğu,  

İmar planlarının uygulanmasında önemli bir veri teşkil eden Botaş Boru Hatlarının 
yürürlükteki imar planlarına işlenmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği,  

Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 22.06.2016 tarih ve 3339 sayılı 
yazısı ile konunun  İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Şube Müdürlüğü’ne iletildiği, 
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BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
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Botaş Dağıtım Boru Hatlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Değişikliğinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 gün 
ve 05.32 sayılı kararı ile uygun görülerek 24.04.2017 tarihinde onaylandığı, 

24.04.2017 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planına uygun olarak Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı  değişikliği önerisinin Botaş Boru Hatlar ile Petrol Taşıma 
A.Ş.  İzmir Şube Müdürlüğü’nün görüşleri alınarak hazırlandığı, tespit edildiğinden,  

İzmir İli, Buca ilçesi, Adatepe Mahallesi, 22 O III a, 22 O III d pafta, 804, 810, 811, 
812, 813, 7572 adalara UİP 28653,1 plan işlen numaralı Botaş Dağıtım Boru Hatlarının  
imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin,  
                                                                                                                     

 Komisyonumuzca oybirliğiyle  KABULÜNE karar verilmiştir. (22.09.2017) 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 
 
 
 
Serkan ELÇİ                                 Y. Kenan ÇAKAR 
 
 
 
 
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARAR ÖZETİ 
 
 

 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 Buca Ege Giyim  Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde ve güneyinde kalan alanda 
Botaş Doğalgaz Boru Hattının ve yapı yaklaşma mesafelerinin 1/1000 ölçekli imar planına 
işlenmemiş olmasından dolayı parselasyon planında oluşacak yeni parsellerin belirlenemediği, 
Botaş Boru Hatlarının 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 
işlenmemiş olduğu,  
 İmar planlarının uygulanmasında önemli bir veri teşkil eden Botaş Boru Hatlarının 
yürürlükteki imar planlarına işlenmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği,  
 Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 22.06.2016 tarih ve 3339 sayılı yazısı ile 
konunun  İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Şube Müdürlüğü’ne iletildiği 
 Botaş Dağıtım Boru Hatlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı Değişikliğinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 gün ve 05.32 
sayılı kararı ile uygun görülerek 24.04.2017 tarihinde onaylandığı, 
 24.04.2017 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planına uygun olarak Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı  değişikliği önerisinin Botaş Boru Hatlar ile Petrol Taşıma A.Ş.  İzmir 
Şube Müdürlüğü’nün görüşleri alınarak hazırlandığı, tespit edildiğinden,  
 İzmir İli, Buca ilçesi, Adatepe Mahallesi, 22 O III a, 22 O III d pafta, 804, 810, 811, 
812, 813, 7572 adalara UİP 28653,1 plan işlen numaralı Botaş Dağıtım Boru Hatlarının  imar 
planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin,  
                                                                                                                     
  Komisyonumuzca oybirliğiyle  KABULÜNE karar verilmiştir. (22.09.2017) 
 
                  
 
                                                     İmar Komisyonu Başkanı        
                                                                 İlhan DAL 
 
 
 
 
   Serkan ELÇİ                         Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
  
 
 
 Mustafa Alper GÜLDALI                                                                   Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

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

Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğü’nün 23.08.2017 tarih ve 4052 sayılı önergesi ile; 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 03.05.2012 tarihinde onaylanan Buca  İlçesi, 
Kaynaklar Mahallesi, Hal Karşısı ve Civarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 
alınan kurum görüşleri doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi Buca Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarih ve 
2017/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, İzmir Büyükşehir Belediye  Meclisi’nin 10.05.2017 
tarih ve 05.497 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, 31.05.2017 tarihinde onanmış olan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 03.07.2017 – 02.08.2017 tarihinde Plan ve Proje 
Müdürlüğü’nde bir ay süreyle askıya çıkarılmış ve söz konusu plana, Ek:1’de listelenen 
vatandaşlar ile İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından askı süresi 
içerisinde itiraz edilmiş olup, itirazların değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
  
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğü’nün 23.08.2017 tarih ve 4052 sayılı önergesi 

Ek:1’de listelenmiş olan; 
 
1- 834 ada, 3 nolu parselin maliki tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 

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

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

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

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

01.08.2017 tarih ve 5105 sayılı kayıtlı dilekçe ile, 
 
6- 827 ada, 33-34 nolu parsellere ilişkin İzmir Defterdarlığı tarafından Belediyemiz 

Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 02.87.2017 tarih ve 9506   sayılı kayıtlı yazı ile, itiraz edildiği, 
itirazların değerlendirilerek karar alınmasının istenildiği,  
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    Kaynaklar Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Revizyonunun İzmir 
Büyükşehir Belediyesince 03.05.2012 tarihinde  onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonu, kurum görüşleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı, Buca Belediye 
Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 2017/26 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, İzmir Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 10.05.2017 tarih ve 05.497 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görüldüğü 
ve 31.05.2017 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca  onaylandığı, 
 03.07.2017-02.08.2017 tarihlerinde Kaynaklar Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Plan Açıklama Raporunun Buca Belediyesi Plan ve Proje 
Müdürlüğü ve Buca Belediyesi web  sitesinde 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı, 
 Askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi yapıldığında;    
 
1. “Doğal Karakteri Korunacak Alanlar”da kalan taşınmazlar konusu (834 Ada 2, 3, 5 ve 8 
parseller: İtirazların 4 tanesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda “Doğal 
Karakteri Korunacak Alanlar” kullanım kararında kalan, ancak söz konusu revizyon 
öncesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında konut alanlarında kalıp, İBŞB’ce 
onaylanan ve plan önerimizin üst ölçek plan kararlarını oluşturan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Revizyonu’nda da Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar kullanım kararında 
kalan taşınmazlara ilişkin dilekçelerle söz konusu taşınmazların revizyon öncesindeki kullanım 
kararlarının revizyonla değiştirilerek “Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” kullanım kararı 
getirilmesine yönelik olduğu, 

