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İMAR VE BAYINDIRLIKKOMİSYONU KARARI

Meclisimizin 02.10.2020 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık ile Hukuk
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.

İSTEM:

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih ve 83092 sayılı önergesi ile;
İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.2007 tarih ve 2015
sayılı kararı ile revize edilerek son şeklini alan, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 05.07.2017 tarih ve 6228 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım
imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı, 30.05.2019 tarih ve
9207 sayılı kararı ile de 1/500 ölçekli yerleşim planı uygun bulunan Buca Kentsel Sit Alanı
içerisinde kalan, tapunun 6011 ada 4 parsel numarasında kayıtlı özel mülkiyete ait tescilsiz
taşınmaz kapsamında koruma amaçlı imar planının iptali istemi ile davacı Necmi AKYOL ve diğer
davacılar vekili tarafından İzmir 4.İdare Mahkemesinin E:2018/1217 esasında açılan davada
Mahkemesinin 10.01.2020 tarih ve 2020/50 sayılı karar ile “…dava konusu işlemin iptaline…”
karar verilmesi üzerine Mahkeme kararının ifası icabıyla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 16.04.2020 tarih ve 10679 sayılı sayılı kararı alınmış ve anılan kararda;
söz konusu Mahkeme kararı doğrultusunda koruma amaçlı imar planı değişikliğinin hazırlanarak
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesine karar verildiği
belirtilmiş ve 2863 sayılı Kanunun “Kararlara uyma zorunluluğu” başlıklı 61.maddesinde “Kamu
kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma
bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır.” denildiğinin göz önünde bulundurularak; gerek
Mahkeme kararının ifası gerekse bu kararın ifası icabı alınan Kurul kararının gereğinin yerine
getirilmesi istenmiştir.

Bu nedenle; anılan Mahkeme kararı ve Kurul kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli koruma
amaçlı uygulama imar planı ve 1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama paftaları değişikliği önerisi
sunulmuştur.                             

Konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla Sayın Meclisimizce incelenerek bir karar
alınması talep edilmektedir.

KOMİSYON KARARI:

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup;

İzmir İli, Buca İlçesi, tapunun 6011 ada 4 parsel numarasında kayıtlı özel mülkiyete ait
tescilsiz taşınmazın kapsamında Mahkeme kararı ve Kurul Kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama paftaları değişikliği
önerisi talep edildiği;

Gerek İdari Yargılama Usulünün 28. maddesi, gerekse 2863 Sayılı Kanunun 61. maddesi
gereği İzmir 4.İdare Mahkemesinin 10.01.2020 tarih ve 2018/1217 Esas 2020/50 Karar sayılı
kararının icaplarının gereği işlem tesis edilmesinin aynen KABULÜNE komisyonumuzca oy
birliği ile karar verildi. (26.10.2020)
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