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

İtiraza konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda; 832 ada, 2 parselin de 
içerisinde yer aldığı yerleşik konut alanlarında A-2 yapı nizamı ve 0.25 (Taban Alanı Kat 
Sayısı) / Kat Alanı Kat Sayısı (Emsal) 0.50 yapılaşma koşulunun öngörüldüğü, yerleşik konut 
alanlarında kalan 20278 ada 1 parselin tamamının yapılaşmış olması nedeni ile revizyon imar 
planında emsal değeri 0.50 ve en çok 2 kat olarak korunduğu, gelişme konut alanlarında ise 
E:0.30 olacak şekilde yapılaşma koşulu getirildiği.  bu kapsamda planlama alanı bütününde en 
yüksek yapılaşma değerinin 0.50 olduğu, itiraz ile bu değerin yükseltilerek 0.40/0.80 değerleri 
ile değiştirilmesinin talep edildiği, 

Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile Konut alanlarında TAKS: 0.25 
ve KAKS: 0.50 değerleri ile E: 0.30 ve E: 0.50 değerlerinin getirildiği, bu kapsamda; verilen 
yapılaşma değerlerinin bütünsel anlamda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kararları 
doğrultusunda, bölgenin genel karakterini yansıtan ve konut adaları arasında fiziki 
yapılaşmadaki uyumu hedeflendiği,                                                                                                               
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BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 

 
 
 
3. Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 827 Ada, 33 ve 34 parsellerin revizyon öncesi 

kullanım kararlarının korunması, korunamayacak olması durumunda imar uygulamalarının 
yeniden düzenlenmesi konusu:  

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

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

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

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

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

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

 
Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE  karar verilmiştir. (22.09.2017) 

 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 
 
Serkan ELÇİ                                 Y. Kenan ÇAKAR 
 
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                            Arif ŞEN 
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    İMAR KOMİSYONU KARAR ÖZETİ  

 
İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğü’nün 23.08.2017 tarih ve 4052 sayılı önergesi Ek:1’de 
listelenmiş olan; 
1- 834 ada, 3 nolu parselin maliki tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 31.07.2017 
tarih ve 5055 sayı ile  kayıtlı dilekçe ile, 
 
2- 834 ada, 5 nolu parselin maliki tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 31.07.2017 
tarih ve 5046 sayı ile kayıtlı dilekçe ile, 
 
3- 834 ada, 8 nolu parselin maliki tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 31.07.2017 
tarih ve 5045 sayılı kayıtlı dilekçe ile,  
 
4- 834 ada, 2 nolu parselin maliki tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 31.07.2017 
tarih ve 5044 sayılı kayıtlı dilekçe ile, 
  
5- 832 ada, 2 nolu parselin maliki tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 01.08.2017 
tarih ve 5105 sayılı kayıtlı dilekçe ile, 
 
6- 827 ada, 33-34 nolu parsellere ilişkin İzmir Defterdarlığı tarafından Belediyemiz Yazı İşleri 
Müdürlüğü’ne 02.87.2017 tarih ve 9506   sayılı kayıtlı yazı ile, itiraz edildiği, itirazların 
değerlendirilerek karar alınmasının istenildiği,  

Kaynaklar Hal Karşısı mevki 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Revizyonunun İzmir 
Büyükşehir Belediyesince 03.05.2017 tarihinde  onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonu, kurum görüşleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı, Buca Belediye 
Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 2017/26 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, İzmir Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 10.05.2017 tarih ve 05.497 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görüldüğü 
ve 31.05.2017 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca  onaylandığı, 
 03.07.2017-02.08.2017 tarihlerinde Kaynaklar Hal Karşısı mevki 1/1000 ölçekli 
uygulama İmar Planı Revizyonu ve Plan Açıklama Raporunun Buca Belediyesi Plan ve Proje 
Müdürlüğü ve Buca Belediyesi web  sitesinde 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı, 
 Askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi yapıldığında;    
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Kaynaklar Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Revizyonunun İzmir 

Büyükşehir Belediyesince 03.05.2012 tarihinde  onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonu, kurum görüşleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı, Buca Belediye 
Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 2017/26 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, İzmir Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 10.05.2017 tarih ve 05.497 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görüldüğü 
ve 31.05.2017 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca  onaylandığı, 
 03.07.2017-02.08.2017 tarihlerinde Kaynaklar Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Plan Açıklama Raporunun Buca Belediyesi Plan ve Proje 
Müdürlüğü ve Buca Belediyesi web  sitesinde 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı, 
 Askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi yapıldığında;    
1. “Doğal Karakteri Korunacak Alanlar”da kalan taşınmazlar konusu (834 Ada 2, 3, 5 ve 8 
parseller: İtirazların 4 tanesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda “Doğal 
Karakteri Korunacak Alanlar” kullanım kararında kalan, ancak söz konusu revizyon 
öncesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında konut alanlarında kalıp, İBŞB’ce 
onaylanan ve plan önerimizin üst ölçek plan kararlarını oluşturan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Revizyonu’nda da Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar kullanım kararında 
kalan taşınmazlara ilişkin dilekçelerle söz konusu taşınmazların revizyon öncesindeki kullanım 
kararlarının revizyonla değiştirilerek “Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” kullanım kararı 
getirilmesine yönelik olduğu, 
Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonu doğrultusunda hazırlanmış olup, söz konusu üst ölçekli planda da bu alanlar Doğal 
ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan kullanım kararında kaldığı, bu kapsamda; 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı revizyonu ile bir üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
revizyonuyla kademeli birliktelik ve uyum sağlandığı, 
1. TAKS ve KAKS değerinin arttırılmasına yönelik itiraz konusu (832 ada, 2 parsel): 
Bu itirazın, Konut Alanı kullanım kararında kalan ve A-2 nizamlı TAKS: 0.25, KAKS: 0.50 
yapılaşma koşullu 832 Ada 2 parselin; yapılaşma koşulunun 0.40 emsal ve KAKS: 0.80 
değerine çıkartılması talebine yönelik olduğu, 
İtiraza konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda; 832 ada, 2 parselin de 
içerisinde yer aldığı yerleşik konut alanlarında A-2 yapı nizamı ve 0.25 (Taban Alanı Kat 
Sayısı) / Kat Alanı Kat Sayısı (Emsal) 0.50 yapılaşma koşulunun öngörüldüğü, yerleşik konut 
alanlarında kalan 20278 ada 1 parselin tamamının yapılaşmış olması nedeni ile revizyon imar 
planında emsal değeri 0.50 ve en çok 2 kat olarak korunduğu, gelişme konut alanlarında ise 
E:0.30 olacak şekilde yapılaşma koşulu getirildiği.  bu kapsamda planlama alanı bütününde en 
yüksek yapılaşma değerinin 0.50 olduğu, itiraz ile bu değerin yükseltilerek 0.40/0.80 değerleri 
ile değiştirilmesinin talep edildiği, 

Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile Konut alanlarında TAKS: 0.25 
ve KAKS: 0.50 değerleri ile E: 0.30 ve E: 0.50 değerlerinin getirildiği, bu kapsamda; verilen 
yapılaşma değerlerinin bütünsel anlamda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kararları 
doğrultusunda, bölgenin genel karakterini yansıtan ve konut adaları arasında fiziki 
yapılaşmadaki uyumu hedeflendiği,                                                                                                               
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3. Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 827 Ada, 33 ve 34 parsellerin revizyon öncesi kullanım 
kararlarının korunması, korunamayacak olması durumunda imar uygulamalarının yeniden 
düzenlenmesi konusu:  

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

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

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

Buca Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 2017/26 sayılı kararı ile uygun görülen, 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2017 tarih ve 05.497 sayılı kararı ile değişiklikle 
uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 31.05.2017 tarihinde onaylanan 
Kaynaklar Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı Revizyonuna yapılan 
itirazların, 

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

Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE  karar verilmiştir. (22.09.2017) 
         

İmar Komisyonu Başkanı 
        İlhan DAL 

 
 

Serkan ELÇİ                                   Y. Kenan ÇAKAR 
 
        
 
 

    M. Alper GÜLDALI                                                                  Arif ŞEN        
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T.C 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 
 

 
 
 

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

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

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.08.2017 tarih ve 3650 sayılı 
önergesi ile; Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, 704 parselde metruk mezarlık vasfı ile kayıtlı 
taşınmazın fiilen mezarlık olduğu, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (s) bendi gereğince 
İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devir edilmesi talep edildiği, 

Talep edilen taşınmazın halihazırda mezarlık olarak kullanıldığı görülmüş ise de söz 
konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli İzmir Bütünü Çevre Düzeni Planı kapsamında Tahtalı 
Barajı Su Koruma Havzası dahilinde “Tarımsal niteliği Korunacak Alanlar” kapsamında 
kaldığı, 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik’in 20. 
Maddesinde; İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için talep edilen 
taşınmazların, tahsis yapılamayacak ve bedelsiz devredilemeyecek taşınmazlar arasında yer  
aldığı belirtilerek, 
  
 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince devri talep edilen 
söz konusu taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesi/devredilmemesi yönünde 
Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir. 
    
KOMİSYON KARARI:  
   
 İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, 704 parselde metruk mezarlık vasfı ile 
kayıtlı taşınmazın fiilen mezarlık olduğu, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (s) bendi 
gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devir edilmesi talep edildiği, 
  
 Söz konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli İzmir Bütünü Çevre Düzeni Planı kapsamında 
Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası dahilinde “Tarımsal niteliği Korunacak Alanlar” 
kullanımında kaldığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (s) bendi 
göre, mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, defin ile ilgili 
hizmetleri yürütmek Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlukları alanında 
olduğu, 
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                   T.C 
         T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 
 
 
 

 19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 
8.maddesinde; 

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

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

 Parsele ilişkin tapu kaydında niteliğinin “Metruk Mezarlık” olarak belirtildiği 
gerekçeleriyle, 
 Söz konusu yerin metruk mezarlık olması ve 14.09.2017 tarihli 29 Ekim Mahalle 
Muhtarı tarafından Komisyonumuza iletilen yazıda en az 150-250 yıl önce mezarlık olarak 
kullanıldığının bildirilmesi, taşınmazın 1/25000 ölçekli İzmir Bütünü Çevre Düzeni Planı 
kapsamında Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası dahilinde “Tarımsal niteliği Korunacak 
Alanlar” kapsamında kalması gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Arif 
ŞEN’nin   RED oyuna karşın,  Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri İlhan DAL ve Yusuf 
Kenan ÇAKAR ile Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Mustafa Alper GÜLDALI ve 
Serkan ELÇİ’nin KABUL oylarıyla, 
 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince İzmir ili, Buca 
ilçesi, Kaynaklar Mahallesi 704 parselde bulunan 5.240,00 m²’lik alanın İzmir Büyükşehir 
Belediyesine devredilmesi talebinin Komisyonumuzca oyçokluğu ile KABULÜNE karar 
verilmiştir. (22.09.2017) 

 
                      
                            İmar Komisyonu Başkanı 
                                                             İlhan DAL 
 
 
 
Serkan ELÇİ                            Y. Kenan ÇAKAR 
        
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                                           Arif ŞEN 
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   İMAR KOMİSYONU KARAR ÖZETİ 
 
 İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, 704 parselde metruk mezarlık vasfı ile 
kayıtlı taşınmazın fiilen mezarlık olduğu, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (s) bendi 
gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devir edilmesi talep edildiği, 
  
 Söz konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli İzmir Bütünü Çevre Düzeni Planı kapsamında 
Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası dahilinde “Tarımsal niteliği Korunacak Alanlar” 
kullanımında kaldığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (s) bendi 
göre, mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, defin ile ilgili 
hizmetleri yürütmek Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlukları alanında olduğu, 

19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mezarlık 
Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesinde; 

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

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

Parsele ilişkin tapu kaydında niteliğinin “Metruk Mezarlık” olarak belirtildiği 
gerekçeleriyle, 

  Söz konusu yerin metruk mezarlık olması ve 14.09.2017 tarihli 29 Ekim Mahalle 
Muhtarı tarafından Komisyonumuza iletilen yazıda en az 150-250 yıl önce mezarlık olarak 
kullanıldığının bildirilmesi, taşınmazın 1/25000 ölçekli İzmir Bütünü Çevre Düzeni Planı 
kapsamında Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası dahilinde “Tarımsal niteliği Korunacak 
Alanlar” kapsamında kalması gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Arif ŞEN’nin   
RED oyuna karşın,  Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri İlhan DAL ve Yusuf Kenan 
ÇAKAR ile Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Mustafa Alper GÜLDALI ve Serkan 
ELÇİ’nin KABUL oylarıyla, 
 
 
 
 
 
 
 



2/2 
 

 
 
 
 
 
 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince İzmir ili, Buca 
ilçesi, Kaynaklar Mahallesi 704 parselde bulunan 5.240,00 m²’lik alanın İzmir Büyükşehir 
Belediyesine devredilmesi talebinin Komisyonumuzca oyçokluğu ile KABULÜNE karar 
verilmiştir. (22.09.2017) 

 
 

 
                  
                                                     İmar Komisyonu Başkanı        
                                                                 İlhan DAL 
 
 
 
 
   Serkan ELÇİ                         Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
  
 
 
 
 Mustafa Alper GÜLDALI                                                                   Arif ŞEN 
 

 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 
                                                                                                                              
  
 

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 
 

Meclisimizin 06.09.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 10.08.2017 tarih ve 3915 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Menderes Mahallesinde, 22 N IV c imar paftada, 7268 ada, 21 parselin 
doğusunda yer alan terkli park alanında 7,50 x 4,60 metre ebatlarındaki kısmın trafo olarak 
imar planında tahsis edilmesi hususunun değerlendirilerek uygun bulunması halinde 
özelleştirme modeli gereği tesislerin ve yerlerinin  mülkiyetinin  TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 
ait olduğu sadece işletmenin Şirketin sorumluluğunda kaldığından bahisle talebin kamu adına 
karşılanacağı dikkate alınmak suretiyle gerekli Meclis kararının alınması ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin onayına sunulması  talep edilmektedir.  
 
KOMİSYON KARARI: 
 
  İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
  İzmir ili, Buca ilçesi, Menderes  Mahallesindeki  22 N IV c imar  pafta, 7268 ada, 21  
nolu parselin doğusunda yer alan terkli park alanında 7,50 x 4,60 metre ebatlarındaki kısmın 
trafo yeri  olarak imar planında tahsis edilmesi hususunun değerlendirilmesinin istendiği, 
 Trafo yeri ayrılmasına ilişkin UİP-28686,1 İşlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı önerisinin   kamu yararı içermesi, o bölgenin teknik altyapı ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yapılacak bir yatırım olması nedenleriyle,  
  

 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.  (22.09.2017) 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 

 
Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 



   
  
 

İMAR KOMİSYONU KARAR ÖZETİ  

 
  
  
  İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 
  İzmir ili, Buca ilçesi, Menderes  Mahallesindeki  22 N IV c imar  pafta, 7268 ada, 21  
nolu parselin doğusunda yer alan terkli park alanında 7,50 x 4,60 metre ebatlarındaki kısmın 
trafo yeri  olarak imar planında tahsis edilmesi hususunun değerlendirilmesinin istendiği, 
 Trafo yeri ayrılmasına ilişkin UİP-28686,1 İşlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı önerisinin   kamu yararı içermesi, o bölgenin teknik altyapı ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yapılacak bir yatırım olması nedenleriyle,  
  
  Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.  (22.09.2017) 

      
     

İmar Komisyonu Başkanı 
        İlhan DAL 

 
 
 
 

  Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
 
  
 
 Mustafa Alper GÜLDALI                                                               Arif ŞEN 
 
 

 
 



   
 
  

İMAR KOMİSYONU KARAR ÖZETİ  
 
 
 
  İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 

01.11.2017 tarihli Meclis toplantısında meclis üyelerinin vermiş olduğu yazılı önerge 
ile; yol boyu  ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin zemin 
katlarında ticaret kullanımının söz konusu olabilmesi için Meclisimizce karar alınması 
gerektiğinin yeni yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer aldığı, konunun 
Meclisimizce görüşülüp karara bağlanmasının istenildiği, 
 Yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut  alanlarında İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatı almış işyerlerinin işaretlenmesinin, haritalandırılmasının ve sokak/caddelerin 
listelenmesinin, sokak/cadde genişliklerinin belirtilmesinin, numarataj verilerine göre zemin 
kattaki ticaret kullanımının oranının belirlenmesinin ve Komisyonumuza 16.11.2017 tarihi 
mesai bitimine kadar sunulmasının Plan ve Proje Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Bürosundan istenilmesine,  

 
  Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir. (10.11.2017) 

 
               
    
 
                                                     İmar Komisyonu Başkanı        
                                                                 İlhan DAL 
 
 
 
 
Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
  
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 

 
 
 
 
 



T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 
                                                                                                                             
  

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 01.11.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18.10.2017 tarih ve 4662 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Adatepe Mahallesinde, 21 N-II b imar paftada, 33 ada güneyinde yer 
alan kısmen kamuya terkli park alanında 4,60 x 7,50 metre ebatlarındaki kısmın trafo olarak 
imar planında tahsis edilmesi hususunun değerlendirilerek uygun bulunması halinde 
özelleştirme modeli gereği tesislerin ve yerlerinin mülkiyetinin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 
ait olduğu sadece işletmenin Şirketin sorumluluğunda kaldığından bahisle talebin kamu adına 
karşılanacağı dikkate alınmak suretiyle gerekli Meclis kararının alınması ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin onayına sunulması talep edilmektedir.  
 
KOMİSYON KARARI: 
 
  İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
  İzmir ili, Buca ilçesi, Adatepe Mahallesindeki 21 N-II b imar paftada, 33 ada 
güneyinde yer alan kısmen kamuya terkli park alanında 4,60 x 7,50 metre ebatlarındaki 
kısmın trafo yeri olarak imar planında tahsis edilmesi hususunun değerlendirilmesinin 
istendiği, 
 Trafo yeri ayrılmasına ilişkin UİP-25937,2 İşlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı önerisinin;   plan değişikliğine konu öneri trafo alanının bulunduğu Park Alanının 
kısmen kamuya terkli olduğu, kısmen vatandaş adına hisseli parseller bulunduğu, mevcutta 
oluşmuş bir park alanı olmadığı, imar planındaki park alanının güneyinde öneri trafo alanının 
bulunduğu alan üzerinde mevcut binalar olduğu, bu nedenle binalar yıkılmadan trafo alanının 
hayata geçirilemeyeceği tespit edildiğinden,  
  

 Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir.  (21.11.2017) 
 

 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 

 
Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 
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T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 
 
                                                                                                                                                                       
 

 
İMAR KOMİSYONU KARARI 

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

  01.11.2017 tarihli Meclis toplantısında meclis üyelerinin vermiş olduğu yazılı önerge 
ile; yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin zemin 
katlarında ticaret kullanımının söz konusu olabilmesi için Meclisimizce karar alınması 
gerektiğinin yeni yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer aldığı, konunun 
Meclisimizce görüşülüp karara bağlanması istenilmektedir.    
 
KOMİSYON KARARI:  
   
             İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
             Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 14/3/a.maddesinde  “ Konut Alanı: Yerleşme ve 
gelişme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanlardır. Ancak, yol boyu 
ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin zemin kat ve yol 
seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlarında, gürültü ve 
kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın 
günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan, kuaför, terzi, muayenehane, aile sağlığı 
merkezi, lokanta, pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetler verilebilir. Binaların 
birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve 
binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen konut dışı piyesler yapılabilir. İlgili idare 
meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut kullanımına 
ayrılan parsellerde müstakil olarak yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi, özel sağlık tesisi, özel 
eğitim tesisi ve kreş, ticari katlı otopark binaları yapılabilir. Konut alanlarında kalsa dahi 
parsellerin konut binası yapılıncaya kadar açık depolama ve ruhsata tabi bina yapılmaksızın 
bahçe düzenlemesi ve peyzajı yapılarak kullandırılmasına ilgili idaresi yetkilidir. 
              Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dahil konut alanlarında kalan parsellerin 
araç giriş çıkışından kaynaklanan trafik yükünü azaltmak amacıyla ve ilgili idareden geçit 
hakkı almak koşuluyla otopark olarak kullanılan bodrum katlarından plan kararı ile kamuya 
ait yer altı otoparkına araç giriş çıkışı verilebilir. Konut alanlarında özel eğitim tesisi, özel 
sağlık tesisi ve katlı otopark yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik 
yapılarak konut kullanımından çıkarılması gerekir.” denildiği,          
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   T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 
 
 

 
 
 
 
            
                          
 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14/3/a.maddesi kapsamında; FEVZİ 
ÇAKMAK, 885, 893, İSTİKLAL, GAZİOSMANPAŞA, SEYFİ DEMİRSOY, 
ÖZBEKİSTAN, YAVUZ SULTAN SELİM, DEDE KORKUT, 134, DR. HÜSEYİN 
FAHRETTİN MAYDA, 338, 366, 384, 463/5, 502, CEMİL ŞEBOY, 325, 350, 321, 346, 
ŞEHİT TEĞMEN İHSAN SEZGİN, 340, 319, 317, 315, 336, 302, 298, 296, 159/2, 138, 
159, 130, 133, HAYRETTİN PAŞA, UĞUR MUMCU, 448/1, AKDOĞAN, 540/1, 356, 
348, 354, 325/1, 358/3, 83, 221, 223, 224, 8/6, 8/5, 8/4, 4, 3, 60, 242/16, 637/24, 649/7, 289, 
548, 682/14, 682/5, 268, 265/8, 254, 220, 206/5, 1409, 1407, 1405, 1419, 205/3, 205/6, 502/2, 
504, 561, 118, 120, 220/70, MENDERES, ONAT olmak üzere toplam 81 (seksenbir) adet 
cadde-sokağın zemin katta Yol Boyu Ticaret Teşekkül etmiş olarak belirlenmesinin, 
 
 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (21.11.2017) 
             
            
            
                                     İmar Komisyonu Başkanı 
                                                             İlhan DAL 
 
 
 
 
 
Serkan ELÇİ                            Y. Kenan ÇAKAR 
 
        
 
 
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                                           Arif ŞEN 



     
 
 

İMAR KOMİSYONU KARAR ÖZETİ 
 
 

  İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 

01.11.2017 tarihli Meclis toplantısında CHP Meclis Üyemiz Sn.Arif ŞEN’in vermiş 
olduğu yazılı önerge ile; Buca Kaynaklar Mahallesinde parselasyon planı sonrasında ruhsatlı 
yapılmış alanların mevcut 1/100.000 ve 1/25.000 planları ile uyuşumu olmadığı için yeni 
yapılan 1/1000 planlarda imar dışı olan yerlerde parselasyon planlarına göre 1/100.000 ve 
1/25.000 ölçekli planların düzeltilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesine yönelik çalışma yapılması hususunun Meclisimizce görüşülüp karara 
bağlanmasının talep edildiği, 

Konunun daha detaylı incelenmesi gerektiğinden, gündemde kalmasına  
Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.(21.11.2017)    
                                                                                                                     

  
                  
 
                                                     İmar Komisyonu Başkanı        
                                                                 İlhan DAL 
 
 
   Serkan ELÇİ                         Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
  
 
 
 Mustafa Alper GÜLDALI                                                                   Arif ŞEN 
 

 



   
  
 

İMAR KOMİSYONU KARAR ÖZETİ  
 
 
  İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
  İzmir ili, Buca ilçesi, Adatepe Mahallesindeki 21 N-II b imar paftada, 33 ada 
güneyinde yer alan kısmen kamuya terkli park alanında 4,60 x 7,50 metre ebatlarındaki 
kısmın trafo yeri olarak imar planında tahsis edilmesi hususunun değerlendirilmesinin 
istendiği, 
 
 Trafo yeri ayrılmasına ilişkin UİP-25937,2 İşlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı önerisinin;   plan değişikliğine konu öneri trafo alanının bulunduğu Park Alanının 
kısmen kamuya terkli olduğu, kısmen vatandaş adına hisseli parseller bulunduğu, mevcutta 
oluşmuş bir park alanı olmadığı, imar planındaki park alanının güneyinde öneri trafo 
alanının bulunduğu alan üzerinde mevcut binalar olduğu, bu nedenle binalar yıkılmadan 
trafo alanının hayata geçirilemeyeceği tespit edildiğinden,  
  

 Komisyonumuzca oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir.  (21.11.2017) 
 

      
     

İmar Komisyonu Başkanı 
        İlhan DAL 

 
 
 
 

  Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
 
  
 
 Mustafa Alper GÜLDALI                                                               Arif ŞEN 
 
 

 
 



   
  

İMAR KOMİSYONU KARAR ÖZETİ  
 
 
 
  İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 

01.11.2017 tarihli Meclis toplantısında meclis üyelerinin vermiş olduğu yazılı önerge 
ile; yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin zemin 
katlarında ticaret kullanımının söz konusu olabilmesi için Meclisimizce karar alınması 
gerektiğinin yeni yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer aldığı, konunun 
Meclisimizce görüşülüp karara bağlanmasının istenildiği, 

    
 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14/3/a.maddesi kapsamında; FEVZİ 
ÇAKMAK, 885, 893, İSTİKLAL, GAZİOSMANPAŞA, SEYFİ DEMİRSOY, 
ÖZBEKİSTAN, YAVUZ SULTAN SELİM, DEDE KORKUT, 134, DR. HÜSEYİN 
FAHRETTİN MAYDA, 338, 366, 384, 463/5, 502, CEMİL ŞEBOY, 325, 350, 321, 346, 
ŞEHİT TEĞMEN İHSAN SEZGİN, 340, 319, 317, 315, 336, 302, 298, 296, 159/2, 138, 
159, 130, 133, HAYRETTİN PAŞA, UĞUR MUMCU, 448/1, AKDOĞAN, 540/1, 356, 
348, 354, 325/1, 358/3, 83, 221, 223, 224, 8/6, 8/5, 8/4, 4, 3, 60, 242/16, 637/24, 649/7, 289, 
548, 682/14, 682/5, 268, 265/8, 254, 220, 206/5, 1409, 1407, 1405, 1419, 205/3, 205/6, 502/2, 
504, 561, 118, 120, 220/70, MENDERES, ONAT olmak üzere toplam 81 (seksenbir) adet 
cadde-sokağın zemin katta Yol Boyu Ticaret Teşekkül etmiş olarak belirlenmesinin, 
 
 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (21.11.2017)    
   
         
 
                                                     İmar Komisyonu Başkanı        
                                                                 İlhan DAL 
 
 
 
 
Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
  
 
 
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 
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T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 
                                                                    

      
                                      

İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
             Meclisimizin 01.12.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna  havale edilen önerge 
Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
              Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.11.2017 tarih ve 4626 sayılı yazısı ile; 
İzmir İli, Buca İlçesi, tapunun  6076 ada, 1-33-29-35 ve 27 numaralı parsellerin, yürürlükte bulunan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına göre Ayrık Nizam, Dört Kat, ön bahçe mesafesi 3 metre, yan 
bahçe mesafesi 3 metre  (A-4, 3/3) şeklinde yapılanma koşulunda konut kullanım kararında kaldığı, 
ancak imar hattı parsel sınırı ile örtüşmediğinden her bir parsele ihdas çıktığı, ayrıca, mevcut yol 
güzergahı ile imar hattının da çakışmadığı, dolayısıyla, mevcut yol güzergahına tecavüzlüymüş gibi 
kitlelerin oluşması söz konusu olduğu, imar plan kararı gereği imar hattından 3 metre bahçe mesafesi 
bırakılıp kitle hattı belirlendiğinde mevcut kaldırıma işgal söz konusu olduğu, bu durumun 
düzeltilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında imar plan değişikliği yoluna gidilip 
yapılanma koşulunun A-4 olarak düzeltilmesi ve 33 numaralı parsele verilen 14.11.2017 tarih ve 4520 
sayılı İmar durum belgesinde belirtilen ve buna göre ruhsat alınmış olan (yürürlükte bulunan imar 
planındaki imar plan kararı gereği imar hattından 3 metre geriye çekilerek oluşmuş yeni kitle hattına 
uygun olarak) kitle hizasından imar hattının geriye çekilmesine ilişkin İzmir İli, Buca İlçesi, Barış 
Mahallesi 6076 Ada 1, 33 (Eski 30 parsel), 29, 35 (Eski 28 parsel) ve 27 numaralı parseller için 21N-
IIIc imar paftada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesi  talep 
edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI:  
   
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 Söz konusu parsellere komşu olan 6076 Ada 31 parselde Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni 
binasının yer aldığı, 16.09.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı Revizyonu’na 
göre 6076 ada, 1, 33 (Eski 30 parsel), 29, 35 (Eski 28 parsel) ve 27 numaralı parsellerin “Yönetim 
Merkezleri (Resmi Tesis Alanları)” kullanımında kaldığı, 
 
 29.08.1988 tasdik tarihli halen yürürlükteki 1/1000 ölçekli Buca 1.Etap Genel Revizyonu’na 
göre, 6076 ada 1, 33 (Eski 30 parsel), 29, 35 (Eski 28 parsel) ve 27 numaralı parsellerin ayrık nizam, 
dört kat, ön bahçe mesafesi 3 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre (A-4, 3/3) şeklinde yapılaşma 
koşulunda, konut kullanım kararında kaldığı, 
  
 Alanın batısında yer alan 302/1 sokağın, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bir aks olduğu, 
planlama alanına komşu diğer imar adalarında yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı,  
 
 İmar hattının geri çekilmesinin talep edildiği, yürürlükteki uygulama imar planında 10 metre 
olan ve hat boyunca 10 metre olarak devam eden taşıt yolunun, 13 metreye çıkarılmak istendiği, imar 
planı değişikliği ile imar hattı değiştirilerek sokak siluetinin bozulacağı, 
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      T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 
 

                                                                                   
 
                                         
 

Ayrık nizam, dört kat, ön bahçe mesafesi 3 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre (A-4, 3/3) 
şeklinde olan yapılaşma koşulunun A-4 olarak değiştirilmek istenmesinin inşaat alanı ve nüfusu 
arttıracağı, 

33 no.lu parselin imar uygulaması sonucu (ihdas ile) yüzölçümünün 39,56 m² arttırıldığı, bu 
kez plan değişikliği önerisi ile 20 m²’lik alanın ya rızaen terk edilmesinin ya da kamulaştırmasının 
gerekeceği, 35 no.lu parselin imar uygulaması sonucu (ihdas ile) yüzölçümünün 39,04 m² arttırıldığı, 
bu kez plan değişikliği önerisi ile 19 m²’lik alanın ya rızaen terk edilmesinin ya da kamulaştırmasının 
gerekeceği, imar uygulaması görmemiş diğer 1, 27, 29 no.lu parsellerde de aynı uygulamanın 
yapılmasının gerekeceği, Belediyemizi ileride telafisi mümkün olmayacak hukuki süreçlerle karşı 
karşıya bırakacağının düşünüldüğü,  

 
       Buca İlçesi, Barış Mahallesi 6076 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
talebinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 25.maddesinde bulunan “İmar planlarının 
ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan 
kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını 
etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun 
olarak imar planlarında revizyon yapılır” hükmüne aykırı olduğu, 
 
 Aynı yönetmeliğin 26.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “İmar planı değişikliği; plan ana 
kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu 
yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır” hükmüne aykırı olduğu, 5.fıkrasında 
yer alan “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” hükmüne aykırı olduğu, 
 
 
 33 ve 35 no.lu parseller için de imar hattının 1, 27, 29 no.lu parsellerin sınırına çekilerek 
yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Ayrık Nizam, dört kat, ön bahçe 
mesafesi 3,00 metre, yan bahçe mesafesi 3,00 metre, A-4 (3/3) yapılanma koşulu ile yapılaşması ve 
ihdas edilen alanın bedelsiz terk edilmesine ilişkin plan notu eklenmesi şekliyle, 
   
  Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir. (22.12.2017) 
                        
            
                                        İmar Komisyonu Başkanı 
                                                              İlhan DAL 
 
 
 
  Serkan ELÇİ                               Y. Kenan ÇAKAR  
  
 
 
 
 Mustafa Alper GÜLDALI                                                                Arif ŞEN 
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BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 

Meclisimizin 01.12.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 
önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 

01.11.2017 tarihli Meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyemiz 
Sn.Arif ŞEN’in vermiş olduğu yazılı önerge ile; Buca Kaynaklar Mahallesinde parselasyon 
planı sonrasında ruhsatlı yapılmış alanların mevcut 1/100.000 ve 1/25.000 planları ile 
uyuşumu olmadığı için yeni yapılan 1/1000 planlarda imar dışı olan yerlerde parselasyon 
planlarına göre 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli planların düzeltilmesi için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik çalışma yapılması 
hususunun Meclisimizce görüşülüp karara bağlanması talep edilmektedir. 
 
KOMİSYON KARARI: 
 

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 

29.6.2011 tarihinde yürürlüğe giren 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın görevlerinin belirlendiği 2.maddesinin 1.fıkrasında “d) Mekânsal strateji 
planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli 
idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek” denildiği, 

 
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün görevlerinin belirlendiği 7.maddesinin  

1.fıkrasında “a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte 
fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve 
çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, 
hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak” 
hükmü bulunduğu, 

  
Aynı maddenin 2.fıkrasında “Çevre düzeni planlarının Bakanlıkça belirlenen 

mekânsal strateji planlarına, imar planlarının ise mekânsal strateji planlarına veya çevre 
düzeni planlarına aykırılığının tespit edilmesi halinde ilgili idareler Bakanlıkça verilen 
süre içerisinde aykırılıkları giderir”, 3.fıkrasında ise;  “Birinci fıkranın (a) bendinde 
belirtilen ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki planları Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. 
Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir 
belediyeleri, büyükşehir olmayan illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar” denildiği, 
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Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Mekânsal planlama kademeleri ve 

ilişkilerinin açıklandığı 6.maddesinde; “ (1) Mekânsal planlar kapsadıkları alan ve 
amaçları açısından Mekânsal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve İmar Planları 
olarak hazırlanır. Buna göre planlama kademeleri, üst kademeden alt kademeye doğru 
sırasıyla; Mekânsal Strateji Planı, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama 
İmar Planından oluşur”,  

 
“(2) Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, 

planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların 
kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı 
yönlendirmek zorundadır” hükümlerinin bulunduğu, 

 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 

görev ve sorumluluklarının belirlendiği 7.maddesinde; “Büyükşehir belediyesinin görev, 
yetki ve sorumlulukları şunlardır: b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, 
büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar 
plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin 
nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda 
yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya 
değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını 
yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak 
veya yaptırmak” hükmü bulunduğu,  

 
Buca Kaynaklar Merkez Mahallesinin planlama hiyerarşisine bakıldığında, 644 

sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye istinaden İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planının 30.12.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, İzmir Büyükşehir 
Bütünü 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 17.05.2013 tarihinde İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nca hazırlanarak onaylandığı,  

 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar 

planının 04.09.2013 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanarak 
onaylandığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Buca Belediye Başkanlığı’nca 
hazırlandığı ve 15.07.2016 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 
onaylandığı,  

 
İmar planlarının kendi aralarında hiyerarşi bulunduğu, bu hiyerarşide 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planları en alt kademede, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarının en üst 
seviyede bulunduğu, alt ölçekli planların üst ölçekli planlara aykırı olamayacağı,  

 
 
 



3/3 
 

  T.C. 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
-                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                             
                          

Buca Kaynaklar Mahallesinde parselasyon planı sonrasında ruhsatlı yapılmış 
alanların mevcut 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli planlar ile uyuşmadığı için yeni yapılan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında onama sınırı dışında kalan yerlerde parselasyon 
planlarına göre 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli planların düzeltilmesi için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik çalışma yapılması 
hususunun yukarı açıklanan mevzuat hükümlerine göre planlama hiyerarşisine aykırı 
olduğu, Buca Belediye Meclisinin yetki ve sorumluluğunda olmadığı,  

 
Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Arif ŞEN tarafından; Kaynaklar 

Belediyesince hazırlanan ve Kaynaklar Beldesi Merkez, Cumhuriyet, Yıldızlar Mahallesi 
ile Düneyt Mevkii, Hal Civarı ve Karşısını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Kaynaklar Belediye Meclisi tarafından 17.06.2002 
tarihinde uygun bulunduğu, buna istinaden imar uygulamaları yapıldığı, parsellerden DOP 
(Düzenleme Ortaklık Payı) kesintileri yapılarak parsellerin imarlı parseller haline geldiği, 
daha sonra Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Genel 
Müdürlüğü‘nün 14.08.2009 tarihinde ve 6090 sayısı ekinde onanarak iletilen Manisa-
Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı‘nca 11.11.2009 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir 
Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonunda bahse konu alanların Tarım Alanı, Doğal 
Karakteri Korunacak Alan gibi kullanımlara ayrıldığı, bu doğrultuda hazırlanan Kaynaklar 
Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı‘nca 04.09.2013 tarihinde onaylandığı,  Kaynaklar Hal Karşısı 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı revizyonunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı‘nca 14.10.2011 
tarihinde onaylandığı, vatandaşların üst ölçekli plan kararları dolayısıyla hak kaybına 
uğradığı ve mağdur edildiği kanaatiyle şerh koyulmuş olup KABUL kararına karşın, 

 
Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri İlhan DAL, Yusuf Kenan ÇAKAR ve 

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Mustafa Alper GÜLDALI ve Serkan ELÇİ’nin 
RED oylarıyla önergenin;  
                                                                                                                     

 Komisyonumuzca oyçokluğuyla REDDİNE karar verilmiştir. (22.12.2017) 
 

 
İmar Komisyonu Başkanı        

İlhan DAL 
 
 
 
 
Serkan ELÇİ                                 Y. Kenan ÇAKAR 
 
 
 
 
M. Alper GÜLDALI                                            Arif ŞEN 



   
 
  

İMAR KOMİSYONU KARAR ÖZETİ  

 

 
 İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01.12.2017 tarih ve 5296 sayılı önergesi ile; 
İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından İzmir ili, Buca ilçesi sınırları içerisinde yer alan 4 adet 
regülatör yapısını kapsayan alan için hazırlanmış ve teknik işlemleri yerine getirilmiş olan 
“Regülatör Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasının 
planlandığından bahisle 4 adet 4x4 metre ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatör yerinin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planına işlenmesinin istendiği belirtilerek konunun Meclisimizce 
değerlendirilmesinin talep edildiği,  
 

Konunun daha detaylı ve yerinde incelenmesi gerektiğinden, önergenin gündemde 
kalmasına Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.(22.12.2017) 
 
 
 
                                                     İmar Komisyonu Başkanı        
                                                                 İlhan DAL 
 
 
 
 
 
 
Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
  
 
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 
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İMAR KOMİSYONU KARARI 
 
 

Meclisimizin 01.12.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 
havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır. 
 
İSTEM: 
 
 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 16.11.2017 tarih ve 5071 sayılı önergesi ile; 
İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesinde, L18-b-11-c-1-d imar paftada, İzmir İli, Buca 
İlçesi, Kaynaklar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde Kaynaklar İlköğretim Okulu’nun güney-
güneydoğusunda, imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak belirlenmiş alanda 35m. X 35m. 
BHA (İZSU Su Deposu) ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
önerisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir.  
 
KOMİSYON KARARI: 
 
  İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
  İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Su ve Yapı İşleri Dairesi 
Başkanlığı, Su Proje Şube Müdürlüğü ’nün 09.10.2017 tarih ve 71772 sayılı yazısı ile;  İzmir 
ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi Atatürk Caddesi ile 2030 sokağın kesişiminde imar 
planında park olarak belirlenmiş alanın, yaklaşık 35m. x 35m. büyüklüğündeki kısmının imar 
planında su deposu olarak ayrılmasının talep edildiği, 
 
 İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde Kaynaklar İlköğretim 
Okulu’nun güney-güneydoğusunda, imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak belirlenmiş 
alanda 35m. x 35m. BHA (İZSU Su Deposu) ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliği önerisinin Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 
hazırlandığı, 
 
 
 İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2013 gün ve 05.828 sayılı kararı ile uygun 
görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca 04.09.2013 
tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Kaynaklar Nazım İmar Planı Revizyonunda su deposu 
yapılmak istenen alanın Park ve Dinlenme Alanında kaldığı, 
 
 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2016 tarih ve 05.582  sayılı kararı  ile 
15.07.2016 tarihinde onaylanan Kaynaklar Merkez Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı Revizyonu Değişikliğinde su deposu yapılmak istenen alanın Rekreasyon Alanında 
kaldığı, 
 
  
 Planlama alanının mülkiyetine bakıldığında; bu alanın herhangi bir mülkiyete konu 
edilecek bir alan olmadığı, 12.915 m2 olan rekreasyon alanının, 10.799 m2’sinin kamuya terkli 
olduğu, 1.261 m2’sinin Maliye Hazinesi mülkiyetinde,  855 m2’sinin ise şahıs mülkiyetinde 
olduğu,   
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5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7.maddesinin (b) bendine göre, bu tür 

plan değişikliklerinin öncelikle 1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonu’nda değerlendirilmesi 
gerektiğinden; BHA (İZSU Su Deposu)  1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanması öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonu’nda İmar Planı Değişikliği önerisinin 
değerlendirilmesi gerektiği,  
  

İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi L18-b-11-c-1-d imar paftada Belediye 
Hizmet Alanı (İzsu Su Deposu) ayrılmasına ilişkin UİP-13868,4 İşlem numaralı 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Su Proje Şube 
Müdürlüğü ’nün 09.10.2017 tarih ve 71772 sayılı yazısı doğrultusunda, yürürlükteki 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Kaynaklar Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı Revizyonu Plan Notları doğrultusunda hazırlandığı tespit edildiğinden,  
  

 Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.  (22.12.2017) 
 
 
 
 

İmar Komisyonu Başkanı        
İlhan DAL 

 
 

 
Serkan ELÇİ                           Y. Kenan ÇAKAR  
 
 
 
 
Mustafa Alper GÜLDALI                                                            Arif ŞEN 
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	Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:

	052017-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	052017-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI

	052017-4
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	052017-5
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	052017-6
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	052017-7
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 02.05.2017 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	062017-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI

	062017-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.06.2017 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	062017-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.06.2017 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk   Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	062017-4
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.06.2017 tarihli toplantısında İmar  Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	072017-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 05.07.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	072017-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 05.07.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	072017-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 05.07.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	082017-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.08.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	082017-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI

	082017-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.08.2017 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk  Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	082017-4
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.08.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	082017-5
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.08.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	092017-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 06.09.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	092017-2
	092017-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 06.09.2017 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk  Komisyonlarına  havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	092017-4
	092017-5
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 06.09.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık  Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	092017-6
	092017-7
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 06.09.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	092017-8
	112017-1
	112017-2
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.11.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	112017-3
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.11.2017 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	112017-4
	112017-5
	112017-6
	122017-1
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.12.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna  havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:


	122017-2
	Meclisimizin 01.12.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:

	122017-3
	122017-4
	İMAR KOMİSYONU KARARI
	Meclisimizin 01.12.2017 tarihli toplantısında İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.
	İSTEM:



