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KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021 tarihli
ve 67597785-105.02-48820 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 7164 ada 1,
2, 3 parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği – AB ve Dış İlişkiler
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.05.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği – AB ve Dış İlişkiler komisyonlarımıza havale edilen,
Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 7164 ada 1, 2, 3 parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak
planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 25.05.2021 tarihli ve E.13809581-754-48820 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
07.06.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: 24.06.2020 Tarih ve 77425 kayıt nolu dilekçe ve ekleri.
İlgi dilekçe ile, Onaylı planlarda “Sağlık Tesis Alanı” planlanmış olan Adana ili, Çukurova İlçesi,
Huzurevleri Mahallesi 7164 ada 1, 2, 3 parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak planlanmasına yönelik
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmişti.
Teklife konu planlama sahası, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2013 tarih ve 34 sayılı
kararı ile kesinlik kazanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planında “Sağlık Tesisleri Alanı” olarak planlanmış
olan alan sınırı içerisinde yer almakta iken Belediyemize 24.10.2017 tarihli dilekçe ve ekleri ile 1/5.000
ölçekli nazım imar planı değişikliği teklif edilmiştir. Söz konusu teklif Adana Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin 16.02.2018 tarih 114 sayılı kararı ile onaylanmış ve yine aynı meclisin 14.05.2018 tarih 319
sayılı kararı ile kesinleşmiştir. Kesinlik kazanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde 7164 ada 1,
2 ve 3 no lu parseller Ticaret + Konut Alanı (E=1,60, TAKS=0,40 Yençok=Serbest) olarak planlanmıştır.
Ancak söz konusu nazım imar planı değişikliğine yönelik Adana Valiliği tarafından Adana 1. İdare
Mahkemesinde 2018/484 E. dava dosyası açılmış ve anılan mahkemenin 23.10.2017 tarih 2018/484E. 
2018/1034 K. Sayılı kararı ile dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Mahkeme iptal kararında özetle dava konusu olayda maliklerce Adana Valiliği İl Sağlık
Müdürlüğünden 14.07.2014 tarihinde alınan görüşün üzerinden uzun sayılabilecek bir süre geçmiş olması
nedeniyle itibar edilemeyeceği, taşınmazın bulunduğu bölgenin yapılaşması, nüfus yoğunluğunun değişmesi,
taşınmazların mevcut fonksiyonuna ihtiyaç bulunup bulunmadığı gibi durumların araştırılarak Sağlık
Bakanlığından yeni tarihli bir görüş alınması gerektiği ayrıca taşınmaz malik istemi üzerine kaldırılan sağlık
tesisi yerine hizmet ettiği etki alanı içerisinde eşdeğer yer ayrılmadan sosyal altyapı alanını kaldırıcı nitelikte
imar planında parsel ölçeğinde değişiklik yapılmasının yönetmelik hükümlerine uygun düşmeyeceği
hususlarına yer verilmiştir.
Söz konusu iptal kararı ile ilgili olarak İYUK’un 28/1. maddesi gereğince idari yargı kararlarının 30
gün içerisinde uygulanması gerektiğinden Adana 1. İdare Mahkemesinin 2018/484E. – 2018/1034K. sayılı
iptal kararı Belediye Meclisine iletilmiş ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 15.02.2019 tarih 73 sayılı
kararı ile iptal kararı gerekçeleri doğrultusunda idaresince veya dava sahiplerince yeni işlem tesis edilerek
meclise sunulması yönünde karar almıştır.
Plan teklifi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün yeni
tarihli görüşleri alınmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 29.04.2021 tarih ve 325183 sayılı yazısında, söz
konusu plan değişikliği ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili olduğu ve konunun bu kapsamda
değerlendirilmesi ifade edilmiş olup İl Sağlık Müdürlüğü’nün 769 sayılı yazısında ise plan değişikliğinde
kurumları açısından bir sakınca görülmediği ifade edilmiştir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “İmar Planı Değişiklikleri” başlıklı 26. Maddesinin 3.
Bendinde: “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya
yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir
değişiklik yapılabilmesi için:
a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek
ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.
b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel
tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde
eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum
özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı
uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen
alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” denmektedir.
Plan teklifi ile iptal edilen nazım imar planında “Sağlık Tesis Alanı” “Ticaret + Konut Alanı”na
dönüştürülmekte olup donatı alanı olan “Sağlık Tesis Alanı” yerine eşdeğer bir alan ayrılmamıştır.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “İmar Planı Değişiklikleri” başlıklı 26. Maddesinin 5.
Bendinde: “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu
nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve
teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.”
denmektedir.
Plan teklifi ile 7164 ada 1, 2, 3 parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak planlanması ile ortaya
çıkacak nüfusa yönelik herhangi bir teknik ve sosyal donatı alanı ayrılmamıştır.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesinde “Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt
altına alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem
üzerinde Plan İşlem Numarası alınmak zorundadır.” denilmekte olup, 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği
teklifi ile ilgili plan işlem numarasının alınmadığı tespit edilmiştir.
Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 7164 ada 1, 2, 3 parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak
planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar
Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenerek, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.
Denilmektedir.

Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 7164
ada 1, 2, 3 parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar plan değişikliğine ait teklifin reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için
evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 7164 ada 1, 2, 3
parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliğine ait komisyon raporunun reddine ve teklifin kamu kurumlarının görüşü doğrultusunda idareden
geldiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Mustafa BAYAR
Meclis 2. Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.05.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği – AB ve Dış İlişkiler komisyonlarımıza havale
edilen, Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 7164 ada 1, 2, 3 parsellerin “Ticaret + Konut Alanı”
olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.05.2021 tarihli ve E.13809581-754-48820 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 07.06.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi
: 24.06.2020 Tarih ve 77425 kayıt nolu dilekçe ve ekleri.
İlgi dilekçe ile, Onaylı planlarda “Sağlık Tesis Alanı” planlanmış olan Adana ili, Çukurova İlçesi,
Huzurevleri Mahallesi 7164 ada 1, 2, 3 parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak planlanmasına yönelik
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmişti.
Teklife konu planlama sahası, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2013 tarih ve 34 sayılı
kararı ile kesinlik kazanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planında “Sağlık Tesisleri Alanı” olarak planlanmış
olan alan sınırı içerisinde yer almakta iken Belediyemize 24.10.2017 tarihli dilekçe ve ekleri ile 1/5.000
ölçekli nazım imar planı değişikliği teklif edilmiştir. Söz konusu teklif Adana Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin 16.02.2018 tarih 114 sayılı kararı ile onaylanmış ve yine aynı meclisin 14.05.2018 tarih 319
sayılı kararı ile kesinleşmiştir. Kesinlik kazanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde 7164 ada
1, 2 ve 3 no lu parseller Ticaret + Konut Alanı (E=1,60, TAKS=0,40 Yençok=Serbest) olarak
planlanmıştır. Ancak söz konusu nazım imar planı değişikliğine yönelik Adana Valiliği tarafından Adana
1. İdare Mahkemesinde 2018/484 E. dava dosyası açılmış ve anılan mahkemenin 23.10.2017 tarih
2018/484E.  2018/1034 K. Sayılı kararı ile dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Mahkeme iptal kararında özetle dava konusu olayda maliklerce Adana Valiliği İl Sağlık
Müdürlüğünden 14.07.2014 tarihinde alınan görüşün üzerinden uzun sayılabilecek bir süre geçmiş olması
nedeniyle itibar edilemeyeceği, taşınmazın bulunduğu bölgenin yapılaşması, nüfus yoğunluğunun
değişmesi, taşınmazların mevcut fonksiyonuna ihtiyaç bulunup bulunmadığı gibi durumların araştırılarak
Sağlık Bakanlığından yeni tarihli bir görüş alınması gerektiği ayrıca taşınmaz malik istemi üzerine
kaldırılan sağlık tesisi yerine hizmet ettiği etki alanı içerisinde eşdeğer yer ayrılmadan sosyal altyapı
alanını kaldırıcı nitelikte imar planında parsel ölçeğinde değişiklik yapılmasının yönetmelik hükümlerine
uygun düşmeyeceği hususlarına yer verilmiştir.
Söz konusu iptal kararı ile ilgili olarak İYUK’un 28/1. maddesi gereğince idari yargı kararlarının
30 gün içerisinde uygulanması gerektiğinden Adana 1. İdare Mahkemesinin 2018/484E. – 2018/1034K.
sayılı iptal kararı Belediye Meclisine iletilmiş ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 15.02.2019 tarih 73
sayılı kararı ile iptal kararı gerekçeleri doğrultusunda idaresince veya dava sahiplerince yeni işlem tesis
edilerek meclise sunulması yönünde karar almıştır.
Plan teklifi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün yeni
tarihli görüşleri alınmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 29.04.2021 tarih ve 325183 sayılı yazısında,
söz konusu plan değişikliği ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili olduğu ve konunun bu
kapsamda değerlendirilmesi ifade edilmiş olup İl Sağlık Müdürlüğü’nün 769 sayılı yazısında ise plan
değişikliğinde kurumları açısından bir sakınca görülmediği ifade edilmiştir.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “İmar Planı Değişiklikleri” başlıklı 26. Maddesinin 3.
Bendinde: “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya
yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle
bir değişiklik yapılabilmesi için:
a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.
b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve
kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki
alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü
ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına
göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni
tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” denmektedir.

Plan teklifi ile iptal edilen nazım imar planında “Sağlık Tesis Alanı” “Ticaret + Konut Alanı”na
dönüştürülmekte olup donatı alanı olan “Sağlık Tesis Alanı” yerine eşdeğer bir alan ayrılmamıştır.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “İmar Planı Değişiklikleri” başlıklı 26. Maddesinin 5.
Bendinde:“İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi
sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: Artan nüfusun ihtiyacı olan
sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek
üzere ayrılır.” denmektedir.
Plan teklifi ile 7164 ada 1, 2, 3 parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak planlanması ile ortaya
çıkacak nüfusa yönelik herhangi bir teknik ve sosyal donatı alanı ayrılmamıştır.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesinde “Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları;
kayıt altına alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı
sistem üzerinde Plan İşlem Numarası alınmak zorundadır.” denilmekte olup, 1/5000 Nazım İmar Planı
değişikliği teklifi ile ilgili plan işlem numarasının alınmadığı tespit edilmiştir.
Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 7164 ada 1, 2, 3 parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak
planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar
Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenerek, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz
ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 7164
ada 1, 2, 3 parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar plan değişikliğine ait teklifin reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması
için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – KENTSEL YENİLEME VE KENT ESTETİĞİ
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ
Üye
Murat DUMAN

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Cemal DEMİRDAĞ

Üye
Furkan BOZKURT
Üye
Firdevs CİNGÖZLER

Üye
Kemal ŞAHİN

Üye
Murtaza KILÇIK

Üye
Metin BUĞA

Üye
Volkan BAYRAKÇI

Üye
Hasan KARAOĞLU

Üye
Ruhi GÜL

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Sedat GÜL

Üye
İhsan TOPCU

Üye
Elif UZUN

Üye
Mehmet Sertaç DURAK

Üye
Erdal HATİPOĞLU

Üye
Muhammet BAYRAM

Üye
İlker ÖNÜK

Üye
Cemal İLÇİ

Üye
Mustafa DEMİRTAŞ

T.C.
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13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021
tarihli ve 67597785-105.02-54710 sayılı yazısı ekinde sunulan Seyhan İlçesi, Yenibaraj Mahallesi 2613 ada
1 parsel ve 1853 ada 544 parsellere yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan 1/5000 ölçekli
nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık – Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık
– Turizm ve Sanat komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık – Turizm ve Sanat komisyonlarımıza
havale edilen, Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi 2613 ada 1 parsel ve 1853 ada 544 parsellere yönelik
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2021 tarihli ve E-13509581-115.01.02-54710 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 25.08.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi :

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25/05/2021 tarih 25219016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Seyhan İlçesi, Yenibaraj Mahallesi 2613 ada 1
no.lu ve 1853 ada 544 no.lu parsele yönelik hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi
tarafımıza Meclis Kararı alınmak üzere sunulmuştur.
Konu ile ilgili olarak; plan değişikliğine konu Seyhan İlçesi, Yenibaraj Mahallesi 2613 ada 1 no.lu ve
1853 ada 544 no.lu parsel, 1/5.000 ölçekli nazım imar planında “Otopark Alanı” olarak planlı olan alan
sınırı içerisinde yer almaktadır. Teklif edilen 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile “Ticaret Alanı”
olarak planlanması öngörülmüş olup plan notlarında “ Emsal:2.40 YENÇOK: 24.50 metre (6.Kat)” olarak
belirlenmiştir.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.Maddesinde aynen “…(4) Uygulama imar planlarında
yapılaşma koşullarına ilişkin olarak; ayrık, bitişik, blok yapı nizamı ile Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Kat
Alanları Kat Sayısı (KAKS), emsal, bina yüksekliği, yapı yaklaşma mesafeleri belirlenir…” denilmekte olup
1/1.000 ölçekli uygulama imar planının konusu yapılaşmaya ilişkin kararların 1/5.000 ölçekli nazım imar
planında belirtildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesinde aynen
“…(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı
dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır…”
denilmekte olup teknik altyapı alanı olan Otopark Alanının kaldırıldığı tespit edilmiştir.
3194 sayılı Kanunda “Planlar, Plan Değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve
arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinde Plan İşlem
Numarası alınmak zorundadır.” denilmekte olup, Plan İşlem Numarasının alınmadığı tespit edilmiştir.
Adana İli, Seyhan İlçesi, Yenibaraj Mahallesi 2613 ada 1 no.lu ve 1853 ada 544 no.lu parsele yönelik
hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi, 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis
kararı alınmak üzere Belediye Meclisinin havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.

Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Yenibaraj
Mahallesi 2613 ada 1 nolu ve 1853 ada 544 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliği teklifinin emsal ve yüksekliğe ilişkin kısımlarının plan hükümlerinden çıkarılarak 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında değerlendirilmek üzere tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Yenibaraj Mahallesi 2613 ada 1 nolu
ve 1853 ada 544 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinin emsal
ve yüksekliğe ilişkin kısımlarının plan hükümlerinden çıkarılarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
değerlendirilmek üzere tadilen kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için
evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık – Turizm ve Sanat komisyonlarımıza
havale edilen, Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi 2613 ada 1 parsel ve 1853 ada 544 parsellere yönelik
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2021 tarihli ve E-13509581-115.01.02-54710 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 25.08.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi :

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25/05/2021 tarih 25219016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Seyhan İlçesi, Yenibaraj Mahallesi 2613 ada 1
no.lu ve 1853 ada 544 no.lu parsele yönelik hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi
tarafımıza Meclis Kararı alınmak üzere sunulmuştur.
Konu ile ilgili olarak; plan değişikliğine konu Seyhan İlçesi, Yenibaraj Mahallesi 2613 ada 1 no.lu ve
1853 ada 544 no.lu parsel, 1/5.000 ölçekli nazım imar planında “Otopark Alanı” olarak planlı olan alan
sınırı içerisinde yer almaktadır. Teklif edilen 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile “Ticaret Alanı”
olarak planlanması öngörülmüş olup plan notlarında “ Emsal:2.40 YENÇOK: 24.50 metre (6.Kat)” olarak
belirlenmiştir.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.Maddesinde aynen “…(4) Uygulama imar planlarında
yapılaşma koşullarına ilişkin olarak; ayrık, bitişik, blok yapı nizamı ile Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Kat
Alanları Kat Sayısı (KAKS), emsal, bina yüksekliği, yapı yaklaşma mesafeleri belirlenir…” denilmekte olup
1/1.000 ölçekli uygulama imar planının konusu yapılaşmaya ilişkin kararların 1/5.000 ölçekli nazım imar
planında belirtildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesinde aynen
“…(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı
dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır…”
denilmekte olup teknik altyapı alanı olan Otopark Alanının kaldırıldığı tespit edilmiştir.
3194 sayılı Kanunda “Planlar, Plan Değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve
arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinde Plan İşlem
Numarası alınmak zorundadır.” denilmekte olup, Plan İşlem Numarasının alınmadığı tespit edilmiştir.
Adana İli, Seyhan İlçesi, Yenibaraj Mahallesi 2613 ada 1 no.lu ve 1853 ada 544 no.lu parsele yönelik
hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi, 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis
kararı alınmak üzere Belediye Meclisinin havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Yenibaraj
Mahallesi 2613 ada 1 nolu ve 1853 ada 544 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliği teklifinin emsal ve yüksekliğe ilişkin kısımlarının plan hükümlerinden çıkarılarak 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında değerlendirilmek üzere tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – KIRSAL KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK
TURİZM VE SANAT KOMİSYONU
Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ
Üye
Abdullah KAÇAR

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Ahmet AKPINAR

Üye
Üye
Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI

Üye
Hasan KARAOĞLU
Üye
Mehmet Ali ERZİN

Üye
İhsan TOPCU
Üye
İsmet YÜKSEL

Üye
İlker ÖNÜK

Üye
Hüseyin GÜNGÖR

Üye
Serdar SEYHAN

Üye
Mehmet YAPICI

Üye
Arif YÜCELİ

Üye
Recai MERCİMEK

Üye
Haluk SIĞINÇ

Üye
Cihan ŞENER

Üye
Şinasi TUTAR

Üye
Mustafa EKİCİ

Üye
Ali YAŞAR

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-234
Özü: İtiraz

13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021
tarihli ve 67597785-105.02-75085 sayılı yazısı ekinde sunulan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
26.05.2021 tarihli ve 129 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine yapılan
1 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler –
Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler – Deprem ve Doğal Afetler
komisyonlarımıza havale edilen, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.05.2021 tarihli ve 129 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine yapılan 1 adet itiraz dilekçesine ait
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.08.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.02-75085 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli Kozan İlçesi Şevkiye Mahallesi 24 ada 12-14-15-16-17-18-19-20-33 ve 35 parsellerde Tarihi
Kozan Köprüsü güneyinde yapılan Köprü bağlantısının Adana Caddesi bağlantısının iyileştirilmesi ve
Meydan oluşturulması yönünde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.05.2021 tarih ve 129 sayılı kararı ile
onaylanarak 15.06.2021-16.07.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde plana yönelik
1 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
İlimiz Kozan İlçesi Şevkiye Mahallesi 24 ada 12-14-15-16-17-18-19-20-33 ve 35 parsellerde Tarihi
Kozan Köprüsü güneyinde yapılan Köprü bağlantısının Adana Caddesi bağlantısının iyileştirilmesi ve
Meydan oluşturulması yönünde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.05.2021 tarih ve 129
sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz başvurusunun incelenerek, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
26.05.2021 tarihli ve 129 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine askı
sürecinde yapılan Döndü GÜL’ün Belediyemize vaki 14.07.2021 tarihli ve 101725 kayıt sayılı itirazının
reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.05.2021 tarihli ve
129 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine askı sürecinde yapılan
Döndü GÜL’ün Belediyemize vaki 14.07.2021 tarihli ve 101725 kayıt sayılı itirazının reddine ait komisyon
raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler – Deprem ve Doğal Afetler
komisyonlarımıza havale edilen, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.05.2021 tarihli ve 129 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine yapılan 1 adet itiraz dilekçesine ait
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.08.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.02-75085 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli Kozan İlçesi Şevkiye Mahallesi 24 ada 12-14-15-16-17-18-19-20-33 ve 35 parsellerde Tarihi
Kozan Köprüsü güneyinde yapılan Köprü bağlantısının Adana Caddesi bağlantısının iyileştirilmesi ve
Meydan oluşturulması yönünde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.05.2021 tarih ve 129 sayılı kararı ile
onaylanarak 15.06.2021-16.07.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde plana yönelik
1 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
İlimiz Kozan İlçesi Şevkiye Mahallesi 24 ada 12-14-15-16-17-18-19-20-33 ve 35 parsellerde Tarihi
Kozan Köprüsü güneyinde yapılan Köprü bağlantısının Adana Caddesi bağlantısının iyileştirilmesi ve
Meydan oluşturulması yönünde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.05.2021 tarih ve 129
sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz başvurusunun incelenerek, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
26.05.2021 tarihli ve 129 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine askı
sürecinde yapılan Döndü GÜL’ün Belediyemize vaki 14.07.2021 tarihli ve 101725 kayıt sayılı itirazının
reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oybirliği ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – SOSYAL HİZMETLER ENGELLİLER VE HALKLA İLİŞKİLER
DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ
Üye
Lütfi CEYHAN

Üye
Mehmet Ali ERZİN
Üye
Güngör GEÇER

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Hasan DÖNMEZ

Üye
Mehmet DAYANIKLI

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Üye
Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI

Üye
Hasan KARAOĞLU

Üye
Recep İZCİ

Üye
Leyla KARAKAŞ

Üye
Ozan GÜLAÇTI

Üye
Atilla GÖKTAŞ

Üye
Mustafa BAYAR
Üye
Vedat GÜNDOĞAN

Üye
Vedat ÖZDER

Üye
İhsan TOPCU
Üye
Cemal İLÇİ
Üye
Yusuf ARISOY
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Mehmet YAPICI

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-235
Özü: Uygulama İmar Plan Değişikliği

13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021
tarihli ve 67597785-105.02-75090 sayılı yazısı ekinde sunulan Pozantı İlçesi, Akçatekir Mahallesi (Akça)
432 ada 68 parsele yönelik Pozantı İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarihli ve 21 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık – Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları – Kadın Erkek Eşitlik komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları – Kadın Erkek Eşitlik komisyonlarımıza havale
edilen, Pozantı İlçesi, Akçatekir Mahallesi (Akça) 432 ada 68 parsele yönelik Pozantı İlçe Belediye
Meclisinin 03.06.2021 tarihli ve 21 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.08.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.06-75090
sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 24.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi :

Pozantı Belediye Başkanlığının 08.06.2021 tarihli ve 1680/2602 sayılı yazısı ve
ekleri.

İlgi yazı ile; Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesi (Akça) Mahallesi 432 ada 68 parselin bir kısmı ile
kuzeyinde bulunan yaklaşık 290 m² büyüklüğünde tescil dışı alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği teklifine ilişkin Pozantı Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı
tarafımıza iletilmiştir.
Adana İli Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesini kapsayan ve yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planında Akçatekir (Akça) Mahallesi 432 ada 68 parsel kısmen “meskun konut alanı ve ticaret+konut
alanı”, kuzeyinde bulunan tescil dışı alan “meskun konut alanı” olarak planlanmıştır. Yürürlükte bulunan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise Akçatekir Mahallesi (Akça) Mahallesi 432 ada 68 parsel
“E=1.40 yapılaşma koşullarında ticaret+konut alanı, TAKS=0.20 KAKS=0.40 yapılaşma koşullarında konut
alanı ve 7 metre en kesitli imar yolu” olarak planlı olup; kuzeyinde bulunan tescil dışı alanda ise yaklaşık
290 m² büyüklüğünde “park alanı” olarak planlıdır. 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde
ise 432 ada 68 parselin ortasından geçen 7 metre en kesitli imar yolu ile güneyinde yer alan Ticaret-Konut
Alanı plan onama sınırı dışında bırakılarak bu imar yolunun yalnızca kuzeyine yönelik plan kararları
getirilmiştir. Teklif planda onama sınırı içerisinde konut alanları yine aynı yapılaşma değerinde (TAKS=0.20
KAKS=0.40) önerilerek parselin kuzey kesimi ile tescil dışı alandaki park alanı kullanım kararı 432 ada 68
parselin güneyinde 257 m2 büyüklüğünde önerilmiştir. Ayrıca 432 ada 68 parselin kuzeyinde yer alan tescil
dışı alanın bir bölümü refüj alanı ve imar yolu olarak planlanmıştır.
İlgi yazı ekinde sunulan Pozantı Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı ile
onaylanan Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesi (Akça) Mahallesi 432 ada 68 parsel kuzeyinde bulunan
yaklaşık 290 m² büyüklüğünde tescil dışı alanın; yaklaşık 153 m²’lik kısmında “TAKS=0.20 KAKS=0.40
yapılaşma koşullarında konut alanı”, diğer kısmında ise “refüj alanı ve imar yolu”, 432 ada 68 parselin plan
onama sınırı içerisinde kalan kısmının ise “TAKS=0.20 KAKS=0.40 yapılaşma koşullarında konut alanı ve
park alanı (yaklaşık 257 m²)” planlanması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda incelenerek,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza
arz ederim. Denilmektedir.

Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı İlçesi, Akçatekir (Akça) Mahallesi
432 ada 68 parsele yönelik Pozantı İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarihli ve 21 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar
verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Pozantı İlçesi, Akçatekir (Akça) Mahallesi 432 ada 68 parsele
yönelik Pozantı İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarihli ve 21 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin
yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları – Kadın Erkek Eşitlik komisyonlarımıza havale
edilen, Pozantı İlçesi, Akçatekir Mahallesi (Akça) 432 ada 68 parsele yönelik Pozantı İlçe Belediye
Meclisinin 03.06.2021 tarihli ve 21 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.08.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.06-75090
sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 24.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi :

Pozantı Belediye Başkanlığının 08.06.2021 tarihli ve 1680/2602 sayılı yazısı ve
ekleri.
İlgi yazı ile; Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesi (Akça) Mahallesi 432 ada 68 parselin bir kısmı ile
kuzeyinde bulunan yaklaşık 290 m² büyüklüğünde tescil dışı alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği teklifine ilişkin Pozantı Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı
tarafımıza iletilmiştir.
Adana İli Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesini kapsayan ve yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planında Akçatekir (Akça) Mahallesi 432 ada 68 parsel kısmen “meskun konut alanı ve ticaret+konut
alanı”, kuzeyinde bulunan tescil dışı alan “meskun konut alanı” olarak planlanmıştır. Yürürlükte bulunan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise Akçatekir Mahallesi (Akça) Mahallesi 432 ada 68 parsel
“E=1.40 yapılaşma koşullarında ticaret+konut alanı, TAKS=0.20 KAKS=0.40 yapılaşma koşullarında konut
alanı ve 7 metre en kesitli imar yolu” olarak planlı olup; kuzeyinde bulunan tescil dışı alanda ise yaklaşık
290 m² büyüklüğünde “park alanı” olarak planlıdır. 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde
ise 432 ada 68 parselin ortasından geçen 7 metre en kesitli imar yolu ile güneyinde yer alan Ticaret-Konut
Alanı plan onama sınırı dışında bırakılarak bu imar yolunun yalnızca kuzeyine yönelik plan kararları
getirilmiştir. Teklif planda onama sınırı içerisinde konut alanları yine aynı yapılaşma değerinde (TAKS=0.20
KAKS=0.40) önerilerek parselin kuzey kesimi ile tescil dışı alandaki park alanı kullanım kararı 432 ada 68
parselin güneyinde 257 m2 büyüklüğünde önerilmiştir. Ayrıca 432 ada 68 parselin kuzeyinde yer alan tescil
dışı alanın bir bölümü refüj alanı ve imar yolu olarak planlanmıştır.
İlgi yazı ekinde sunulan Pozantı Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı ile
onaylanan Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesi (Akça) Mahallesi 432 ada 68 parsel kuzeyinde bulunan
yaklaşık 290 m² büyüklüğünde tescil dışı alanın; yaklaşık 153 m²’lik kısmında “TAKS=0.20 KAKS=0.40
yapılaşma koşullarında konut alanı”, diğer kısmında ise “refüj alanı ve imar yolu”, 432 ada 68 parselin plan
onama sınırı içerisinde kalan kısmının ise “TAKS=0.20 KAKS=0.40 yapılaşma koşullarında konut alanı ve
park alanı (yaklaşık 257 m²)” planlanması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda incelenerek,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza
arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı İlçesi, Akçatekir (Akça) Mahallesi
432 ada 68 parsele yönelik Pozantı İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarihli ve 21 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar
verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – KENT EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI
KADIN ERKEK EŞİTLİK KOMİSYONU
Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Üye
Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI

Üye
Hasan KARAOĞLU

Üye
İhsan TOPCU

Üye
Zafer KOÇ

Üye
Süleyman GÖÇER

Üye
Bahadır CEYHANLI

Üye
Vedat GÜNDOĞAN

Üye
Firdevs CİNGÖZLER

Üye
Sevil CAN

Üye
Nusret SAÇLI

Üye
Recep İZCİ

Üye
Cafer BOYRAZ

Üye
Kemal ÇELİK

Üye
Yasemin Şule ÖZÜLKÜ JAICKS

Üye
Vedat CENGİZ

Üye
Rafet AVAN

Üye
Elif UZUN

Üye
Mustafa DEMİRTAŞ

Üye
Yusuf SIRKINTI

Üye
Murtaza KILÇIK

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-236
Özü: Nazım İmar Planı

13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021
tarihli ve 67597785-105.02-75094 sayılı yazısı ekinde sunulan Karataş İlçesi, Küçükkarataş Mahallesi 118
ada 3 – 8 – 9 – 10 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Bayındırlık –
Kanunlar – Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kanunlar – Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Karataş İlçesi, Küçükkarataş
Mahallesi 118 ada 3 – 8 – 9 – 10 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.08.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.02-75094 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 21.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi:
Karataş Belediye Başkanlığı’nın 30.07.2021 tarih ve 1863 sayılı yazısı
İlgi yazı ile Adana İli, Karataş İlçesi, Küçükkarataş Mahallesi 118 ada 3, 8, 9, 10 no.lu parsellere
yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli nazım imar planı teklifi Müdürlüğümüze sunularak bu hususta gerekli
meclis kararının alınması talep edilmektedir.
İlgi yazı ekinde sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile bahse konu parseller “gelişme konut
alanı düşük yoğunluklu, eğitim tesis alanı, sağlık tesis alanı, kültürel tesis alanı, zeytinlik alan, teknik altyapı
alanı ve park” olarak planlanması öngörülmektedir.
Karataş İlçesi, Küçükkarataş Mahallesi 118 ada 3, 8, 9, 10 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı teklifinin, ekte sunulan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu, İlgili Kurum ve Kuruluş
Görüşleri dikkate alınarak, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve yazımız
ekinde yer alan Teknik Raporumuz kapsamında incelenerek 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis
kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Karataş İlçesi, Küçükkarataş Mahallesi 118
ada 3 – 8 – 9 – 10 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının, plan notlarında
Zeytinlik Alana ilişkin getirilen hükümlere ait kısımdan “…bu alanlarda çiftçinin barınma ihtiyacını
karşılayacak yapı ile altyapı ve sosyal tesisler dâhil toplam yapılaşma alanı zeytinlik alanın %10’ unu
geçemez…” hükmünün zeytinlik alanda yapılaşma yoğunluğu getireceğinden bu kısmın plan notlarından
çıkarılarak teklifin tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Karataş İlçesi, Küçükkarataş Mahallesi 118 ada 3 – 8 – 9 – 10
parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının, plan notlarında Zeytinlik Alana ilişkin
getirilen hükümlere ait kısımdan “…bu alanlarda çiftçinin barınma ihtiyacını karşılayacak yapı ile altyapı
ve sosyal tesisler dâhil toplam yapılaşma alanı zeytinlik alanın %10’ unu geçemez…” hükmünün zeytinlik
alanda yapılaşma yoğunluğu getireceğinden bu kısmın plan notlarından çıkarılarak teklifin tadilen kabulüne
ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kanunlar – Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Karataş İlçesi,
Küçükkarataş Mahallesi 118 ada 3 – 8 – 9 – 10 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planına ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.08.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.02-75094
sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 21.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi:

Karataş Belediye Başkanlığı’nın 30.07.2021 tarih ve 1863 sayılı yazısı

İlgi yazı ile Adana İli, Karataş İlçesi, Küçükkarataş Mahallesi 118 ada 3, 8, 9, 10 no.lu parsellere
yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli nazım imar planı teklifi Müdürlüğümüze sunularak bu hususta gerekli
meclis kararının alınması talep edilmektedir.
İlgi yazı ekinde sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile bahse konu parseller “gelişme konut
alanı düşük yoğunluklu, eğitim tesis alanı, sağlık tesis alanı, kültürel tesis alanı, zeytinlik alan, teknik
altyapı alanı ve park” olarak planlanması öngörülmektedir.
Karataş İlçesi, Karataş İlçesi, Küçükkarataş Mahallesi 118 ada 3, 8, 9, 10 nolu parsellerde hazırlanan
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, ekte sunulan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu, İlgili Kurum
ve Kuruluş Görüşleri dikkate alınarak, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve
yazımız ekinde yer alan Teknik Raporumuz kapsamında incelenerek 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli
meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Karataş İlçesi, Küçükkarataş Mahallesi
118 ada 3 – 8 – 9 – 10 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının, plan notlarında
Zeytinlik Alana ilişkin getirilen hükümlere ait kısımdan “…bu alanlarda çiftçinin barınma ihtiyacını
karşılayacak yapı ile altyapı ve sosyal tesisler dâhil toplam yapılaşma alanı zeytinlik alanın %10’ unu
geçemez…” hükmünün zeytinlik alanda yapılaşma yoğunluğu getireceğinden bu kısmın plan notlarından
çıkarılarak teklifin tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – KANUNLAR – ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ
Üye
Cemal DEMİRDAĞ
Üye
Nusret SAÇLI

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Mehmet YAPICI

Üye
Muhammet BAYRAM

Üye
Yasemin Şule ÖZÜLKÜ JAICKS

Üye
Bahadır CEYHANLI

Üye
Hasan KARAOĞLU

Üye
Arif YÜCELİ

Üye
Abdullah KAÇAR

Üye
İhsan TOPÇU

Üye
Leyla KARAKAŞ

Üye
Ahmet AKPINAR

Üye
Atilla GÖKTAŞ

Üye
Üye
Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI

Üye
Serdar SEYHAN

Üye
Hasan DÖNMEZ

Üye
İsmet YÜKSEL
Üye
Haluk SIĞINÇ

Üye
Metin BUĞA

Üye
Kemal ŞAHİN
Üye
Hüseyin GÜNGÖR

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-237
Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği

13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021
tarihli ve 67597785-105.02-87142 sayılı yazısı ekinde sunulan Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 2660,
2661 ve 2662 numaralı adaların kuzeyine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait
İmar ve Bayındırlık – Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık – Turizm ve Sanat komisyonu
raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık – Turizm ve Sanat komisyonlarımıza
havale edilen, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661 ve 2662 numaralı adaların kuzeyine yönelik
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
13.09.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.02-87142 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
27.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: Seyhan Belediye Başkanlığının 06/08/2021 tarih 38747 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661 ve 2662 no.lu adaların
kuzeyine yönelik hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi tarafımıza Meclis Kararı
alınmak üzere sunulmuştur.
Konu ile ilgili olarak; plan değişikliğine konu Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661 ve 2662 nolu adaların
kuzeyi tescil dışı alanlar olup Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih 16 sayılı kararıyla
kesinleşen D-400 Güneyi Seyhan Nehri Batısı 6. Etap 1/5.000 ölçekli nazım imar plan revizyonunda “Konut
Alanı, Parklar-Yeşil Alan ve Yaya Yolu” olarak planlı olan alan sınırı içerisinde yer almaktadır. Telif edilen
1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi ile onaylı planda 10 metre en kesitli olarak planlı olan
yaya yolu güneye kaydırılarak konut alanı olarak planlı olan tescil dışı sahada 7 metre en kesitli olarak
planlandığı, bu yaya yolunun kuzeyinin ise “Park ve Belediye Hizmet Alanı (BHA)” olarak planlandığı
tespit edilmiştir.
1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği plan açıklama raporunda aynen “…Park Alanı ile konut
alanları arasındaki yaya yolu, nazım imar planında mülkiyet sınırları gözetilmeden, kadastro sınırlarından
daha kuzeye düzenlenmiştir. Aynı zamanda 2660 ada kuzeyi nazım imar planlarında Park Alanı, uygulama
imar planında ise konut alanı olarak işaretlenmiştir. Dolayısıyla nazım imar planı ile uygulama imar planı
arasındaki uyumsuzluk söz konusudur… Sunulan imar plan değişikliği önerisi ile bölgedeki Belediye Hizmet
Alanı (BHA) ihtiyacının 2662 ada kuzeyindeki tescil dışı sahada karşılanabilmesi ve nazım imar planı ile
uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır..." denilmektedir.
3194 sayılı Kanunda “Planlar, Plan Değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve
arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinde Plan İşlem
Numarası alınmak zorundadır.” denilmekte olup, Plan İşlem Numarasının alınmadığı tespit edilmiştir.
Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661 ve 2662 no.lu adaların yönelik hazırlanan
1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi, 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı
alınmak üzere Belediye Meclisinin havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.

Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi
2660, 2661 ve 2662 numaralı adaların kuzeyine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliğine ait teklif planın, Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661, 2662 nolu parsellerin kuzeyinde planlanan
7 metre en kesitli yaya yolu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ölçeğinde gösterilmesi gereken yol
kullanımı olduğundan söz konusu yaya yolunun “Park Alanı ve Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenerek
teklifin tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661 ve 2662
numaralı adaların kuzeyine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait teklif planın,
Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661, 2662 nolu parsellerin kuzeyinde planlanan 7 metre en kesitli yaya yolu,
1/1000 ölçekli uygulama imar planı ölçeğinde gösterilmesi gereken yol kullanımı olduğundan söz konusu
yaya yolunun “Park Alanı ve Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenerek teklifin tadilen kabulüne ait
komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık – Turizm ve Sanat komisyonlarımıza
havale edilen, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661 ve 2662 numaralı adaların kuzeyine
yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.02-87142 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 27.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: Seyhan Belediye Başkanlığının 06/08/2021 tarih 38747 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661 ve 2662 no.lu adaların kuzeyine
yönelik hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi tarafımıza Meclis Kararı alınmak üzere
sunulmuştur.
Konu ile ilgili olarak; plan değişikliğine konu Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661 ve 2662 nolu adaların
kuzeyi tescil dışı alanlar olup Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih 16 sayılı kararıyla
kesinleşen D-400 Güneyi Seyhan Nehri Batısı 6. Etap 1/5.000 ölçekli nazım imar plan revizyonunda “Konut
Alanı, Parklar-Yeşil Alan ve Yaya Yolu” olarak planlı olan alan sınırı içerisinde yer almaktadır. Telif edilen
1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi ile onaylı planda 10 metre en kesitli olarak planlı olan yaya
yolu güneye kaydırılarak konut alanı olarak planlı olan tescil dışı sahada 7 metre en kesitli olarak planlandığı,
bu yaya yolunun kuzeyinin ise “Park ve Belediye Hizmet Alanı (BHA)” olarak planlandığı tespit edilmiştir.
1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği plan açıklama raporunda aynen “…Park Alanı ile konut alanları
arasındaki yaya yolu, nazım imar planında mülkiyet sınırları gözetilmeden, kadastro sınırlarından daha
kuzeye düzenlenmiştir. Aynı zamanda 2660 ada kuzeyi nazım imar planlarında Park Alanı, uygulama imar
planında ise konut alanı olarak işaretlenmiştir. Dolayısıyla nazım imar planı ile uygulama imar planı
arasındaki uyumsuzluk söz konusudur… Sunulan imar plan değişikliği önerisi ile bölgedeki Belediye Hizmet
Alanı (BHA) ihtiyacının 2662 ada kuzeyindeki tescil dışı sahada karşılanabilmesi ve nazım imar planı ile
uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır..." denilmektedir.
3194 sayılı Kanunda “Planlar, Plan Değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve
arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinde Plan İşlem
Numarası alınmak zorundadır.” denilmekte olup, Plan İşlem Numarasının alınmadığı tespit edilmiştir.
Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661 ve 2662 no.lu adaların yönelik hazırlanan
1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi, 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak
üzere Belediye Meclisinin havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi
2660, 2661 ve 2662 numaralı adaların kuzeyine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliğine ait teklif planın, Sarıhamzalı Mahallesi 2660, 2661, 2662 nolu parsellerin kuzeyinde planlanan 7
metre en kesitli yaya yolu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ölçeğinde gösterilmesi gereken yol kullanımı
olduğundan söz konusu yaya yolunun “Park Alanı ve Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenerek teklifin tadilen
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye

Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
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Üye
Şinasi TUTAR
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13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021
tarihli ve 67597785-105.02-87151 sayılı yazısı ekinde sunulan Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 7180
ada 4 parsele yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2019/550 E. – 2020/286 K. sayılı kararı sonrasında
mahkeme kararına istinaden hazırlanan ve Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 03.07.2021 tarihli ve 47 sayılı
kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık – Kanunlar
– Ulaşım komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kanunlar – Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi
7180 ada 4 parsele yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2019/550 E. – 2020/286 K. sayılı kararı
sonrasında mahkeme kararına istinaden hazırlanan ve Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 03.07.2021 tarihli
ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.02-87151 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 21.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi
: 02.09.2021 tarihli ve 16399 sayılı yazı.
İlgi yazı ile Çukurova Belediye Meclisinin 03.07.2021 tarih ve 47 sayılı kararı ile Adana İli, Çukurova
İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 7180 ada 4 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği teklif edilmektedir.
Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 7180 ada 4 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ;
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 tarih 51 sayılı kararı ile onaylanmış olup 12.05.2017 tarih
ve 209 sayılı kararı ile kesinleşerek Çukurova Belediyesine gönderilmiştir.
Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı kabul edilmiştir. Onaylanan uygulama imar planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 1 ay
süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 17.08.201817.09.2018 tarihleri arasında ilan edilen imar planına
yönelik itiraz başvurusu yapılmamış, kesinleşmiştir. Davacı Adana Valiliği tarafından Belediyemiz aleyhine
Adana 3.İdare Mahkemesinin 2019/550E. sayılı dosyası ile açılan dava mahkemenin 2020/826K. sayılı kararı ile
sonuçlanmış, kararın Çukurova Belediyesine tebliğ tarihi 20.11.2020 olup, 11.02.2021 tarih ve 14 sayılı
Çukurova Belediye Meclisinin kararı ile mahkeme kararına uyularak işlemin iptaline 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı teklifi yapılıncaya kadar müdürlüğe iadesine karar verilmiştir. Gerek üst ölçekli nazım imar planına
gerekse de mahkeme kararına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi yapılmıştır.
Bahse konu alan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2013 tarih 34 sayılı kararıyla onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planında “ Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” olarak planlıdır. İlgi yazı ekinde
sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ait plan izah raporunda "... Planlama alanını
oluşturan 7180 ada 4 parselde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan meclis kararları
doğrultusunda tapu alanı yaklaşık 50,466 m² olan parsele esas alan konut alanı olarak Uygulama İmar
Planı Değişikliği Planlanmıştır. İlgili parselin batı ve güney cephelerinden 10m, diğer cephelerinden ise 5m
yapı yaklaşma mesafesi uygulanacaktır. Planda yapılaşma emsali olarak E=1.60
MAKS.TAKS=0.60 Yençok= Hava Manıa olarak önerilmiştir…"denilmekte olup, plan notlarında “
talebe bağlı olarak alana yönelik günübirlik ticari aktivitelere yönelik kotları,zemin ve asma katlarda
olmak üzere toplam inşaat alanının %20 ‘si oranına kadar ticari birimler yer alabilir.” Denilmektedir.
3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine eklenen ek paragraflar ile ; “(Ek paragraf:14/2/20207221/6
md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.
(Ek paragraf:14/2/20207221/6 md.) Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo
yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler;

emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar
planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili
idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak
üzere Bakanlıkça belirlenir. “ Hükmü yer almakta olup ayrıca Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği uygulama
imnar planı gösterim tekniklerinde Bina Yüksekliği Yençok: …m olarak yer verilmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda yükseklik değerinin mania kriterlerine göre belirlenmesi hususu kanun ve yönetmelik hükümlerine
aykırılık oluşturacaktır.
Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 7180 ada 4 nolu parselde hazırlanan, 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, ekte sunulan bilgi belgeler incelenerek, 5216 Sayılı yasaya istinaden
gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 7180
ada 4 parsele yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2019/550 E. – 2020/286 K. sayılı kararı sonrasında
mahkeme kararına istinaden hazırlanan ve Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 03.07.2021 tarihli ve 47 sayılı
kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklif planın, Adana 3. İdare
Mahkemesinin 2019/550 E. – 2020/286 K. sayılı iptal kararına istinaden 7180 ada 4 parselin kuzey
kesiminde planlanan “Otopark Alanı” ve parselin kuzeyinde planlanan “10 metre en kesitli imar yolu”
kullanım kararlarının mahkeme iptal gerekçelerine göre düzenlendiği ancak; 7180 ada 4 parselin “Konut
Alanı” olarak planlanan kısmına yönelik bina yükseklik değerinin “Yençok: Hava Mania” olarak
planlanmasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim teknikleri açısından bina yükseklik değerinin
metre olarak belirtilmesi gerektiğinden “Yençok: 51.50 m” olarak düzenlenerek teklifin tadilen kabulüne
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 7180 ada 4 parsele
yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2019/550 E. – 2020/286 K. sayılı kararı sonrasında mahkeme kararına
istinaden hazırlanan ve Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 03.07.2021 tarihli ve 47 sayılı kararı ile kabul
edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklif planın, Adana 3. İdare Mahkemesinin
2019/550 E. – 2020/286 K. sayılı iptal kararına istinaden 7180 ada 4 parselin kuzey kesiminde planlanan
“Otopark Alanı” ve parselin kuzeyinde planlanan “10 metre en kesitli imar yolu” kullanım kararlarının
mahkeme iptal gerekçelerine göre düzenlendiği ancak; 7180 ada 4 parselin “Konut Alanı” olarak planlanan
kısmına yönelik bina yükseklik değerinin “Yençok: Hava Mania” olarak planlanmasının Mekânsal Planlar
Yapım Yönetmeliği gösterim teknikleri açısından bina yükseklik değerinin metre olarak belirtilmesi
gerektiğinden “Yençok: 51.50 m” olarak düzenlenerek teklifin tadilen kabulüne ait komisyon raporunun
“Plan notundaki 3. madde mahkeme kararına uymadığından plan notundan çıkartılarak” tadilen kabulüne,
gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.

Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kanunlar – Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi Huzurevleri
Mahallesi 7180 ada 4 parsele yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2019/550 E. – 2020/286 K. sayılı
kararı sonrasında mahkeme kararına istinaden hazırlanan ve Çukurova İlçe Belediye Meclisinin
03.07.2021 tarihli ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.02-87151 sayılı
yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 21.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : 02.09.2021 tarihli ve 16399 sayılı yazı.
İlgi yazı ile Çukurova Belediye Meclisinin 03.07.2021 tarih ve 47 sayılı kararı ile Adana İli,
Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 7180 ada 4 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği teklif edilmektedir.
Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 7180 ada 4 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 tarih 51 sayılı kararı ile onaylanmış olup 12.05.2017
tarih ve 209 sayılı kararı ile kesinleşerek Çukurova Belediyesine gönderilmiştir.
Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı kabul edilmiştir. Onaylanan uygulama imar planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 1
ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 17.08.201817.09.2018 tarihleri arasında ilan edilen imar
planına yönelik itiraz başvurusu yapılmamış, kesinleşmiştir. Davacı Adana Valiliği tarafından Belediyemiz
aleyhine Adana 3.İdare Mahkemesinin 2019/550E. sayılı dosyası ile açılan dava mahkemenin 2020/826K.
sayılı kararı ile sonuçlanmış, kararın Çukurova Belediyesine tebliğ tarihi 20.11.2020 olup, 11.02.2021 tarih ve
14 sayılı Çukurova Belediye Meclisinin kararı ile mahkeme kararına uyularak işlemin iptaline 1/1000
ölçekli uygulama imar planı teklifi yapılıncaya kadar müdürlüğe iadesine karar verilmiştir. Gerek üst ölçekli
nazım imar planına gerekse de mahkeme kararına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
teklifi yapılmıştır.
Bahse konu alan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2013 tarih 34 sayılı kararıyla
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “ Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” olarak planlıdır.
İlgi yazı ekinde sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ait plan izah raporunda "...
Planlama alanını oluşturan 7180 ada 4 parselde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan
meclis kararları doğrultusunda tapu alanı yaklaşık 50,466 m² olan parsele esas alan konut alanı olarak
Uygulama İmar Planı Değişikliği Planlanmıştır. İlgili parselin batı ve güney cephelerinden 10m, diğer
cephelerinden ise 5m yapı yaklaşma mesafesi uygulanacaktır. Planda yapılaşma emsali olarak
E=1.60 MAKS.TAKS=0.60 Yençok= Hava Manıa olarak önerilmiştir…"denilmekte olup, plan
notlarında “ talebe bağlı olarak alana yönelik günübirlik ticari aktivitelere yönelik kotları,zemin ve
asma katlarda olmak üzere toplam inşaat alanının %20 ‘si oranına kadar ticari birimler yer alabilir.”
Denilmektedir.
3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine eklenen ek paragraflar ile ; “(Ek paragraf:14/2/20207221/6
md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.
(Ek paragraf:14/2/20207221/6 md.) Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları
hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal
değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı
değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili
idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden
karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. “ Hükmü yer almakta olup ayrıca Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği uygulama imnar planı gösterim tekniklerinde Bina Yüksekliği Yençok: …m olarak yer
verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yükseklik değerinin mania kriterlerine göre belirlenmesi hususu
kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırılık oluşturacaktır.
Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 7180 ada 4 nolu parselde hazırlanan, 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, ekte sunulan bilgi belgeler incelenerek, 5216 Sayılı yasaya
istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim.
Denilmektedir.

Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi
7180 ada 4 parsele yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2019/550 E. – 2020/286 K. sayılı kararı
sonrasında mahkeme kararına istinaden hazırlanan ve Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 03.07.2021
tarihli ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklif planın,
Adana 3. İdare Mahkemesinin 2019/550E. – 2020/286K. sayılı iptal kararına istinaden 7180 ada 4
parselin kuzey kesiminde planlanan “Otopark Alanı” ve parselin kuzeyinde planlanan “10 metre en kesitli
imar yolu” kullanım kararlarının mahkeme iptal gerekçelerine göre düzenlendiği ancak; 7180 ada 4
parselin “Konut Alanı” olarak planlanan kısmına yönelik bina yükseklik değerinin “Yençok: Hava
Mania” olarak planlanmasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim teknikleri açısından bina
yükseklik değerinin metre olarak belirtilmesi gerektiğinden “Yençok: 51.50m” olarak düzenlenerek
teklifin tadilen kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – KANUNLAR – ULAŞIM KOMİSYONU

Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ
Üye
Cemal DEMİRDAĞ
Üye
Nusret SAÇLI
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Recai MERCİMEK

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Mehmet YAPICI

Üye
Ali YAŞAR
Üye
Rafet AVAN

Üye
Volkan BAYRAKÇI

Üye
Hasan KARAOĞLU

Üye
Arif YÜCELİ

Üye
Muhammet BAYRAM

Üye
Sedat GÜL

Üye
Leyla KARAKAŞ

Üye
Ahmet AKPINAR

Üye
Vedat CENGİZ

Üye
Askeri DAĞLI

Üye
Erdal HATİPOĞLU

Üye
İhsan TOPÇU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Hasan DÖNMEZ
Üye
Kemal ÇELİK
Üye
Yusuf ARISOY

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-239
Özü: İmar Plan Değişikliği

13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021
tarihli ve 67597785-105.02-87152 sayılı yazısı ekinde sunulan Çukurova İlçesi, Belediyeevleri (tapunun
Kurttepe) Mahallesi 7067 ada 4 parsele yönelik Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarihli ve 34
sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık – Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları – Turizm ve Sanat komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları – Turizm ve Sanat komisyonlarımıza havale edilen,
Çukurova İlçesi, Belediyeevleri (tapunun Kurttepe) Mahallesi 7067 ada 4 parsele yönelik Çukurova İlçe
Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarihli ve 34 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E-13509581-115.01.0287152 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 23.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: 02.09.2021 tarihli ve 16400 sayılı yazı.
İlgi dilekçe ile; Çukurova İlçesi, Belediyeevleri (tapunun Kurttepe) Mahallesi 7067 ada 4 parsele yönelik
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih 19 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım
imar planına uygun olarak hazırlanan ve Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih 34 sayılı kararı
ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir.
Adana İli Çukurova İlçesi Belediyevleri Mahallesi 7067 ada 4 parsel sayılı taşınmaz Adana Büyükşehir
Belediye Meclisinin 14.02.2013 tarih ve 35 sayılı kararıyla onaylanan ve yürürlükte olan planda alan mevcut
durumda “Park Alanı” olarak bulunmaktadır. İlgi yazı ile sunulan nazım imar plan değişikliği teklifi ile 7067 ada 4
parsel “ … Belediyeevleri Mahallesi 7067 ada 4 parsel üzerinde mer’i nazım imar planında park alanı
olarak bulunan alan ile otopark alanı olarak fiili kullanımın ulaşım aksları boyunca cep otopark
kullanımına dönüşümü hedeflenmektedir. Mevcut otopark alanı 1.300 m²’dir. Otopark alanı kuzey batı ve
doğu askları boyunca yine aynı alan büyüklüğünde otopark alanı oluşturulması amacı ile plan değişikliği
tasarlanmıştır. Belediyeevleri mahallesi, 7067 ada, 4 parsel içerisinde herhangi bir ağaca zarar
verilmeksizin, mevcut park fonksiyonlarına da zarar vermeyecek şekilde vatandaşlardan gelen talepleri
değerlendirmek ve kamusal hizmeti sağlayabilmek için alanın kuzeydoğusunda bulunan otopark alanının
aynı alan büyüklüğünde adanın çevresinde cep otoparkı olarak daha kullanışlı biçimde işlenmesi şeklinde
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği planlanmıştır.” denilmektedir.
Teklif planda 7067 ada 4 parsel onaylı nazım imar planında Park Alanı olarak planlı olup kuzeyinde,
batısında ve doğusunda cep otoparkı olarak planlıdır. Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da aynı
kullanım kararı içerisinde yer almaktadır. Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih 34 sayılı kararında
yalnızca 7067 ada 4 parsele esas plan değişikliği yapıldığı belirtilmekte ancak karar eki plan paftasında 7067
ada 4 parselin kuzeydoğu kesiminde yer alan ve fiiliyatta otopark alanı olarak kullanılan tescil dışı alanında üst
ölçekli plan kararları doğrultusunda plan kararı getirildiği görülmektedir.
Adana İli Çukurova İlçesi Belediyeevleri Mahallesi 7067 ada 4 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda
hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ilgili kurum görüşleri Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Teklif planın Çukurova İlçe Belediye
Meclisinin 20.05.2021 tarihli ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği paftasının, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2019 tarihli ve 19 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği kararlarına ve karar eki plan paftasına uygun olarak
düzenlendiğinden teklifin ilçe belediyesinden geldiği şekli ile kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Teklif planın Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 20.05.2021
tarihli ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftasının, Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2019 tarihli ve 19 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım
imar plan değişikliği kararlarına ve karar eki plan paftasına uygun olarak düzenlendiğinden teklifin ilçe
belediyesinden geldiği şekli ile kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için
evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları – Turizm ve Sanat komisyonlarımıza havale edilen,
Çukurova İlçesi, Belediyeevleri (tapunun Kurttepe) Mahallesi 7067 ada 4 parsele yönelik Çukurova İlçe
Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarihli ve 34 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E-13509581-115.01.0287152 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 23.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: 02.09.2021 tarihli ve 16400 sayılı yazı.
İlgi dilekçe ile; Çukurova İlçesi, Belediyeevleri (tapunun Kurttepe) Mahallesi 7067 ada 4 parsele yönelik
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih 19 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım
imar planına uygun olarak hazırlanan ve Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih 34 sayılı kararı
ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir.
Adana İli Çukurova İlçesi Belediyevleri Mahallesi 7067 ada 4 parsel sayılı taşınmaz Adana Büyükşehir
Belediye Meclisinin 14.02.2013 tarih ve 35 sayılı kararıyla onaylanan ve yürürlükte olan planda alan mevcut
durumda “Park Alanı” olarak bulunmaktadır. İlgi yazı ile sunulan nazım imar plan değişikliği teklifi ile 7067 ada 4
parsel “ … Belediyeevleri Mahallesi 7067 ada 4 parsel üzerinde mer’i nazım imar planında park alanı
olarak bulunan alan ile otopark alanı olarak fiili kullanımın ulaşım aksları boyunca cep otopark
kullanımına dönüşümü hedeflenmektedir. Mevcut otopark alanı 1.300 m²’dir. Otopark alanı kuzey batı ve
doğu askları boyunca yine aynı alan büyüklüğünde otopark alanı oluşturulması amacı ile plan değişikliği
tasarlanmıştır. Belediyeevleri mahallesi, 7067 ada, 4 parsel içerisinde herhangi bir ağaca zarar
verilmeksizin, mevcut park fonksiyonlarına da zarar vermeyecek şekilde vatandaşlardan gelen talepleri
değerlendirmek ve kamusal hizmeti sağlayabilmek için alanın kuzeydoğusunda bulunan otopark alanının
aynı alan büyüklüğünde adanın çevresinde cep otoparkı olarak daha kullanışlı biçimde işlenmesi şeklinde
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği planlanmıştır.” denilmektedir.
Teklif planda 7067 ada 4 parsel onaylı nazım imar planında Park Alanı olarak planlı olup kuzeyinde,
batısında ve doğusunda cep otoparkı olarak planlıdır. Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da aynı
kullanım kararı içerisinde yer almaktadır. Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih 34 sayılı kararında
yalnızca 7067 ada 4 parsele esas plan değişikliği yapıldığı belirtilmekte ancak karar eki plan paftasında 7067
ada 4 parselin kuzeydoğu kesiminde yer alan ve fiiliyatta otopark alanı olarak kullanılan tescil dışı alanında üst
ölçekli plan kararları doğrultusunda plan kararı getirildiği görülmektedir.
Adana İli Çukurova İlçesi Belediyeevleri Mahallesi 7067 ada 4 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda
hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ilgili kurum görüşleri Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Teklif planın Çukurova İlçe Belediye
Meclisinin 20.05.2021 tarihli ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği paftasının, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2019 tarihli ve 19 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği kararlarına ve karar eki plan paftasına uygun olarak
düzenlendiğinden teklifin ilçe belediyesinden geldiği şekli ile kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – KENT EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI
TURİZM VE SANAT KOMİSYONU
Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Üye
Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI

Üye
Hasan KARAOĞLU

Üye
İhsan TOPCU

Üye
Zafer KOÇ

Üye
Süleyman GÖÇER

Üye
Cafer BOYRAZ

Üye
Kemal ÇELİK

Üye
Üye
Üye
Bahadır CEYHANLI Vedat GÜNDOĞAN Yasemin Şule ÖZÜLKÜ JAICKS

Üye
Hüseyin GÜNGÖR

Üye
Arif YÜCELİ

Üye
Recai MERCİMEK

Üye
Mustafa EKİCİ

Üye
Şinasi TUTAR

Üye
Ali YAŞAR

Üye
Vedat CENGİZ

Üye
Serdar SEYHAN

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-240
Özü: İmar Plan Değişikliği

13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021
tarihli ve 67597785-105.02-87154 sayılı yazısı ekinde sunulan Çukurova İlçesi 2453 parsel ve civarına
yönelik onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan 1 adet itiraz başvurusuna
yönelik Çukurova İlçe Belediye Meclisince alınan 03.07.2021 tarihli ve 46 sayılı karara ait İmar ve
Bayındırlık – Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler – Deprem ve Doğal Afetler komisyonu
raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler – Deprem ve Doğal Afetler
komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi 2453 parsel ve civarına yönelik onaylanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğine yapılan 1 adet itiraz başvurusuna yönelik Çukurova İlçe Belediye
Meclisince alınan 03.07.2021 tarihli ve 46 sayılı karara ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
13.09.2021 tarihli ve E-13509581-115.01.02-87154 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
07.10.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : 27.08.2021 tarih 16174 sayılı yazı.
İlgi yazı ile T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğü tarafından Çukurova İlçesi, Karalar
Bucağı Mahallesi 2453 parsel ve civarına yönelik onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine
yapılan 1 adet itiraz başvurusuna yönelik Çukurova Belediye Meclisince alınan 03.07.2021 tarih ve 46 sayılı
karara ait 1/1000 ölçekli uygulama imarı değişikliği teklif edilmektedir.
Çukurova Belediyesinin 02.09.2021 tarih 16174 sayılı yazısı ile “Çukurova İlçesi Karalarbucağı
Mahallesi 2453 parsel ve civarı, mevcut Karayolları tesislerinin bulunduğu alanın bir kısmı günübirlik bir
kısmı da Resmi Kurum Alanı olarak görülmektedir. Alanın mevcut kullanımına uygun olarak Resmi Kurum
Alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2020
tarih ve 42 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çukurova İlçesi Karalar Bucağı Mahallesi 2453 parsel ve civarı,
mevcut Karayolları tesislerinin bulunduğu alanda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2020 tarih
ve 42 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü
5.Bölge Müdürlüğü tarafından 17.07.2020 tarih E.157528 sayılı yazı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar
planının onaylanması talep edilmiştir. Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 13.03.2021 tarih ve 72 sayılı
kararı ile onaylanmıştır. 25.03.2021 tarih ve 28937 sayılı yazı ile belediyemize askı işlemleri yapılması
için gönderilmiştir. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğünün 01.03.2021 tarih ve
E.72357778754/364180 sayılı yazısı ile yeniden çekme mesafeleri ile kadastro hatlarında değişiklikten
dolayı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi yapılmıştır. Askı süresi içinde kurumun kendisi itiraz
olarak kabul edilmek üzere başvuru yapmış ve Çukurova Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih ve 35 sayılı
kararı ile itirazın görüşülmesi istenmiştir. 1 adet itirazın görüşülerek karar alınması gerekmektedir.
Çukurova Belediye Meclisinin 03.07.2021 tarih ve 46 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planına
uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiştir. Denilmektedir.
Karayolları genel müdürlüğü 5.bölge müdürlüğünün yazısı ile yeniden çekme mesafeleri ile kadastro
hatlarında değişiklikten dolayı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi yapılmıştır. Askı süresi içinde kurumun
kendisi itiraz olarak kabul edilmek üzere başvuru yapmış ve Çukurova Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih ve
35 sayılı kararı ile itirazın görüşmesi istenmiştir. Yapılan itiraz ile ilgili Çukurova Belediye Meclisinin
03.07.2021 tarih ve 46 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliğini kabul edilmiştir

İlgi yazı ekinde sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı açıklama raporunda “… imar planı
değişikliğine konu parsellerde yer alan Resmi Kurum Alanında karayolu kamulaştırma hattı dikkate
alınarak “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik’in ilgili maddeleri
uyarınca imar ada kenarları yönetmeliğine uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Resmi kurum alanının
kuzeyinde ise, mer’i 1/5000 ölçekli nazım imar planına uyumlu olacak şekilde 7 metre genişliğinde “Yaya
Yolu” planlanmıştır. “Resmi Kurum Alanı” imar planı değişikliği E=0.80 Yençok=6 Kat (20.50m) olarak
planlanmış olup, Resmi kurum alanındaki yapı yaklaşma mesafeleri her cepheden 5’er metre olacak şekilde
planlanmıştır.” Denilmektedir.
Adana İli, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 2453 parsel ve civarı ile ilgili hazırlanan, 1/1000
Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin, ekte sunulan bilgi belgeler incelenerek, 5216 Sayılı yasaya
istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 2453
parsel ve civarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan 1 adet itiraz
başvurusuna yönelik Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 03.07.2021 tarihli ve 46 sayılı kararı ile onaylanan
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin ilçe belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne, 5216
sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği
ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 2453 parsel ve civarına
yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan 1 adet itiraz başvurusuna yönelik
Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 03.07.2021 tarihli ve 46 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan değişikliği teklifinin ilçe belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne ait komisyon raporunun
kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği
ile karar verildi.

Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler – Deprem ve Doğal Afetler
komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi 2453 parsel ve civarına yönelik onaylanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan değişikliğine yapılan 1 adet itiraz başvurusuna yönelik Çukurova İlçe Belediye
Meclisince alınan 03.07.2021 tarihli ve 46 sayılı karara ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
13.09.2021 tarihli ve E-13509581-115.01.02-87154 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
07.10.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : 27.08.2021 tarih 16174 sayılı yazı.
İlgi yazı ile T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğü tarafından Çukurova İlçesi, Karalar
Bucağı Mahallesi 2453 parsel ve civarına yönelik onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine
yapılan 1 adet itiraz başvurusuna yönelik Çukurova Belediye Meclisince alınan 03.07.2021 tarih ve 46 sayılı
karara ait 1/1000 ölçekli uygulama imarı değişikliği teklif edilmektedir.
Çukurova Belediyesinin 02.09.2021 tarih 16174 sayılı yazısı ile “Çukurova İlçesi Karalarbucağı
Mahallesi 2453 parsel ve civarı, mevcut Karayolları tesislerinin bulunduğu alanın bir kısmı günübirlik bir
kısmı da Resmi Kurum Alanı olarak görülmektedir. Alanın mevcut kullanımına uygun olarak Resmi Kurum
Alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2020
tarih ve 42 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çukurova İlçesi Karalar Bucağı Mahallesi 2453 parsel ve civarı,
mevcut Karayolları tesislerinin bulunduğu alanda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2020 tarih
ve 42 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü
5.Bölge Müdürlüğü tarafından 17.07.2020 tarih E.157528 sayılı yazı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar
planının onaylanması talep edilmiştir. Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 13.03.2021 tarih ve 72 sayılı
kararı ile onaylanmıştır. 25.03.2021 tarih ve 28937 sayılı yazı ile belediyemize askı işlemleri yapılması
için gönderilmiştir. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğünün 01.03.2021 tarih ve
E.72357778754/364180 sayılı yazısı ile yeniden çekme mesafeleri ile kadastro hatlarında değişiklikten
dolayı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi yapılmıştır. Askı süresi içinde kurumun kendisi itiraz
olarak kabul edilmek üzere başvuru yapmış ve Çukurova Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih ve 35 sayılı
kararı ile itirazın görüşülmesi istenmiştir. 1 adet itirazın görüşülerek karar alınması gerekmektedir.
Çukurova Belediye Meclisinin 03.07.2021 tarih ve 46 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planına
uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiştir. Denilmektedir.
Karayolları genel müdürlüğü 5.bölge müdürlüğünün yazısı ile yeniden çekme mesafeleri ile kadastro
hatlarında değişiklikten dolayı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi yapılmıştır. Askı süresi içinde kurumun
kendisi itiraz olarak kabul edilmek üzere başvuru yapmış ve Çukurova Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih ve
35 sayılı kararı ile itirazın görüşmesi istenmiştir. Yapılan itiraz ile ilgili Çukurova Belediye Meclisinin
03.07.2021 tarih ve 46 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliğini kabul edilmiştir
İlgi yazı ekinde sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı açıklama raporunda “… imar planı
değişikliğine konu parsellerde yer alan Resmi Kurum Alanında karayolu kamulaştırma hattı dikkate
alınarak “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik’in ilgili maddeleri
uyarınca imar ada kenarları yönetmeliğine uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Resmi kurum alanının
kuzeyinde ise, mer’i 1/5000 ölçekli nazım imar planına uyumlu olacak şekilde 7 metre genişliğinde “Yaya
Yolu” planlanmıştır. “Resmi Kurum Alanı” imar planı değişikliği E=0.80 Yençok=6 Kat (20.50m) olarak
planlanmış olup, Resmi kurum alanındaki yapı yaklaşma mesafeleri her cepheden 5’er metre olacak şekilde
planlanmıştır.” Denilmektedir.
Adana İli, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 2453 parsel ve civarı ile ilgili hazırlanan, 1/1000
Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin, ekte sunulan bilgi belgeler incelenerek, 5216 Sayılı yasaya
istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.

Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 2453
parsel ve civarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan 1 adet itiraz
başvurusuna yönelik Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 03.07.2021 tarihli ve 46 sayılı kararı ile onaylanan
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin ilçe belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne, 5216
sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği
ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA İLİŞKİLER
DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ

Üye
Lütfi CEYHAN

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Hasan DÖNMEZ

Üye
Mehmet DAYANIKLI

Üye
Mehmet Ali ERZİN

Üye
Vedat GÜNDOĞAN

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Hasan KARAOĞLU

Üye
Recep İZCİ

Üye
Ozan GÜLAÇTI

Üye
Mustafa BAYAR

Üye
Vedat ÖZDER

Üye
Üye
Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI

Üye
Leyla KARAKAŞ

Üye
Atilla GÖKTAŞ

Üye
Askeri DAĞLI

Üye
Mehmet YAPICI

Üye
İhsan TOPCU

Üye
Cemal İLÇİ

Üye
Yusuf ARISOY

Üye
Güngör GEÇER

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-241
Özü: İmar Plan Değişikliği

13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021
tarihli ve 67597785-105.02-87153 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7809
ada 4, 5 ve 6 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve
Bayındırlık – Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık – Turizm ve Sanat komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık – Turizm ve Sanat komisyonlarımıza
havale edilen, Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7809 ada 4, 5 ve 6 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000
ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E13509581-115.01.02-87153 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 22.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : 01.09.2021 tarihli ve 108612 sayılı yazı.
İlgi yazı ile Mülkiyeti Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge
Müdürlüğüne ( Sultan Mahmud Hanı Sani Bin Sultan Abdulhamid Han Vakfı) ait olan Adana İli, Çukurova
İlçesi, , 7809 ada 5 ve 6 numaralı parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklif
edilmektedir.
Teklif nazım imar plan değişikliği plan açıklama raporunda “…Çukurova İlçesi, Mahallesi, 7809 ada 5 ve
6 numaralı parseller kadastro sınırına göre ve T.C. Vakıflar Adana Bölge Müdürlüğü’nün 7809 ada 6 parsel
de yönetim yapısına ihtiyacı olmadığından kurumun faaliyet konularının devamı amacıyla eğitim tesisi ve
buradaki fonksiyonların günübirlik ihtiyacını karşılamak amacıyla Ticaret Alanı, 7809 alanı 4 parsel
“Spor Alanı” kadastro alanı ve sınırı doğrultusunda ulaşım bağlantıları korunarak 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değişikliği hazırlatılmıştır…” denilmektedir.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 221 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli
nazım imar plan değişikliğinde taşınmazların yer aldığı alanlar kısmen Resmi Kurum Alanı ve Spor Tesisleri
Alanı olarak planlı olup kadastral durum ile onaylı plan arasında uyuşmazlık (kayıklık) bulunduğundan kısmen de
imar yolları içerisinde kalmaktadır. Teklif planda 7809 ada 5 parsel büyük bölümü Kamu Hizmet Alanı olmak
üzere kısmen de Özel Eğitim Tesisleri Alanı ve Spor Alanı, 7809 ada 6 parsel büyük bölümü Özel Eğitim
Tesisleri Alanı ve Ticaret Alanı kısmen ise Spor Alanı ve 25 metre en kesitli imar yolu, 7809 ada 4 parsel Spor
Alanı ve İmar yolları olarak planlı olan alan sınırı içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir. Teklife konu planlama alanı
içerisinde kalan 7809 ada 4 parsel sayılı taşınmaz Çukurova İlçe Belediyesine ait olduğu tespit edildiğinden
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31. maddesinin 4. bendine istinaden muvafakati ile ilgili
kurumların görüşünün dosyasında yer almadığı tespit edilmiştir.
Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 7809 ada 4,5 ve 6 numaralı parseller ile ilgili
hazırlanan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin, ekte sunulan bilgi belgeler incelenerek, 5216
Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim.
Denilmektedir.

Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar
Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan Adana ili Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi,
7809 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait teklifin
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan Adana ili Çukurova ilçesi, Kireçocağı Mahallesi, 7809 ada 4, 5 ve 6
nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne ait komisyon
raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık – Turizm ve Sanat komisyonlarımıza
havale edilen, Çukurova ilçesi Kireçocağı Mahallesi 7809 ada 4, 5 ve 6 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000
ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E13509581-115.01.02-87153 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 22.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : 01.09.2021 tarihli ve 108612 sayılı yazı.
İlgi yazı ile Mülkiyeti Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge
Müdürlüğüne ( Sultan Mahmud Hanı Sani Bin Sultan Abdulhamid Han Vakfı) ait olan Adana İli, Çukurova
İlçesi, , 7809 ada 5 ve 6 numaralı parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklif
edilmektedir.
Teklif nazım imar plan değişikliği plan açıklama raporunda “…Çukurova İlçesi, Mahallesi, 7809 ada 5 ve
6 numaralı parseller kadastro sınırına göre ve T.C. Vakıflar Adana Bölge Müdürlüğü’nün 7809 ada 6 parsel
de yönetim yapısına ihtiyacı olmadığından kurumun faaliyet konularının devamı amacıyla eğitim tesisi ve
buradaki fonksiyonların günübirlik ihtiyacını karşılamak amacıyla Ticaret Alanı, 7809 alanı 4 parsel
“Spor Alanı” kadastro alanı ve sınırı doğrultusunda ulaşım bağlantıları korunarak 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değişikliği hazırlatılmıştır…” denilmektedir.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 221 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli
nazım imar plan değişikliğinde taşınmazların yer aldığı alanlar kısmen Resmi Kurum Alanı ve Spor Tesisleri
Alanı olarak planlı olup kadastral durum ile onaylı plan arasında uyuşmazlık (kayıklık) bulunduğundan kısmen de
imar yolları içerisinde kalmaktadır. Teklif planda 7809 ada 5 parsel büyük bölümü Kamu Hizmet Alanı olmak
üzere kısmen de Özel Eğitim Tesisleri Alanı ve Spor Alanı, 7809 ada 6 parsel büyük bölümü Özel Eğitim
Tesisleri Alanı ve Ticaret Alanı kısmen ise Spor Alanı ve 25 metre en kesitli imar yolu, 7809 ada 4 parsel Spor
Alanı ve İmar yolları olarak planlı olan alan sınırı içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir. Teklife konu planlama alanı
içerisinde kalan 7809 ada 4 parsel sayılı taşınmaz Çukurova İlçe Belediyesine ait olduğu tespit edildiğinden
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31. maddesinin 4. bendine istinaden muvafakati ile ilgili
kurumların görüşünün dosyasında yer almadığı tespit edilmiştir.
Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 7809 ada 4,5 ve 6 numaralı parseller ile ilgili
hazırlanan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin, ekte sunulan bilgi belgeler incelenerek, 5216
Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar
Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan Adana ili Çukurova ilçesi, Kireçocağı Mahallesi,
7809 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oyçokluğu ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – KIRSAL KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK
TURİZM VE SANAT KOMİSYONU
Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Üye
Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI

Üye
Hasan KARAOĞLU

Üye
İhsan TOPCU

Üye
Abdullah KAÇAR

Üye
İlker ÖNÜK

Üye
Hüseyin GÜNGÖR

Üye
Recai MERCİMEK

Üye
Ahmet AKPINAR

Üye
Mehmet YAPICI

Üye
Arif YÜCELİ

Üye
Mustafa EKİCİ

Üye
Mehmet Ali ERZİN

Üye
Haluk SIĞINÇ

Üye
Şinasi TUTAR

Üye
Ali YAŞAR

Üye
İsmet YÜKSEL

Üye
Cihan ŞENER

Üye
Serdar SEYHAN

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-242
Özü: 17 Adet İtiraz

13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021 tarihli
ve 67597785-105.02-87144 sayılı yazısı ekinde sunulan Seyhan İlçesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık
1560 hektar alanda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 173 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna yönelik askı süresi içerisinde yapılan 17 adet itiraz
dilekçesinin görüşülmesine ait İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler –
Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler – Deprem ve Doğal Afetler
komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 1560 hektar alanda Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 173 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım
imar plan revizyonuna yönelik askı süresi içerisinde yapılan 17 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ait
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.02-87144 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 20.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Seyhan İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 1560 hektar alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli
Nazım İmar Planı Revizyonu Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarih ve 173 sayılı
kararıyla onaylanarak 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 04.08.2021-06.09.2021 tarihleri
arasında ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup, askı sürecinde 17 adet itiraz başvurusunda
bulunulmuştur.
Adana İli, Seyhan İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 1560 hektar alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli
Nazım İmar Planı Revizyonuna yönelik 17 adet itiraz dilekçesinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi sınırları içerisinde kalan
yaklaşık 1560 hektar alanda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 173 sayılı kararı
ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna yönelik askı süresi içerisinde yapılan 17 adet
itirazdan;
İtiraz
No

-

İtiraz
Sahibi

İtiraz Konusu

Ret/Kabul

10.08.2021112095

Hilmi
Tümer

Kamu Hizmet Alanı(KHA) olarak
planlanan Kurtuluş Mahallesi 1701
ada 568 no.lu parselin Seyhan
Belediyesinden alınan 21.08.2019
tarih ve 45558 sayılı imar durum
belgesinde “Konut Alanı” olduğu
belirtilmiş
olup
söz
konusu
taşınmazın “Konut Alanı” olarak
plana işlenmesine talep edilmektedir.

İtiraza konu taşınmaza yönelik Adana
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,

10.08.2021111998

Mehmet
Yurdaer

Celalettin Seyhan İlkokulunun Millet
Bahçesi (Adana Stadyum alanı)
olarak planlı saha içerisinde uygun
bir yere taşınması buna karşılık
Eğitim Alanının yer altı otoparkı ve
üzerinin
park
alanı
olarak
planlanması talep edilmektedir.

Celalettin Seyhan İlkokulunun yer aldığı
alanın
Eğitim
Tesisleri
Alanından
çıkarılarak
Park
Alanı
olarak
planlanmasına yönelik kısmın Adana İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü
olmadığı gerekçesiyle, ayrıca Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
14.08.2018 tarih ve 472 sayılı kararı ile

Tarih
Sayı

1

2

3

12.08.2021113202

Suphi
Çetin

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
mahallesi 44148 sokak batısında park
alanı olarak planlanan sahada mevcut
evlerinin yer aldığı, taşınmazlarının
imar uygulaması sonucunda alanın
güneyindeki 12297 ada 16 parselde
yer
verildiği,
bu
durumun
mağduriyetlerine
sebep
olduğu
gerekçesiyle Park Alanının Konut
Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 3 parsel)

4

12.08.2021113203

Hamit
Türk

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

5

12.08.2021113209

Dırre
Akyüz

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.

kesinleşen Millet Bahçesine yönelik imar
planı plan notlarında Park Alanı tanımı
içerisinde “kapalı otopark” kullanımı yer
alabileceğinden itirazın oybirliği ile
reddine,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması amacıyla onaylı 1/1000
ölçekli uygulama imar planındaki şekli ile
15400 ada 15401 ada arasındaki tescil dışı
alanın Yeşil Alan (Park Alanı) olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12

Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

6

12.08.2021113211

Zeynep
Kart

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

7

12.08.2021113213

Agit
Akyüz

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,

8

12.08.2021113214

Murat
İmen

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

9

12.08.2021113219

Şefik
Akyüz

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

10

19.08.2021116821

Nihal
Koçak

11

25.08.2021119540

Dünyagöz

Kamu Hizmet Alanı (KHA) olarak
planlanan, İstiklal Mahallesi 1486
ada 351 no.lu parselin Merkezi İş
Alanı (MİA) olarak planı iken Resmi
Kurum alanı ilan edildiği sonrasında
da askıda yer alan planda KHA alanı
olarak
planlandığı
gerekçesiyle
(iddiası) daha önceki plandaki şekli
ile MİA olarak planlanması talep
edilmektedir.
Kamu Hizmet Alanı (KHA) olarak
planlanan, Çınarlı Mahallesi 391 ada
215 no.lu parselin RTÜK’ten en
yüksek bedelle satın alındığı,
taşınmazın arkasında yer alan Dünya
Göz Hastanesinin ihtiyaca cevap

İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alan önceki nazım imar
planlarında da “Resmi Kurum Alanı
(Kamu
Hizmet
Alanı)”
olarak
planlandığından itirazın oybirliği ile
reddine,

İtiraza konu hususlardan yapılaşma
değerleri ile ilgili kısmın 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında değerlendirilmesi
gereken bir konu olduğundan bu hususa
yönelik kısmın oybirliği ile reddine,
taşınmazın “Özel Sağlık Tesis Alanı”

12

01.09.2021122833

Sinan
Altun

13

02.09.2021123317

Murat
Çopan

14

02.09.202143679

Seyhan
Belediye
Başkanlığı

vermediği bu nedenle söz konusu
taşınmazın “Özel Sağlık Alanı”
olarak planlanması ve yapılaşma
şartlarının 1/5000 ölçekli plana göre
hazırlanacak 1/1000 ölçekli imar
planı
tadilatı
sırasında
çevre
yapılaşmaya göre belirlenmesi talep
edilmektedir.
1- İptal olan 3000 ha planda
Mithatpaşa Mahallesi 13098 ada
civarının plan sınırı dışında iken
askıda yer alan planda bu alanın
planlandığı, plan sınırının yeniden
gözden geçirilmesi gerektiği,

olarak değiştirilmesine yönelik kısmın ise
oyçokluğu ile kabulüne,

2- Mithatpaşa Mahallesi 1479 adanın
iptal olan 3000 ha planda planlı iken
askıda yer alan planda sınır içerisinde
yer almadığı, plan sınırının yeniden
gözden geçirilmesi gerektiği,

2- İtiraza konu taşınmazın yer aldığı alan
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
14.07.2021 tarih 175 sayılı kararı ile
kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planı
sınırları içerisinde yer aldığından itirazın
oybirliği ile reddine,

3Plan
üzerinde
belirtilen
Ticaret+Konut alanlarının derinlik
bakımından yetersiz ve yapılaşmayı
engelleyecek nitelikte olduğu,

3- İtirazın, Ticaret+Konut alanlarında
parsel büyüklüğünün arttırılması ile onaylı
plan sınırı dışındaki alanlar için de plan
kararı getirebileceğinden itirazın oybirliği
ile reddine,

4- Mirzaçelebi Mahallesi 1327 ada
40 no.lu parselin iptal olan planda
“Eğitim Alanı” iken “Konut Alanı”
olarak planlandığı, bu alanın yeniden
“Eğitim Alanı” olarak planlanması
gerektiği,
5- Yeşiloba Mahallesi 1654 ada 201
no.lu parselin Merkezi İş Alanı
(MİA) olarak planlanması yerine
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
olarak
plana
işlenmesi
talep
edilmektedir.

4- İtiraza konu alan, iptal edilen nazım
imar planında “Eğitim Tesisleri Alanı”
olarak planlı olduğundan itirazın oybirliği
ile kabulüne,

Eğitim Alanı olarak planlanan
Bahçeşehir Mahallesi 15118 ada 1 ve
15119 ada 2 no.lu parselin, Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim
tekniği çerçevesinde “Özel Eğitim
Tesis Alanı” (Ö notasyonu gösterimi
eklenerek) olarak plana işlenmesi
talep edilmektedir.
1- Millet Bahçesinin, onaylı
1/5000 ölçekli nazım imar
planına göre, bir bölümü spor
alanı olarak planlana işlenmesi,

1- İtiraza konu alan mahkeme kararı ile
iptal edilen planın, plan onama sınırları
içerisinde yer almadığından söz konusu
alanın plan onama sınırından çıkarılarak
itirazın oybirliği ile kabulüne,

5- İtiraza konu alanda Merkezi İş Alanı ve
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ada
ayrım çizgisinin, Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği 23. Maddesinde yer verilen
“Nazım imar planında karar düzeyi ve
içerikleri bakımından, uygulama imar
planındaki detay kararlar alınmaması esas
olup,
uygulamaya
dönük
kararlar
uygulama imar planlarında belirlenir.”
hükmüne
istinaden
iki
fonksiyon
arasındaki ada ayrım çizgisinin 1/1000
ölçekli
uygulama
imar
planında
belirlenebileceğinden itirazın oybirliği ile
reddine,
İtiraza konu taşınmazların Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği “İlave Nazım
İmar Planı Gösterimleri” kapsamında
“Özel” ibaresinin eklenmesinin oy birliği
ile kabulüne,

1Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin 14.08.2018 tarih 472 sayılı
kararı ile kesinleşen “Millet Bahçesi”
planında
“Spor
Alanı”
planlı
olduğundan itirazın oybirliği ile
kabulüne,

2- Çifte Minare Cami (1769 ada
352 parsel) mevcut kadastro
sınırına göre düzeltilmesi,

2- İtirazın, 1769 ada 352 parsel sayılı
taşınmazın mülkiyet sınırlarına uygun
olarak
“İbadet
Alanı”
olarak
düzenlemesinin oybirliği ile kabulüne,

3- Gülbahçesi Mahallesi. 990 ada

3-

İtirazın,

990

ada

82

parselin

82 parselde mevcut eğitim tesisi
alanı bulunduğundan askıdaki
planda
batısında
planlanan
eğitim alanı ile yer değiştirmesi
gerektiği,

mevcut durumda “Eğitim Tesisleri
Alanı” olarak planlı olduğundan
mevcut
durum
göz
önünde
bulundurularak
düzenlenmesinin
oybirliği ile kabulüne,

4- Seyhan Belediyesi mülkiyetinde
bulunan 12064 ada 18 no.lu parselin
Ticaret Alanı olarak plana işlenmesi
gerektiği,

4- İtiraza konu taşınmaza yönelik Adana
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,
5- İtirazın iptal edilen 1/5000 ölçekli
nazım imar planında “Park Alanı” olarak
planlandığından itirazın oybirliği ile
reddine,

5- Seyhan Belediyesi mülkiyetinde
bulunan fiili durumda “Taziye Evi”
olarak planlı olan 12064 ada 19 no.lu
parselin Belediye Hizmet Alanı
olarak plana işlenmesi gerektiği,
6- Tellidere Mahallesi 2512 ada, 10
parselde yaklaşık 1000 m2 trafo alanı
bulunduğundan dolayı taşınmazın
“Teknik Altyapı Alanı” olarak plana
işlenmesi gerektiği,

6- İtiraza konu alanın “Teknik Altyapı
Olarak” düzenlenmesinin oybirliği ile
kabulüne,

7- Mevcut Hal Alanı batısında yer
alan 35 metre en kesitli imar
yolunun, Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.03.2020 tarih ve 58
sayılı kararına uygun olarak
plana işlenmesi gerektiği,

7Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin 10.03.2020 tarih ve 58
sayılı kararına uygun olarak “40
metre” olarak planlara işlenmesine
yönelik itirazın oybirliği ile kabulüne,

8- Ova mahallesi. 16609 ve 988
adalar arasından başlayan ve
güney yönlü uzanan 20m. İmar
yolunun mevcut uygulamaya
göre 10m. kaymış olarak nazım
imar
planına
işlendiğinden
düzenlenmesi gerektiği,

8- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
23. Maddesinde yer verilen “Nazım imar
planında karar düzeyi ve içerikleri
bakımından, uygulama imar planındaki
detay kararlar alınmaması esas olup,
uyulamaya dönük kararlar uygulama imar
planlarında belirlenir.”
hükmüne
istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında belirlenebileceğinden itirazın
oybirliği ile reddine,

9- Ova Mahallesi 16632 ada, 1
parselde yer alan sağlık tesisi
alanının
mevcut
halinin
(büyüklüğünün)
nazım
imar
planına işlenmesi, ayrıca söz
konusu alanın imar uygulaması
açık olduğundan alanın mevcut
halinin nazım imar planına
işlenmesi gerektiği,

9- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
23. Maddesinde yer verilen “Nazım imar
planında karar düzeyi ve içerikleri
bakımından, uygulama imar planındaki
detay
kararlar
alınmaması
esas
uygulamaya dönük kararlar uygulama
imar planlarında belirlenir.” hükmüne
istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında belirlenebileceğinden itirazın
oybirliği ile reddine,

10- İstiklal Mahallesi 1497 ada l
parsel, Mirzaçelebi Mahallesi
712 ada 1,2 parseller, Akkapı
Mahallesi 702 ada,210 parsel
aynı zamanda 126 ha 1/5000
ölçekli nazım imar planında da
kaldığından
plan
sınırından
çıkarılması gerektiği,

10İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih
ve 525 sayılı kararı ile onaylanan ve
yürürlükte yer alan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı plan onama sınırları
içerisinde yer aldığından itiraza konu
taşınmazların plan onama sınırı dışına
çıkarılarak itirazın oy birliği ile
kabulüne,

11- Küçükdikili mahallesi 4378
ada 9, 10, 11 ve 12 parsellerin
“Konut
Alanı”
olarak
planlanması
yerine
“İbadet
Alanı” olarak plana işlenmesi
gerektiği,

11İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih
ve 525 sayılı kararı ile onaylanan ve
yürürlükte yer alan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı plan onama sınırları
içerisinde yer aldığından itiraza konu
taşınmazların plan onama sınırı dışına

çıkarılarak itirazın
tadilen kabulüne,
12- Mithatpaşa Mahallesi 13098
ada
ve
çevresinin
olduğu
bölgeler önceden sınır dışı iken
yeni planda sınıra alınarak
Ticaret+Konut
alanı
olarak
planlanmış, donatı ihtiyacını
arttırmakta
olduğundan
plan
sınırı
dışına
çıkarılması
gerektiği,
13- Sarıhamzalı Mahallesi 12321
ada
kuzeyinde
plan
sınırı
içerisinde kalan 35 metre en
kesitli imar yolunun ve kanalın
ayrıca belirtilmesi ve kanalın
kuzeyi
ve
güneyinde
yol
genişliklerinin ayrıca yazılması
hususunda,

oy

birliği

ile

12-İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih
ve 525 sayılı kararı ile onaylanan ve
yürürlükte yer alan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı plan onama sınırları
içerisinde yer aldığından itiraza konu
taşınmazların plan onama sınırı dışına
çıkarılarak itirazın plan onama sınırı
dışına
çıkarılarak
oybirliği
ile
kabulüne,
13-35 metre en kesitli imar yolundaki
“Kanal Alanının” orta refüj gibi taşıt
yollarını bölmesinde plan gösterimi
açısından
bir
sakınca
bulunmadığından itirazın oybirliği ile
reddine,

14- Merkezi İş Alanı (MİA)
olarak planlı olan Yeşiloba
Mahallesi 1654 ada 201 parselin
Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı (KDKÇA) olarak plana
işlenmesi,

14- Merkezi İş Alanı ve Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanı ada ayrım
çizgisinin Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği 23. Maddesinde yer verilen
“Nazım imar planında karar düzeyi ve
içerikleri bakımından, uygulama imar
planındaki detay kararlar alınmaması esas
olup,
uygulamaya
dönük
kararlar
uygulama imar planlarında belirlenir.”
hükmüne
istinaden
1/1000
ölçekli
uygulama
imar
planında
belirlenebileceğinden itirazın oybirliği ile
reddine,

15- Gülbahçesi Mahallesi, 1009
ve 701 adaların bulunduğu
bölgede, güneye doğru yaklaşık
180 m. yapılaşmaya açılan Tarım
alanının, tarım müdürlüğünün
görüşüne
göre
sınırlarının
korunması hususunda,

15- İtirazın Adana Toprak Koruma
Kurulu’nun 25.10.2011 tarih ve
2011/8 sayılı kararı ve karar eki
paftasına uygun olarak yeniden
düzenlenerek itirazın oybirliği ile
kabulüne,

16- Ted kolejinin bulunduğu alan
civarında, 15110 ada 4 parsel
güneyinde önerilen park alanının
bir bölümünün imar yolu olarak
plana işlenmesi,

16Park
alanının
doğusunda
planlanan imar yolunun toplam park
alanı
miktarının
azaltılmaması
amacıyla kaldırılarak bu alanın “park
alanı”
olarak
planlanmasına,
kaldırılan imar yolunu ve park alanı
büyüklüğünün azaltılmaması amacıyla
kuzey – güney aksında 15 metre en
kesitli taşıt yolu ulaşım aksının
sürdürülebilirliğinin sağlıklı şekilde
sağlanabilmesi
amacıyla
“park
alanının” batı kesiminin “15 metre”
en
kesitli
imar
yolu
olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile
kabulüne,

Plan notlarına ait itirazlardan;
17‘TİCK
alanlarında
parselasyon düzeni ve fiili durum
da göz önüne alınarak derinliği
1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarında
belirlemeye
ilçe
belediyesi yetkilidir.’ şeklinde
düzenlenmesi,

17- Plan onama sınırları dışında kalan
alanlara yönelik plan notları ile ayrıca
karar getirilemeyeceğinden itirazın
oybirliği ile reddine,

15

03.09.202183885

İstiklal
Mah Muh.
Aydoğan
Kerse

16

03.09.2021124078

Kemal
Çelik

18- Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.08.2020 tarihli ve
113 sayılı kararına istinaden
Seyhan sınırları içerisinde yer
alan sanayi alanlarına yönelik
1000 m 2 parselasyon şartının
öneri nazım imar planı plan
notlarına eklenmesi,

18İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
10.08.2020
tarihli ve 113 sayılı kararına istinaden
plan notlarına eklenerek itirazın
oybirliği ile kabulüne,

19- “Plan üzerinde yoğunluğu
belirtilmeyen
ticaret,
konut
alanlarında,
yürürlükte
olan
1/1000 ölçekli uygulama imar
planındaki
yoğunluklar
geçerlidir.” plan notu yerine
Ticaret + Konut Alanlarında tıpkı
“ Konut Alanı” başlıklı plan
notunda verildiği gibi düşükorta-yüksek
yoğunluk
aralıklarının
yazılması
hususunda,

19- Mekânsal planlar yapım yönetmeliği
nazım imar planları gösterimleri ile ilave
nazım imar planı gösterimlerinde “TİCK
(Ticaret-Konut
Alanları)”
yoğunluk
değerlerine göre ayrı bir gösterim tekniği
yer almadığından itirazın oybirliği ile
reddine,

20- Planın özel hükümler, konut
alanları bölümünde; 20m. ve
daha geniş yollardan cephe alan
parsellerde, zemin ve asma
katların
ticaret
olarak
kullanılabileceği hükmü;
Konut
alanında
ticaret
yapılabilmesi,
ancak
Ticaret+konut fonksiyonu ile
mümkün olduğu, söz konusu
alanların “konut alanı” olarak
kalması durumunda ise; bu plan
notunun kaldırılması gerektiği,
21- Plan notlarının küçük sanayi
alanları ile ilgili bölümünde,
Akkapı mahallesi üzerinden ada
parsel
numaraları
verilerek,
küçük sanayi alanı olarak, ada
bazlı
yapılaşma
hükmünün
kaldırılması hususunda,
22- Plan notları ile bazı
kullanımlarda uygulama imar
planı
detayındaki
kararların
getirildiği,
Ticaret+Konut
alanlarının plan notlarında; taban
oturumu
değeri
belirtildiği,
Konut dışı kentsel çalışma
alanlarında
yapı
yüksekliği
belirtildiği,
Küçük
sanayi
alanlarında,
çekme
mesafesi
belirtildiği,

20- İtirazın oy çokluğu ile reddine,

İstiklal Mahallesi İstiklal Cad.
No:18/1 mevkiini Orta Yoğunlukta
konut alanı planlanması yerine iptal
olan planda yer aldığı şekli ile
“Yüksek Yoğunlukta Konut Alanı”
olarak plana işlenmesi hususunda
itiraz
İstiklal Mahallesi İstiklal Cad.
No:18/1 mevkiini Orta Yoğunlukta
konut alanı planlanması yerine iptal
öncesi planlandığı gibi “Yüksek
Yoğunlukta Konut Alanı” olarak
plana işlenmesi hususunda itiraz

İtiraza konu taşınmaza sahaya yönelik
Adana Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,

21- Plan notlarından, itiraza konu
hükümlerin çıkarılarak itirazın oy
birliği ile kabulüne,

22- İtiraza konu yapılaşmaya ilişkin
Ticaret+Konut alanları, Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanları, Küçük
Sanayi Alanlarına yönelik 1/1000
ölçekli uygulama İmar planında
belirlenecek
yapılaşmaya
ilişkin
hususların plan notlarında çıkarılarak
itirazın oybirliği ile kabulüne,

İtiraza konu taşınmaza sahaya yönelik
Adana Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,

17

03.09.2021124199

Şükrü
Bülent
Özülkü

Çınarlı Mahallesi 12868 ada 7 no.lu
parselin Merkezi İş Alanı (MİA)
olarak planlandığı, taşınmazının imar
planındaki fonksiyonunun “Sağlık
Tesis Alanı (Tıp Merkezi)” olarak
planlanması talep edilmektedir.

- İtirazın “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak
tadilen oybirliği ile kabulüne,

216
sayıl
ı
yasa
ya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile
karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 1560 hektar
alanda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 173 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar plan revizyonuna yönelik askı süresi içerisinde yapılan 17 adet itirazdan;
İtiraz
No

-

İtiraz
Sahibi

İtiraz Konusu

Ret/Kabul

10.08.2021112095

Hilmi
Tümer

Kamu Hizmet Alanı(KHA) olarak
planlanan Kurtuluş Mahallesi 1701
ada 568 no.lu parselin Seyhan
Belediyesinden alınan 21.08.2019
tarih ve 45558 sayılı imar durum
belgesinde “Konut Alanı” olduğu
belirtilmiş
olup
söz
konusu
taşınmazın “Konut Alanı” olarak
plana işlenmesine talep edilmektedir.

İtiraza konu taşınmaza yönelik Adana
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,

2

10.08.2021111998

Mehmet
Yurdaer

Celalettin Seyhan İlkokulunun Millet
Bahçesi (Adana Stadyum alanı)
olarak planlı saha içerisinde uygun
bir yere taşınması buna karşılık
Eğitim Alanının yer altı otoparkı ve
üzerinin
park
alanı
olarak
planlanması talep edilmektedir.

3

12.08.2021113202

Suphi
Çetin

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
mahallesi 44148 sokak batısında park
alanı olarak planlanan sahada mevcut
evlerinin yer aldığı, taşınmazlarının
imar uygulaması sonucunda alanın
güneyindeki 12297 ada 16 parselde
yer
verildiği,
bu
durumun
mağduriyetlerine
sebep
olduğu
gerekçesiyle Park Alanının Konut
Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 3 parsel)

4

12.08.2021113203

Hamit
Türk

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada

Celalettin Seyhan İlkokulunun yer aldığı
alanın
Eğitim
Tesisleri
Alanından
çıkarılarak
Park
Alanı
olarak
planlanmasına yönelik kısmın Adana İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü
olmadığı gerekçesiyle, ayrıca Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
14.08.2018 tarih ve 472 sayılı kararı ile
kesinleşen Millet Bahçesine yönelik imar
planı plan notlarında Park Alanı tanımı
içerisinde “kapalı otopark” kullanımı yer
alabileceğinden itirazın oybirliği ile
reddine,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının

Tarih
Sayı

1

5

mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

5

12.08.2021113209

Dırre
Akyüz

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

6

12.08.2021113211

Zeynep
Kart

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması amacıyla onaylı 1/1000
ölçekli uygulama imar planındaki şekli ile
15400 ada 15401 ada arasındaki tescil dışı
alanın Yeşil Alan (Park Alanı) olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar

7

12.08.2021113213

Agit
Akyüz

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

8

12.08.2021113214

Murat
İmen

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

9

12.08.2021113219

Şefik
Akyüz

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep

uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük

olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

10

19.08.2021116821

Nihal
Koçak

11

25.08.2021119540

Dünyagöz

12

01.09.2021122833

Sinan
Altun

Kamu Hizmet Alanı (KHA) olarak
planlanan, İstiklal Mahallesi 1486
ada 351 no.lu parselin Merkezi İş
Alanı (MİA) olarak planı iken Resmi
Kurum alanı ilan edildiği sonrasında
da askıda yer alan planda KHA alanı
olarak
planlandığı
gerekçesiyle
(iddiası) daha önceki plandaki şekli
ile MİA olarak planlanması talep
edilmektedir.
Kamu Hizmet Alanı (KHA) olarak
planlanan, Çınarlı Mahallesi 391 ada
215 no.lu parselin RTÜK’ten en
yüksek bedelle satın alındığı,
taşınmazın arkasında yer alan Dünya
Göz Hastanesinin ihtiyaca cevap
vermediği bu nedenle söz konusu
taşınmazın “Özel Sağlık Alanı”
olarak planlanması ve yapılaşma
şartlarının 1/5000 ölçekli plana göre
hazırlanacak 1/1000 ölçekli imar
planı
tadilatı
sırasında
çevre
yapılaşmaya göre belirlenmesi talep
edilmektedir.
1- İptal olan 3000 ha planda
Mithatpaşa Mahallesi 13098 ada
civarının plan sınırı dışında iken
askıda yer alan planda bu alanın
planlandığı, plan sınırının yeniden
gözden geçirilmesi gerektiği,

Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alan önceki nazım imar
planlarında da “Resmi Kurum Alanı
(Kamu
Hizmet
Alanı)”
olarak
planlandığından itirazın oybirliği ile
reddine,

İtiraza konu hususlardan yapılaşma
değerleri ile ilgili kısmın 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında değerlendirilmesi
gereken bir konu olduğundan bu hususa
yönelik kısmın oybirliği ile reddine,
taşınmazın “Özel Sağlık Tesis Alanı”
olarak değiştirilmesine yönelik kısmın ise
oyçokluğu ile kabulüne,

1- İtiraza konu alan mahkeme kararı ile
iptal edilen planın, plan onama sınırları
içerisinde yer almadığından söz konusu
alanın plan onama sınırından çıkarılarak
itirazın oybirliği ile kabulüne,

2- Mithatpaşa Mahallesi 1479 adanın
iptal olan 3000 ha planda planlı iken
askıda yer alan planda sınır içerisinde
yer almadığı, plan sınırının yeniden
gözden geçirilmesi gerektiği,

2- İtiraza konu taşınmazın yer aldığı alan
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
14.07.2021 tarih 175 sayılı kararı ile
kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planı
sınırları içerisinde yer aldığından itirazın
oybirliği ile reddine,

3Plan
üzerinde
belirtilen
Ticaret+Konut alanlarının derinlik
bakımından yetersiz ve yapılaşmayı
engelleyecek nitelikte olduğu,

3- İtirazın, Ticaret+Konut alanlarında
parsel büyüklüğünün arttırılması ile onaylı
plan sınırı dışındaki alanlar için de plan
kararı getirebileceğinden itirazın oybirliği
ile reddine,

4- Mirzaçelebi Mahallesi 1327 ada
40 no.lu parselin iptal olan planda
“Eğitim Alanı” iken “Konut Alanı”
olarak planlandığı, bu alanın yeniden
“Eğitim Alanı” olarak planlanması
gerektiği,

4- İtiraza konu alan, iptal edilen nazım
imar planında “Eğitim Tesisleri Alanı”
olarak planlı olduğundan itirazın oybirliği
ile kabulüne,

5- Yeşiloba Mahallesi 1654 ada 201
no.lu parselin Merkezi İş Alanı
(MİA) olarak planlanması yerine
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
olarak
plana
işlenmesi
talep
edilmektedir.

13

02.09.2021123317

Murat
Çopan

14

02.09.202143679

Seyhan
Belediye
Başkanlığı

Eğitim Alanı olarak planlanan
Bahçeşehir Mahallesi 15118 ada 1 ve
15119 ada 2 no.lu parselin, Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim
tekniği çerçevesinde “Özel Eğitim
Tesis Alanı” (Ö notasyonu gösterimi
eklenerek) olarak plana işlenmesi
talep edilmektedir.
1- Millet Bahçesinin, onaylı
1/5000 ölçekli nazım imar
planına göre, bir bölümü spor
alanı olarak planlana işlenmesi,

5- İtiraza konu alanda Merkezi İş Alanı ve
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ada
ayrım çizgisinin, Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği 23. Maddesinde yer verilen
“Nazım imar planında karar düzeyi ve
içerikleri bakımından, uygulama imar
planındaki detay kararlar alınmaması esas
olup,
uygulamaya
dönük
kararlar
uygulama imar planlarında belirlenir.”
hükmüne
istinaden
iki
fonksiyon
arasındaki ada ayrım çizgisinin 1/1000
ölçekli
uygulama
imar
planında
belirlenebileceğinden itirazın oybirliği ile
reddine,
İtiraza konu taşınmazların Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği “İlave Nazım
İmar Planı Gösterimleri” kapsamında
“Özel” ibaresinin eklenmesinin oy birliği
ile kabulüne,

1Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin 14.08.2018 tarih 472 sayılı
kararı ile kesinleşen “Millet Bahçesi”
planında
“Spor
Alanı”
planlı
olduğundan itirazın oybirliği ile
kabulüne,

2- Çifte Minare Cami (1769 ada
352 parsel) mevcut kadastro
sınırına göre düzeltilmesi,

2- İtirazın, 1769 ada 352 parsel sayılı
taşınmazın mülkiyet sınırlarına uygun
olarak
“İbadet
Alanı”
olarak
düzenlemesinin oybirliği ile kabulüne,

3- Gülbahçesi Mahallesi. 990 ada
82 parselde mevcut eğitim tesisi
alanı bulunduğundan askıdaki
planda
batısında
planlanan
eğitim alanı ile yer değiştirmesi
gerektiği,

3- İtirazın, 990 ada 82 parselin
mevcut durumda “Eğitim Tesisleri
Alanı” olarak planlı olduğundan
mevcut
durum
göz
önünde
bulundurularak
düzenlenmesinin
oybirliği ile kabulüne,

4- Seyhan Belediyesi mülkiyetinde
bulunan 12064 ada 18 no.lu parselin
Ticaret Alanı olarak plana işlenmesi
gerektiği,

4- İtiraza konu taşınmaza yönelik Adana
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,
5- İtirazın iptal edilen 1/5000 ölçekli
nazım imar planında “Park Alanı” olarak
planlandığından itirazın oybirliği ile
reddine,

5- Seyhan Belediyesi mülkiyetinde
bulunan fiili durumda “Taziye Evi”
olarak planlı olan 12064 ada 19 no.lu
parselin Belediye Hizmet Alanı
olarak plana işlenmesi gerektiği,
6- Tellidere Mahallesi 2512 ada, 10
parselde yaklaşık 1000 m2 trafo alanı
bulunduğundan dolayı taşınmazın
“Teknik Altyapı Alanı” olarak plana
işlenmesi gerektiği,

6- İtiraza konu alanın “Teknik Altyapı
Olarak” düzenlenmesinin oybirliği ile
kabulüne,

7- Mevcut Hal Alanı batısında yer
alan 35 metre en kesitli imar
yolunun, Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.03.2020 tarih ve 58
sayılı kararına uygun olarak
plana işlenmesi gerektiği,

7Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin 10.03.2020 tarih ve 58
sayılı kararına uygun olarak “40
metre” olarak planlara işlenmesine
yönelik itirazın oybirliği ile kabulüne,

8- Ova mahallesi. 16609 ve 988
adalar arasından başlayan ve
güney yönlü uzanan 20m. İmar
yolunun mevcut uygulamaya

8- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
23. Maddesinde yer verilen “Nazım imar
planında karar düzeyi ve içerikleri
bakımından, uygulama imar planındaki

göre 10m. kaymış olarak nazım
imar
planına
işlendiğinden
düzenlenmesi gerektiği,

detay kararlar alınmaması esas olup,
uyulamaya dönük kararlar uygulama imar
planlarında belirlenir.”
hükmüne
istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında belirlenebileceğinden itirazın
oybirliği ile reddine,

9- Ova Mahallesi 16632 ada, 1
parselde yer alan sağlık tesisi
alanının
mevcut
halinin
(büyüklüğünün)
nazım
imar
planına işlenmesi, ayrıca söz
konusu alanın imar uygulaması
açık olduğundan alanın mevcut
halinin nazım imar planına
işlenmesi gerektiği,

9- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
23. Maddesinde yer verilen “Nazım imar
planında karar düzeyi ve içerikleri
bakımından, uygulama imar planındaki
detay
kararlar
alınmaması
esas
uygulamaya dönük kararlar uygulama
imar planlarında belirlenir.” hükmüne
istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında belirlenebileceğinden itirazın
oybirliği ile reddine,

10- İstiklal Mahallesi 1497 ada l
parsel, Mirzaçelebi Mahallesi
712 ada 1,2 parseller, Akkapı
Mahallesi 702 ada,210 parsel
aynı zamanda 126 ha 1/5000
ölçekli nazım imar planında da
kaldığından
plan
sınırından
çıkarılması gerektiği,

10İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih
ve 525 sayılı kararı ile onaylanan ve
yürürlükte yer alan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı plan onama sınırları
içerisinde yer aldığından itiraza konu
taşınmazların plan onama sınırı dışına
çıkarılarak itirazın oy birliği ile
kabulüne,

11- Küçükdikili mahallesi 4378
ada 9, 10, 11 ve 12 parsellerin
“Konut
Alanı”
olarak
planlanması
yerine
“İbadet
Alanı” olarak plana işlenmesi
gerektiği,

11İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih
ve 525 sayılı kararı ile onaylanan ve
yürürlükte yer alan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı plan onama sınırları
içerisinde yer aldığından itiraza konu
taşınmazların plan onama sınırı dışına
çıkarılarak itirazın oy birliği ile
tadilen kabulüne,

12- Mithatpaşa Mahallesi 13098
ada
ve
çevresinin
olduğu
bölgeler önceden sınır dışı iken
yeni planda sınıra alınarak
Ticaret+Konut
alanı
olarak
planlanmış, donatı ihtiyacını
arttırmakta
olduğundan
plan
sınırı
dışına
çıkarılması
gerektiği,

12-İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih
ve 525 sayılı kararı ile onaylanan ve
yürürlükte yer alan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı plan onama sınırları
içerisinde yer aldığından itiraza konu
taşınmazların plan onama sınırı dışına
çıkarılarak itirazın plan onama sınırı
dışına
çıkarılarak
oybirliği
ile
kabulüne,
13-35 metre en kesitli imar yolundaki
“Kanal Alanının” orta refüj gibi taşıt
yollarını bölmesinde plan gösterimi
açısından
bir
sakınca
bulunmadığından itirazın oybirliği ile
reddine,

13- Sarıhamzalı Mahallesi 12321
ada
kuzeyinde
plan
sınırı
içerisinde kalan 35 metre en
kesitli imar yolunun ve kanalın
ayrıca belirtilmesi ve kanalın
kuzeyi
ve
güneyinde
yol
genişliklerinin ayrıca yazılması
hususunda,
14- Merkezi İş Alanı (MİA)
olarak planlı olan Yeşiloba
Mahallesi 1654 ada 201 parselin
Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı (KDKÇA) olarak plana
işlenmesi,

14- Merkezi İş Alanı ve Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanı ada ayrım
çizgisinin Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği 23. Maddesinde yer verilen
“Nazım imar planında karar düzeyi ve
içerikleri bakımından, uygulama imar
planındaki detay kararlar alınmaması esas
olup,
uygulamaya
dönük
kararlar
uygulama imar planlarında belirlenir.”
hükmüne
istinaden
1/1000
ölçekli
uygulama
imar
planında
belirlenebileceğinden itirazın oybirliği ile

reddine,
15- Gülbahçesi Mahallesi, 1009
ve 701 adaların bulunduğu
bölgede, güneye doğru yaklaşık
180 m. yapılaşmaya açılan Tarım
alanının, tarım müdürlüğünün
görüşüne
göre
sınırlarının
korunması hususunda,

15- İtirazın Adana Toprak Koruma
Kurulu’nun 25.10.2011 tarih ve
2011/8 sayılı kararı ve karar eki
paftasına uygun olarak yeniden
düzenlenerek itirazın oybirliği ile
kabulüne,

16- Ted kolejinin bulunduğu alan
civarında, 15110 ada 4 parsel
güneyinde önerilen park alanının
bir bölümünün imar yolu olarak
plana işlenmesi,

16Park
alanının
doğusunda
planlanan imar yolunun toplam park
alanı
miktarının
azaltılmaması
amacıyla kaldırılarak bu alanın “park
alanı”
olarak
planlanmasına,
kaldırılan imar yolunu ve park alanı
büyüklüğünün azaltılmaması amacıyla
kuzey – güney aksında 15 metre en
kesitli taşıt yolu ulaşım aksının
sürdürülebilirliğinin sağlıklı şekilde
sağlanabilmesi
amacıyla
“park
alanının” batı kesiminin “15 metre”
en
kesitli
imar
yolu
olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile
kabulüne,

Plan notlarına ait itirazlardan;
17‘TİCK
alanlarında
parselasyon düzeni ve fiili durum
da göz önüne alınarak derinliği
1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarında
belirlemeye
ilçe
belediyesi yetkilidir.’ şeklinde
düzenlenmesi,

17- Plan onama sınırları dışında kalan
alanlara yönelik plan notları ile ayrıca
karar getirilemeyeceğinden itirazın
oybirliği ile reddine,

18- Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.08.2020 tarihli ve
113 sayılı kararına istinaden
Seyhan sınırları içerisinde yer
alan sanayi alanlarına yönelik
1000 m 2 parselasyon şartının
öneri nazım imar planı plan
notlarına eklenmesi,

18İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
10.08.2020
tarihli ve 113 sayılı kararına istinaden
plan notlarına eklenerek itirazın
oybirliği ile kabulüne,

19- “Plan üzerinde yoğunluğu
belirtilmeyen
ticaret,
konut
alanlarında,
yürürlükte
olan
1/1000 ölçekli uygulama imar
planındaki
yoğunluklar
geçerlidir.” plan notu yerine
Ticaret + Konut Alanlarında tıpkı
“ Konut Alanı” başlıklı plan
notunda verildiği gibi düşükorta-yüksek
yoğunluk
aralıklarının
yazılması
hususunda,

19- Mekânsal planlar yapım yönetmeliği
nazım imar planları gösterimleri ile ilave
nazım imar planı gösterimlerinde “TİCK
(Ticaret-Konut
Alanları)”
yoğunluk
değerlerine göre ayrı bir gösterim tekniği
yer almadığından itirazın oybirliği ile
reddine,

20- Planın özel hükümler, konut
alanları bölümünde; 20m. ve
daha geniş yollardan cephe alan
parsellerde, zemin ve asma
katların
ticaret
olarak
kullanılabileceği hükmü;
Konut
alanında
ticaret
yapılabilmesi,
ancak
Ticaret+konut fonksiyonu ile
mümkün olduğu, söz konusu
alanların “konut alanı” olarak

20- İtirazın oy çokluğu ile reddine,

kalması durumunda ise; bu plan
notunun kaldırılması gerektiği,
21- Plan notlarının küçük sanayi
alanları ile ilgili bölümünde,
Akkapı mahallesi üzerinden ada
parsel
numaraları
verilerek,
küçük sanayi alanı olarak, ada
bazlı
yapılaşma
hükmünün
kaldırılması hususunda,
22- Plan notları ile bazı
kullanımlarda uygulama imar
planı
detayındaki
kararların
getirildiği,
Ticaret+Konut
alanlarının plan notlarında; taban
oturumu
değeri
belirtildiği,
Konut dışı kentsel çalışma
alanlarında
yapı
yüksekliği
belirtildiği,
Küçük
sanayi
alanlarında,
çekme
mesafesi
belirtildiği,
15

03.09.202183885

İstiklal
Mah Muh.
Aydoğan
Kerse

16

03.09.2021124078

Kemal
Çelik

17

03.09.2021124199

Şükrü
Bülent
Özülkü

21- Plan notlarından, itiraza konu
hükümlerin çıkarılarak itirazın oy
birliği ile kabulüne,

22- İtiraza konu yapılaşmaya ilişkin
Ticaret+Konut alanları, Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanları, Küçük
Sanayi Alanlarına yönelik 1/1000
ölçekli uygulama İmar planında
belirlenecek
yapılaşmaya
ilişkin
hususların plan notlarında çıkarılarak
itirazın oybirliği ile kabulüne,

İstiklal Mahallesi İstiklal Cad.
No:18/1 mevkiini Orta Yoğunlukta
konut alanı planlanması yerine iptal
olan planda yer aldığı şekli ile
“Yüksek Yoğunlukta Konut Alanı”
olarak plana işlenmesi hususunda
itiraz
İstiklal Mahallesi İstiklal Cad.
No:18/1 mevkiini Orta Yoğunlukta
konut alanı planlanması yerine iptal
öncesi planlandığı gibi “Yüksek
Yoğunlukta Konut Alanı” olarak
plana işlenmesi hususunda itiraz

İtiraza konu taşınmaza sahaya yönelik
Adana Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,

Çınarlı Mahallesi 12868 ada 7 no.lu
parselin Merkezi İş Alanı (MİA)
olarak planlandığı, taşınmazının imar
planındaki fonksiyonunun “Sağlık
Tesis Alanı (Tıp Merkezi)” olarak
planlanması talep edilmektedir.

- İtirazın “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak
tadilen oybirliği ile kabulüne,

İtiraza konu taşınmaza sahaya yönelik
Adana Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,
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okluğu ile karar verildi.

Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler – Deprem ve Doğal Afetler
komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 1560 hektar alanda
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 173 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar plan revizyonuna yönelik askı süresi içerisinde yapılan 17 adet itiraz dilekçesinin
görüşülmesine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E.13509581-115.01.0287144 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 20.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Seyhan İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 1560 hektar alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli
Nazım İmar Planı Revizyonu Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarih ve 173 sayılı
kararıyla onaylanarak 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 04.08.2021-06.09.2021 tarihleri
arasında ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup, askı sürecinde 17 adet itiraz başvurusunda
bulunulmuştur.
Adana İli, Seyhan İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 1560 hektar alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli
Nazım İmar Planı Revizyonuna yönelik 17 adet itiraz dilekçesinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi sınırları içerisinde kalan
yaklaşık 1560 hektar alanda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 173 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna yönelik askı süresi içerisinde yapılan 17
adet itirazdan;
İtiraz
No

-

İtiraz
Sahibi

İtiraz Konusu

Ret/Kabul

10.08.2021112095

Hilmi
Tümer

Kamu Hizmet Alanı(KHA) olarak
planlanan Kurtuluş Mahallesi 1701
ada 568 no.lu parselin Seyhan
Belediyesinden alınan 21.08.2019
tarih ve 45558 sayılı imar durum
belgesinde “Konut Alanı” olduğu
belirtilmiş
olup
söz
konusu
taşınmazın “Konut Alanı” olarak
plana işlenmesine talep edilmektedir.

İtiraza konu taşınmaza yönelik Adana
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,

2

10.08.2021111998

Mehmet
Yurdaer

Celalettin Seyhan İlkokulunun Millet
Bahçesi (Adana Stadyum alanı)
olarak planlı saha içerisinde uygun
bir yere taşınması buna karşılık
Eğitim Alanının yer altı otoparkı ve
üzerinin
park
alanı
olarak
planlanması talep edilmektedir.

3

12.08.2021113202

Suphi
Çetin

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
mahallesi 44148 sokak batısında park
alanı olarak planlanan sahada mevcut
evlerinin yer aldığı, taşınmazlarının
imar uygulaması sonucunda alanın
güneyindeki 12297 ada 16 parselde
yer
verildiği,
bu
durumun
mağduriyetlerine
sebep
olduğu
gerekçesiyle Park Alanının Konut
Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 3 parsel)

Celalettin Seyhan İlkokulunun yer aldığı
alanın
Eğitim
Tesisleri
Alanından
çıkarılarak
Park
Alanı
olarak
planlanmasına yönelik kısmın Adana İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü
olmadığı gerekçesiyle, ayrıca Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
14.08.2018 tarih ve 472 sayılı kararı ile
kesinleşen Millet Bahçesine yönelik imar
planı plan notlarında Park Alanı tanımı
içerisinde “kapalı otopark” kullanımı yer
alabileceğinden itirazın oybirliği ile
reddine,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada

Tarih
Sayı

1

4

12.08.2021113203

Hamit
Türk

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

5

12.08.2021113209

Dırre
Akyüz

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

6

12.08.2021113211

Zeynep
Kart

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında

arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması amacıyla onaylı 1/1000
ölçekli uygulama imar planındaki şekli ile
15400 ada 15401 ada arasındaki tescil dışı
alanın Yeşil Alan (Park Alanı) olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın

park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

7

12.08.2021113213

Agit
Akyüz

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

8

12.08.2021113214

Murat
İmen

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar

9

12.08.2021113219

Şefik
Akyüz

Seyhan İlçesi Uçakalanı (Ova)
Mahallesi 44148 sokak batısında
park alanı olarak planlanan sahada
mevcut
evlerinin
yer
aldığı,
taşınmazlarının imar uygulaması
sonucunda alanın güneyindeki 12297
ada 16 parselde yer verildiği, bu
durumun mağduriyetlerine sebep
olduğu gerekçesiyle Park Alanının
Konut Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
Yeni 12297 ada 16 parsel (Eski 1013
ada 4 parsel)

10

19.08.2021116821

Nihal
Koçak

11

25.08.2021119540

Dünyagöz

12

01.09.2021122833

Sinan
Altun

Kamu Hizmet Alanı (KHA) olarak
planlanan, İstiklal Mahallesi 1486
ada 351 no.lu parselin Merkezi İş
Alanı (MİA) olarak planı iken Resmi
Kurum alanı ilan edildiği sonrasında
da askıda yer alan planda KHA alanı
olarak
planlandığı
gerekçesiyle
(iddiası) daha önceki plandaki şekli
ile MİA olarak planlanması talep
edilmektedir.
Kamu Hizmet Alanı (KHA) olarak
planlanan, Çınarlı Mahallesi 391 ada
215 no.lu parselin RTÜK’ten en
yüksek bedelle satın alındığı,
taşınmazın arkasında yer alan Dünya
Göz Hastanesinin ihtiyaca cevap
vermediği bu nedenle söz konusu
taşınmazın “Özel Sağlık Alanı”
olarak planlanması ve yapılaşma
şartlarının 1/5000 ölçekli plana göre
hazırlanacak 1/1000 ölçekli imar
planı
tadilatı
sırasında
çevre
yapılaşmaya göre belirlenmesi talep
edilmektedir.
1- İptal olan 3000 ha planda
Mithatpaşa Mahallesi 13098 ada
civarının plan sınırı dışında iken
askıda yer alan planda bu alanın
planlandığı, plan sınırının yeniden
gözden geçirilmesi gerektiği,
2- Mithatpaşa Mahallesi 1479 adanın
iptal olan 3000 ha planda planlı iken
askıda yer alan planda sınır içerisinde

yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alandaki yeşil alanın
kaldırılmasına, kaldırılan yeşil alanın
alandaki toplam yeşil alan miktarının
azaltılmaması için onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 15400
ada 15401 ada arasındaki tescil dışı alanın
Yeşil
Alan
(Park
Alanı)
olarak
planlanmasına, bu doğrultuda Küçük
Sanayi Alanı olarak planlanan 15401
adanın batı kesiminin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planındaki şekli ile 12
metre en kesitli taşıt yolu olarak
planlanmasına, 15400 ada ile 15401 ada
arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, ayrıca 15400 ada ile 15401
ada arasındaki 15 metre en kesitli imar
yolunun uygulama imar planı ve imar
uygulamasındaki şekli ile 12 metre olarak
planlanmasına, buna karşılık 15400,
15401, 16505, 16506, 16507 adanın
güneyinde yer alan 10 metre en kesitli
imar yolunun uygulama imar planında
olduğu şekli ile 12 metre olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile tadilen
kabulüne,
İtiraza konu alan önceki nazım imar
planlarında da “Resmi Kurum Alanı
(Kamu
Hizmet
Alanı)”
olarak
planlandığından itirazın oybirliği ile
reddine,

İtiraza konu hususlardan yapılaşma
değerleri ile ilgili kısmın 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında değerlendirilmesi
gereken bir konu olduğundan bu hususa
yönelik kısmın oybirliği ile reddine,
taşınmazın “Özel Sağlık Tesis Alanı”
olarak değiştirilmesine yönelik kısmın ise
oyçokluğu ile kabulüne,

1- İtiraza konu alan mahkeme kararı ile
iptal edilen planın, plan onama sınırları
içerisinde yer almadığından söz konusu
alanın plan onama sınırından çıkarılarak
itirazın oybirliği ile kabulüne,
2- İtiraza konu taşınmazın yer aldığı alan
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
14.07.2021 tarih 175 sayılı kararı ile

13

02.09.2021123317

Murat
Çopan

14

02.09.202143679

Seyhan
Belediye
Başkanlığı

yer almadığı, plan sınırının yeniden
gözden geçirilmesi gerektiği,

kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planı
sınırları içerisinde yer aldığından itirazın
oybirliği ile reddine,

3Plan
üzerinde
belirtilen
Ticaret+Konut alanlarının derinlik
bakımından yetersiz ve yapılaşmayı
engelleyecek nitelikte olduğu,

3- İtirazın, Ticaret+Konut alanlarında
parsel büyüklüğünün arttırılması ile onaylı
plan sınırı dışındaki alanlar için de plan
kararı getirebileceğinden itirazın oybirliği
ile reddine,

4- Mirzaçelebi Mahallesi 1327 ada
40 no.lu parselin iptal olan planda
“Eğitim Alanı” iken “Konut Alanı”
olarak planlandığı, bu alanın yeniden
“Eğitim Alanı” olarak planlanması
gerektiği,
5- Yeşiloba Mahallesi 1654 ada 201
no.lu parselin Merkezi İş Alanı
(MİA) olarak planlanması yerine
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
olarak
plana
işlenmesi
talep
edilmektedir.

4- İtiraza konu alan, iptal edilen nazım
imar planında “Eğitim Tesisleri Alanı”
olarak planlı olduğundan itirazın oybirliği
ile kabulüne,

Eğitim Alanı olarak planlanan
Bahçeşehir Mahallesi 15118 ada 1 ve
15119 ada 2 no.lu parselin, Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim
tekniği çerçevesinde “Özel Eğitim
Tesis Alanı” (Ö notasyonu gösterimi
eklenerek) olarak plana işlenmesi
talep edilmektedir.
1- Millet Bahçesinin, onaylı
1/5000 ölçekli nazım imar
planına göre, bir bölümü spor
alanı olarak planlana işlenmesi,

5- İtiraza konu alanda Merkezi İş Alanı ve
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ada
ayrım çizgisinin, Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği 23. Maddesinde yer verilen
“Nazım imar planında karar düzeyi ve
içerikleri bakımından, uygulama imar
planındaki detay kararlar alınmaması esas
olup,
uygulamaya
dönük
kararlar
uygulama imar planlarında belirlenir.”
hükmüne
istinaden
iki
fonksiyon
arasındaki ada ayrım çizgisinin 1/1000
ölçekli
uygulama
imar
planında
belirlenebileceğinden itirazın oybirliği ile
reddine,
İtiraza konu taşınmazların Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği “İlave Nazım
İmar Planı Gösterimleri” kapsamında
“Özel” ibaresinin eklenmesinin oy birliği
ile kabulüne,

1Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin 14.08.2018 tarih 472 sayılı
kararı ile kesinleşen “Millet Bahçesi”
planında
“Spor
Alanı”
planlı
olduğundan itirazın oybirliği ile
kabulüne,

2- Çifte Minare Cami (1769 ada
352 parsel) mevcut kadastro
sınırına göre düzeltilmesi,

2- İtirazın, 1769 ada 352 parsel sayılı
taşınmazın mülkiyet sınırlarına uygun
olarak
“İbadet
Alanı”
olarak
düzenlemesinin oybirliği ile kabulüne,

3- Gülbahçesi Mahallesi. 990 ada
82 parselde mevcut eğitim tesisi
alanı bulunduğundan askıdaki
planda
batısında
planlanan
eğitim alanı ile yer değiştirmesi
gerektiği,

3- İtirazın, 990 ada 82 parselin
mevcut durumda “Eğitim Tesisleri
Alanı” olarak planlı olduğundan
mevcut
durum
göz
önünde
bulundurularak
düzenlenmesinin
oybirliği ile kabulüne,

4- Seyhan Belediyesi mülkiyetinde
bulunan 12064 ada 18 no.lu parselin
Ticaret Alanı olarak plana işlenmesi
gerektiği,

4- İtiraza konu taşınmaza yönelik Adana
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,
5- İtirazın iptal edilen 1/5000 ölçekli
nazım imar planında “Park Alanı” olarak
planlandığından itirazın oybirliği ile
reddine,

5- Seyhan Belediyesi mülkiyetinde
bulunan fiili durumda “Taziye Evi”
olarak planlı olan 12064 ada 19 no.lu
parselin Belediye Hizmet Alanı
olarak plana işlenmesi gerektiği,

6- Tellidere Mahallesi 2512 ada, 10
parselde yaklaşık 1000 m2 trafo alanı
bulunduğundan dolayı taşınmazın
“Teknik Altyapı Alanı” olarak plana
işlenmesi gerektiği,

6- İtiraza konu alanın “Teknik Altyapı
Olarak” düzenlenmesinin oybirliği ile
kabulüne,

7- Mevcut Hal Alanı batısında yer
alan 35 metre en kesitli imar
yolunun, Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.03.2020 tarih ve 58
sayılı kararına uygun olarak
plana işlenmesi gerektiği,

7Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin 10.03.2020 tarih ve 58
sayılı kararına uygun olarak “40
metre” olarak planlara işlenmesine
yönelik itirazın oybirliği ile kabulüne,

8- Ova mahallesi. 16609 ve 988
adalar arasından başlayan ve
güney yönlü uzanan 20m. İmar
yolunun mevcut uygulamaya
göre 10m. kaymış olarak nazım
imar
planına
işlendiğinden
düzenlenmesi gerektiği,

8- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
23. Maddesinde yer verilen “Nazım imar
planında karar düzeyi ve içerikleri
bakımından, uygulama imar planındaki
detay kararlar alınmaması esas olup,
uyulamaya dönük kararlar uygulama imar
planlarında belirlenir.”
hükmüne
istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında belirlenebileceğinden itirazın
oybirliği ile reddine,

9- Ova Mahallesi 16632 ada, 1
parselde yer alan sağlık tesisi
alanının
mevcut
halinin
(büyüklüğünün)
nazım
imar
planına işlenmesi, ayrıca söz
konusu alanın imar uygulaması
açık olduğundan alanın mevcut
halinin nazım imar planına
işlenmesi gerektiği,

9- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
23. Maddesinde yer verilen “Nazım imar
planında karar düzeyi ve içerikleri
bakımından, uygulama imar planındaki
detay
kararlar
alınmaması
esas
uygulamaya dönük kararlar uygulama
imar planlarında belirlenir.” hükmüne
istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında belirlenebileceğinden itirazın
oybirliği ile reddine,

10- İstiklal Mahallesi 1497 ada l
parsel, Mirzaçelebi Mahallesi
712 ada 1,2 parseller, Akkapı
Mahallesi 702 ada,210 parsel
aynı zamanda 126 ha 1/5000
ölçekli nazım imar planında da
kaldığından
plan
sınırından
çıkarılması gerektiği,

10İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih
ve 525 sayılı kararı ile onaylanan ve
yürürlükte yer alan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı plan onama sınırları
içerisinde yer aldığından itiraza konu
taşınmazların plan onama sınırı dışına
çıkarılarak itirazın oy birliği ile
kabulüne,

11- Küçükdikili mahallesi 4378
ada 9, 10, 11 ve 12 parsellerin
“Konut
Alanı”
olarak
planlanması
yerine
“İbadet
Alanı” olarak plana işlenmesi
gerektiği,

11İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih
ve 525 sayılı kararı ile onaylanan ve
yürürlükte yer alan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı plan onama sınırları
içerisinde yer aldığından itiraza konu
taşınmazların plan onama sınırı dışına
çıkarılarak itirazın oy birliği ile
tadilen kabulüne,

12- Mithatpaşa Mahallesi 13098
ada
ve
çevresinin
olduğu
bölgeler önceden sınır dışı iken
yeni planda sınıra alınarak
Ticaret+Konut
alanı
olarak
planlanmış, donatı ihtiyacını
arttırmakta
olduğundan
plan
sınırı
dışına
çıkarılması
gerektiği,

12-İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih
ve 525 sayılı kararı ile onaylanan ve
yürürlükte yer alan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı plan onama sınırları
içerisinde yer aldığından itiraza konu
taşınmazların plan onama sınırı dışına
çıkarılarak itirazın plan onama sınırı
dışına
çıkarılarak
oybirliği
ile
kabulüne,
13-35 metre en kesitli imar yolundaki
“Kanal Alanının” orta refüj gibi taşıt
yollarını bölmesinde plan gösterimi
açısından
bir
sakınca

13- Sarıhamzalı Mahallesi 12321
ada
kuzeyinde
plan
sınırı
içerisinde kalan 35 metre en
kesitli imar yolunun ve kanalın

ayrıca belirtilmesi ve kanalın
kuzeyi
ve
güneyinde
yol
genişliklerinin ayrıca yazılması
hususunda,

bulunmadığından itirazın oybirliği ile
reddine,

14- Merkezi İş Alanı (MİA)
olarak planlı olan Yeşiloba
Mahallesi 1654 ada 201 parselin
Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı (KDKÇA) olarak plana
işlenmesi,

14- Merkezi İş Alanı ve Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanı ada ayrım
çizgisinin Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği 23. Maddesinde yer verilen
“Nazım imar planında karar düzeyi ve
içerikleri bakımından, uygulama imar
planındaki detay kararlar alınmaması esas
olup,
uygulamaya
dönük
kararlar
uygulama imar planlarında belirlenir.”
hükmüne
istinaden
1/1000
ölçekli
uygulama
imar
planında
belirlenebileceğinden itirazın oybirliği ile
reddine,

15- Gülbahçesi Mahallesi, 1009
ve 701 adaların bulunduğu
bölgede, güneye doğru yaklaşık
180 m. yapılaşmaya açılan Tarım
alanının, tarım müdürlüğünün
görüşüne
göre
sınırlarının
korunması hususunda,

15- İtirazın Adana Toprak Koruma
Kurulu’nun 25.10.2011 tarih ve
2011/8 sayılı kararı ve karar eki
paftasına uygun olarak yeniden
düzenlenerek itirazın oybirliği ile
kabulüne,

16- Ted kolejinin bulunduğu alan
civarında, 15110 ada 4 parsel
güneyinde önerilen park alanının
bir bölümünün imar yolu olarak
plana işlenmesi,

16Park
alanının
doğusunda
planlanan imar yolunun toplam park
alanı
miktarının
azaltılmaması
amacıyla kaldırılarak bu alanın “park
alanı”
olarak
planlanmasına,
kaldırılan imar yolunu ve park alanı
büyüklüğünün azaltılmaması amacıyla
kuzey – güney aksında 15 metre en
kesitli taşıt yolu ulaşım aksının
sürdürülebilirliğinin sağlıklı şekilde
sağlanabilmesi
amacıyla
“park
alanının” batı kesiminin “15 metre”
en
kesitli
imar
yolu
olarak
planlanarak itirazın oybirliği ile
kabulüne,

Plan notlarına ait itirazlardan;
17‘TİCK
alanlarında
parselasyon düzeni ve fiili durum
da göz önüne alınarak derinliği
1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarında
belirlemeye
ilçe
belediyesi yetkilidir.’ şeklinde
düzenlenmesi,

17- Plan onama sınırları dışında kalan
alanlara yönelik plan notları ile ayrıca
karar getirilemeyeceğinden itirazın
oybirliği ile reddine,

18- Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.08.2020 tarihli ve
113 sayılı kararına istinaden
Seyhan sınırları içerisinde yer
alan sanayi alanlarına yönelik
1000 m 2 parselasyon şartının
öneri nazım imar planı plan
notlarına eklenmesi,

18İtirazın
Adana
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
10.08.2020
tarihli ve 113 sayılı kararına istinaden
plan notlarına eklenerek itirazın
oybirliği ile kabulüne,

19- “Plan üzerinde yoğunluğu
belirtilmeyen
ticaret,
konut
alanlarında,
yürürlükte
olan
1/1000 ölçekli uygulama imar
planındaki
yoğunluklar
geçerlidir.” plan notu yerine
Ticaret + Konut Alanlarında tıpkı

19- Mekânsal planlar yapım yönetmeliği
nazım imar planları gösterimleri ile ilave
nazım imar planı gösterimlerinde “TİCK
(Ticaret-Konut
Alanları)”
yoğunluk
değerlerine göre ayrı bir gösterim tekniği
yer almadığından itirazın oybirliği ile
reddine,

“ Konut Alanı” başlıklı plan
notunda verildiği gibi düşükorta-yüksek
yoğunluk
aralıklarının
yazılması
hususunda,

15

03.09.202183885

İstiklal
Mah Muh.
Aydoğan
Kerse

16

03.09.2021124078

Kemal
Çelik

17

03.09.2021124199

Şükrü
Bülent
Özülkü

20- Planın özel hükümler, konut
alanları bölümünde; 20m. ve
daha geniş yollardan cephe alan
parsellerde, zemin ve asma
katların
ticaret
olarak
kullanılabileceği hükmü;
Konut
alanında
ticaret
yapılabilmesi,
ancak
Ticaret+konut fonksiyonu ile
mümkün olduğu, söz konusu
alanların “konut alanı” olarak
kalması durumunda ise; bu plan
notunun kaldırılması gerektiği,
21- Plan notlarının küçük sanayi
alanları ile ilgili bölümünde,
Akkapı mahallesi üzerinden ada
parsel
numaraları
verilerek,
küçük sanayi alanı olarak, ada
bazlı
yapılaşma
hükmünün
kaldırılması hususunda,
22- Plan notları ile bazı
kullanımlarda uygulama imar
planı
detayındaki
kararların
getirildiği,
Ticaret+Konut
alanlarının plan notlarında; taban
oturumu
değeri
belirtildiği,
Konut dışı kentsel çalışma
alanlarında
yapı
yüksekliği
belirtildiği,
Küçük
sanayi
alanlarında,
çekme
mesafesi
belirtildiği,

20- İtirazın oy çokluğu ile reddine,

İstiklal Mahallesi İstiklal Cad.
No:18/1 mevkiini Orta Yoğunlukta
konut alanı planlanması yerine iptal
olan planda yer aldığı şekli ile
“Yüksek Yoğunlukta Konut Alanı”
olarak plana işlenmesi hususunda
itiraz
İstiklal Mahallesi İstiklal Cad.
No:18/1 mevkiini Orta Yoğunlukta
konut alanı planlanması yerine iptal
öncesi planlandığı gibi “Yüksek
Yoğunlukta Konut Alanı” olarak
plana işlenmesi hususunda itiraz

İtiraza konu taşınmaza sahaya yönelik
Adana Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,

Çınarlı Mahallesi 12868 ada 7 no.lu
parselin Merkezi İş Alanı (MİA)
olarak planlandığı, taşınmazının imar
planındaki fonksiyonunun “Sağlık
Tesis Alanı (Tıp Merkezi)” olarak
planlanması talep edilmektedir.

- İtirazın “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak
tadilen oybirliği ile kabulüne,

21- Plan notlarından, itiraza konu
hükümlerin çıkarılarak itirazın oy
birliği ile kabulüne,

22- İtiraza konu yapılaşmaya ilişkin
Ticaret+Konut alanları, Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanları, Küçük
Sanayi Alanlarına yönelik 1/1000
ölçekli uygulama İmar planında
belirlenecek
yapılaşmaya
ilişkin
hususların plan notlarında çıkarılarak
itirazın oybirliği ile kabulüne,

İtiraza konu taşınmaza sahaya yönelik
Adana Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
22.10.2020 tarih ve 31449 sayılı kurum
görüşü bulunduğundan itirazın oybirliği ile
reddine,

5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oyçokluğu ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA İLİŞKİLER
– DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU

Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ

Üye
Lütfi CEYHAN

Üye
Mehmet Ali ERZİN

Üye
Güngör GEÇER

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Hasan DÖNMEZ

Üye
Mehmet DAYANIKLI

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Leyla KARAKAŞ

Üye
Atilla GÖKTAŞ

Üye
Mustafa BAYAR

Üye
Vedat GÜNDOĞAN

Üye
Volkan BAYRAKÇI

Üye
Hasan KARAOĞLU

Üye
Recep İZCİ

Üye
Ozan GÜLAÇTI

Üye
Sedat GÜL

Üye
Vedat ÖZDER

Üye
İhsan TOPÇU

Üye
Cemal İLÇİ

Üye
Yusuf ARISOY

Üye
Askeri DAĞLI

Üye
Mehmet YAPICI

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-243
Özü: Uygulama İmar Plan Değişikliği

13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021
tarihli ve 67597785-105.02-87146 sayılı yazısı ekinde sunulan, Pozantı ilçesi, Akçatekir (tapunun Akça)
Mahallesi 417 ada 2 parsele yönelik Pozantı Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarihli ve 26 sayılı kararına ait
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık – Kent Ekonomisi ve Meslek
Odaları – Kadın Erkek Eşitlik komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları – Kadın Erkek Eşitlik komisyonlarımıza havale
edilen, Pozantı ilçesi, Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 2 parsele yönelik Pozantı Belediye
Meclisinin 04.08.2021 tarihli ve 26 sayılı kararına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E-13509581-115.01.06-87146 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 27.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: Pozantı Belediye Başkanlığının 18.08.2021 tarihli ve 2713/3991 sayılı yazısı ve ekleri.
İlgi yazı ile; Pozantı İlçesi Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 2 parsel içerisinde “7 metre
enkesitli imar yolu” planlanması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik
alınan Pozantı Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 2021/26 sayılı kararı tarafımıza iletilmiştir.
Adana İli Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesini kapsayan ve yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planında Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 2 parsel “meskun konut alanı” olarak
planlanmıştır. Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise Akçatekir (tapunun Akça)
Mahallesi 417 ada 2 parsel kısmen imar yolu kısmen ise “Taks=0.20, Kaks=0.40” yapılaşma koşullarında
konut alanı olarak planlanmış olup; teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Akçatekir
(tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 2 parsel içerisinde kuzey-güney yönü doğrultusunda “7 metre enkesitli
imar yolu” planlanmıştır.
İlgi yazı ekinde sunulan Pozantı Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 2021/26 sayılı kararı ile
onaylanan Pozantı İlçesi Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 2 parsel içerisinde“7 metre enkesitli
imar yolu” planlanması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar
Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı İlçesi Akçatekir (tapunun Akça)
Mahallesi 417 ada 2 parsel içerisinde “7 metre enkesitli imar yolu” planlanmasına yönelik Pozantı Belediye
Meclisinin 04.08.2021 tarihli ve 26 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği teklifinin kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Pozantı İlçesi Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 2
parsel içerisinde “7 metre enkesitli imar yolu” planlanmasına yönelik Pozantı Belediye Meclisinin
04.08.2021 tarihli ve 26 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin
kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları – Kadın Erkek Eşitlik komisyonlarımıza havale
edilen, Pozantı ilçesi, Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 2 parsele yönelik Pozantı Belediye
Meclisinin 04.08.2021 tarihli ve 26 sayılı kararına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E-13509581-115.01.06-87146 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 27.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: Pozantı Belediye Başkanlığının 18.08.2021 tarihli ve 2713/3991 sayılı yazısı ve ekleri.
İlgi yazı ile; Pozantı İlçesi Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 2 parsel içerisinde “7 metre
enkesitli imar yolu” planlanması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik
alınan Pozantı Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 2021/26 sayılı kararı tarafımıza iletilmiştir.
Adana İli Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesini kapsayan ve yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planında Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 2 parsel “meskun konut alanı” olarak
planlanmıştır. Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise Akçatekir (tapunun Akça)
Mahallesi 417 ada 2 parsel kısmen imar yolu kısmen ise “Taks=0.20, Kaks=0.40” yapılaşma koşullarında
konut alanı olarak planlanmış olup; teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Akçatekir
(tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 2 parsel içerisinde kuzey-güney yönü doğrultusunda “7 metre enkesitli
imar yolu” planlanmıştır.
İlgi yazı ekinde sunulan Pozantı Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 2021/26 sayılı kararı ile
onaylanan Pozantı İlçesi Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 2 parsel içerisinde“7 metre enkesitli
imar yolu” planlanması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar
Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı İlçesi Akçatekir (tapunun Akça)
Mahallesi 417 ada 2 parsel içerisinde “7 metre enkesitli imar yolu” planlanmasına yönelik Pozantı Belediye
Meclisinin 04.08.2021 tarihli ve 26 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği teklifinin kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – KENT EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI
KADIN ERKEK EŞİTLİK KOMİSYONU
Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ
Üye
Zafer KOÇ

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Süleyman GÖÇER

Üye
Üye
Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI

Üye
Hasan KARAOĞLU

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
İhsan TOPCU

Üye
Cafer BOYRAZ

Üye
Kemal ÇELİK

Üye
Üye
Üye
Bahadır CEYHANLI Vedat GÜNDOĞAN Yasemin Şule ÖZÜLKÜ JAICKS

Üye
Vedat CENGİZ

Üye
Firdevs CİNGÖZLER

Üye
Sevil CAN

Üye
Yusuf SIRKINTI

Üye
Nusret SAÇLI

Üye
Recep İZCİ

Üye
Rafet AVAN

Üye
Elif UZUN

Üye
Mustafa DEMİRTAŞ

Üye
Murtaza KILÇIK

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-244
Özü: Uygulama İmar Plan Değişikliği

13.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2021
tarihli ve 67597785-105.02-87145 sayılı yazısı ekinde sunulan, Pozantı ilçesi, Akçatekir (tapunun Akça)
Mahallesi 417 ada 18 parsele yönelik Pozantı Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarihli ve 24 sayılı kararına
yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenilenme ve
Kent Estetiği – AB ve Dış İlişkiler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği – AB ve Dış İlişkiler komisyonlarımıza havale edilen,
Pozantı ilçesi, Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 18 parsele yönelik Pozantı Belediye Meclisinin
01.07.2021 tarihli ve 24 sayılı kararına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E-13509581-115.01.06-87145 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 04.10.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: Pozantı Belediye Başkanlığının 18.08.2021 tarihli ve 2715/3993 sayılı yazısı ve ekleri.
İlgi yazı ile; Pozantı İlçesi Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 18 parsel içerisinden geçen 7
metre enkesitli imar yolunun güzergahının değiştirilerek yine 417 ada 18 parsel içerisinden geçecek şekilde
yeniden planlanması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik alınan
Pozantı Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 2021/24 sayılı kararı tarafımıza iletilmiştir.
Adana İli Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesini kapsayan ve yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planında Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 18 parsel “meskun konut alanı ve imar yolu”
olarak planlanmıştır. Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise Akçatekir (tapunun
Akça) Mahallesi 417 ada 2 parsel kısmen imar yolu kısmen ise “Taks=0.20, Kaks=0.40” yapılaşma
koşullarında konut alanı olarak planlanmış olup; teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile
Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 18 parsel içerisinde planlanan 7 metre enkesitli imar yolunun
güzergahı değiştirilerek 417 ada 18 parsel sınırları içerisinde parselin “doğusu ve güneyinden” geçecek
şekilde yeniden planlanmıştır.
İlgi yazı ekinde sunulan Pozantı Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 2021/24 sayılı kararı ile
onaylanan Pozantı İlçesi Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 18 parsel içerisinde 7 metre enkesitli
imar yolunu güzergahının değiştirilerek yeniden planlanması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini
olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı ilçesi Akçatekir (tapunun Akça)
Mahallesi 417 ada 18 parsel içerisindeki “7 metre enkesitli imar yolu güzergahının” değiştirilerek yeniden
planlanmasına yönelik Pozantı Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarihli ve 24 sayılı kararı ile onaylanan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Pozantı ilçesi Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 18
parsel içerisindeki “7 metre enkesitli imar yolu güzergahının” değiştirilerek yeniden planlanmasına yönelik
Pozantı Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarihli ve 24 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği teklifinin kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için
evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Mustafa BAYAR
Meclis 2.Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık – Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği – AB ve Dış İlişkiler komisyonlarımıza havale edilen,
Pozantı ilçesi, Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 18 parsele yönelik Pozantı Belediye Meclisinin
01.07.2021 tarihli ve 24 sayılı kararına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2021 tarihli ve E-13509581-115.01.06-87145 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 04.10.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: Pozantı Belediye Başkanlığının 18.08.2021 tarihli ve 2715/3993 sayılı yazısı ve ekleri.
İlgi yazı ile; Pozantı İlçesi Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 18 parsel içerisinden geçen 7
metre enkesitli imar yolunun güzergahının değiştirilerek yine 417 ada 18 parsel içerisinden geçecek şekilde
yeniden planlanması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik alınan
Pozantı Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 2021/24 sayılı kararı tarafımıza iletilmiştir.
Adana İli Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesini kapsayan ve yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planında Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 18 parsel “meskun konut alanı ve imar yolu” olarak
planlanmıştır. Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi
417 ada 2 parsel kısmen imar yolu kısmen ise “Taks=0.20, Kaks=0.40” yapılaşma koşullarında konut alanı

olarak planlanmış olup; teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Akçatekir (tapunun Akça)
Mahallesi 417 ada 18 parsel içerisinde planlanan 7 metre enkesitli imar yolunun güzergahı değiştirilerek 417
ada 18 parsel sınırları içerisinde parselin “doğusu ve güneyinden” geçecek şekilde yeniden planlanmıştır.
İlgi yazı ekinde sunulan Pozantı Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 2021/24 sayılı kararı ile
onaylanan Pozantı İlçesi Akçatekir (tapunun Akça) Mahallesi 417 ada 18 parsel içerisinde 7 metre enkesitli
imar yolunu güzergahının değiştirilerek yeniden planlanması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda incelenerek,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim.

Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı ilçesi Akçatekir (tapunun Akça)
Mahallesi 417 ada 18 parsel içerisindeki “7 metre enkesitli imar yolu güzergahının” değiştirilerek yeniden
planlanmasına yönelik Pozantı Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarihli ve 24 sayılı kararı ile onaylanan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK – KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
Başkan
Abdullah AVCI

Üye
Yusuf EROĞLU

Üye
Mustafa Fidan VURSAVUŞ
Üye
Murat DUMAN

Üye
Cemal İLÇİ

Üye
Tahsin ŞAHİN

Üye
Üye
Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI

Üye
Hasan KARAOĞLU

Üye
Cemal DEMİRDAĞ

Üye
Mehmet Sertaç DURAK
Üye
Muhammet BAYRAM

Üye
Durmuş TAŞPINAR

Üye
Ruhi GÜL

Üye
Furkan BOZKURT
Üye
Firdevs CİNGÖZLER

Üye
Mustafa DEMİRTAŞ

Üye
Kemal ŞAHİN
Üye
Murtaza KILÇIK

Üye
İhsan TOPCU
Üye
Elif UZUN

Üye
Erdal HATİPOĞLU
Üye
İlker ÖNÜK
Üye
Metin BUĞA

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-245
Özü: Karataş TDİOSB (Su Ürünleri)

14.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.10.2021 tarihli
ve 67597785-105.02-84025 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesinin Adana Karataş
Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB’de kurucu üyelik, katılma payı ve müteşebbis heyetinde yer alacak
kişilerin belirlenmesine ait Kanunlar – Plan ve Bütçe komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar – Plan ve
Bütçe komisyonlarımıza havale edilen, Adana Büyükşehir Belediyesinin Adana Karataş Tarıma Dayalı
İhtisas (Su Ürünleri) OSB’de kurucu üyelik, katılma payı ve müteşebbis heyetinde yer alacak kişilerin
belirlenmesine ait İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 03.09.2021 tarihli ve E.34818198-000-84025
sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 20.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : 31.08.2021 tarihli ve 5707452900024675 sayılı yazı.
25.11.2017 tarihli 30251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Tarıma Dayalı
İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği'' ile tarım sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi
için bitkisel ve hayvansal üretim ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı
TDİOSB'lerin kurulması ve işleyişi hakkındaki esaslar belirlenmiştir.
Yer seçimi işlemleri kesinleştirilen Adana Karataş TDİ (Su Ürünleri) OSB kurucu ortakların
ortaklık yapısı 31.08.2021 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda; Adana Valiliği (YİKOB)
(%183 Üye), Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı (%152 Üye), Adana Ticaret Odası (%132 Üye),
Adana Sanayi Odası (%132 Üye), Adana Ticaret Borsası (%61 Üye), Karataş Belediye Başkanlığı (%61
Üye), Karataş Ziraat Odası (%61 Üye), Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) (%71 Üye), Akdeniz Balık ve
Su Ürünleri Üreticileri Derneği (%162 Üye) olarak belirlenmiştir.
16.01.2019 tarih ve 67597785105.04/15 sayılı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile alınmış
olan %24 ortaklık payının, %15 olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
Adana Büyükşehir Belediyesi '' Adana Karataş TDİ (Su Ürünleri) OSB ''kurucu üyesi olarak %15
hisse payı ile;
TDİOSB yönetmeliği gereği her yıl belirlenen katılma payı 2021 yılı için 6 ortaklık payı karşılığında
189.431,00 (yüzseksendokuzbindörtyüzotuzbirlira) TL'dir. Adana Büyükşehir Belediyemizin %15 hissesine
karşılık gelen 473.577,5 (dörtyüzyetmişüçbinbeşyüzyetmişyedilirabeşkuruş) TL olan bedelinin Adana
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına yatırılması,
Adana Büyükşehir Belediyemiz hisse payı %15 (2 Üye) oranına göre müteşebbis heyetinde yer alacak
1- Asil Üye Zeydan KARALAR
2- Asil Üye Ergül HALİSÇELİK
1- Yedek Üye Türkan EŞLİ
2- Yedek Üye İsmail GÜNEŞ
Olarak belirlenmesi konularının Meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim. Denilmektedir.

Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su
Ürünleri) OSB’de %15 hisse payı oranına göre kurucu üyelik, katılma payı ve müteşebbis heyetinde yer
alacak kişilerin belirlenmesine ait teklifin;
1- Asil Üye Zeydan KARALAR
2- Asil Üye Necip TOPUZ
1- Yedek Üye Ozan GÜLAÇTI
2- Yedek Üye Lütfi CEYHAN şeklinde kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB’de %15
hisse payı oranına göre kurucu üyelik, katılma payı ve müteşebbis heyetinde yer alacak kişilerin
belirlenmesine ait teklifin;
1- Asil Üye Zeydan KARALAR
2- Asil Üye Necip TOPUZ
1- Yedek Üye Ozan GÜLAÇTI
2- Yedek Üye Lütfi CEYHAN şeklinde kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin
yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mustafa BAYAR
Meclis 2. Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar –
Plan ve Bütçe komisyonlarımıza havale edilen, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana Karataş Tarıma
Dayalı (Su Ürünleri) İhtisas OSB’de kurucu üyelik, katılma payı ve müteşebbis heyetinde yer alacak
kişilerin belirlenmesine ait İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 03.09.2021 tarihli ve E.34818198000-84025 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 20.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : 31.08.2021 tarihli ve 5707452900024675 sayılı yazı.
25.11.2017 tarihli 30251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Tarıma Dayalı
İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği'' ile tarım sanayi entegrasyonunun
geliştirilmesi için bitkisel ve hayvansal üretim ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer
aldığı TDİOSB' lerin kurulması ve işleyişi hakkındaki esaslar belirlenmiştir.
Yer seçimi işlemleri kesinleştirilen Adana Karataş TDİ (Su Ürünleri) OSB kurucu ortakların
ortaklık yapısı 31.08.2021 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda; Adana Valiliği
(YİKOB) (%183 Üye), Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı (%152 Üye), Adana Ticaret Odası
(%132 Üye), Adana Sanayi Odası (%132 Üye), Adana Ticaret Borsası (%61 Üye), Karataş Belediye
Başkanlığı (%61 Üye), Karataş Ziraat Odası (%61 Üye), Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) (%71
Üye), Akdeniz Balık ve Su Ürünleri Üreticileri Derneği (%162 Üye) olarak belirlenmiştir.
16.01.2019 tarih ve 67597785105.04/15 sayılı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile
alınmış olan %24 ortaklık payının , %15 olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
Adana Büyükşehir Belediyesi '' Adana Karataş TDİ (Su Ürünleri) OSB ''kurucu üyesi olarak %15
hisse payı ile;
TDİOSB yönetmeliği gereği her yıl belirlenen katılma payı 2021 yılı için 6 ortaklık payı karşılığında
189.431,00 (yüzseksendokuzbindörtyüzotuzbirlira) TL'dir. Adana Büyükşehir Belediyemizin %15
hissesine karşılık gelen 473.577,5 (dörtyüzyetmişüçbinbeşyüzyetmişyedilirabeşkuruş) TL olan
bedelinin Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına yatırılması,
Adana Büyükşehir Belediyemiz hisse payı %15 (2 Üye) oranına göre müteşebbis heyetinde yer
alacak
3- Asil Üye Zeydan KARALAR
4- Asil Üye Ergül HALİSÇELİK
3- Yedek Üye Türkan EŞLİ
4- Yedek Üye İsmail GÜNEŞ
Olarak belirlenmesi konularının Meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su
Ürünleri) OSB’de %15 hisse payı oranına göre kurucu üyelik, katılma payı ve müteşebbis heyetinde yer
alacak kişilerin belirlenmesine ait teklifin;
3- Asil Üye Zeydan KARALAR
4- Asil Üye Necip TOPUZ
2- Yedek Üye Ozan GÜLAÇTI
3- Yedek Üye Lütfi CEYHAN şeklinde kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
KANUNLAR – PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Başkan
Cemal DEMİRDAĞ

Üye
Mehmet YAPICI

Üye
Arif YÜCELİ

Üye
Leyla KARAKAŞ

Üye
Nusret SAÇLI

Üye
Muhammet BAYRAM

Üye
Ahmet AKPINAR

Üye
Cihan ŞENER
Üye
Vedat ÖZDER

Üye
Üye
Üye
Mustafa BAYAR
Hacice YILMAZ Yusuf SIRKINTI
Üye
Üye
Mustafa EKİCİ
Murat DUMAN

Üye
Serdar SEYHAN

Üye
Hasan DÖNMEZ

Üye
Sevil CAN

Üye
Mehmet DAYANIKLI

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-246
Özü: Merkez Otogardaki Otoparkın
Devredilmesi

14.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.10.2021 tarihli
ve 67597785-105.02-82507 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017
tarihli ve 17 sayılı kararı ile alınan ve 12.01.2022 tarihinde işletim devri biten merkez otogar içerisinde
bulunan otopark alanının yeniden Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’ye devredilmesine ait Kanunlar Plan ve Bütçe komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - Plan ve
Bütçe komisyonlarımıza havale edilen, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli ve 17
sayılı kararı ile alınan ve 12.01.2022 tarihinde işletim devri biten merkez otogar içerisinde bulunan otopark
alanının yeniden Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’ye devredilmesine ait Emlak ve İstimlak Dairesi
Başkanlığının 31.08.2021 tarihli ve E-43759167-756.01-82507 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 21.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: 30.07.2021 tarihli ve 557 sayılı numaralı yazı.
Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş.nin İlgi yazısında özetle; Belediyemiz Meclisinin 12.01.2017
tarih ve 67597785-050.01.04-17 sayılı kararıyla Belediyemize ait, Seyhan ilçesi, Şakirpaşa (Fevzipaşa)
mahallesi Merkez otogarı içerisinde bulunan tapuda 946 ada 271 parsel nolu taşınmaz üzerindeki otopark
alanının 5 yıl süreyle Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. tarafından işletildiğini ve söz konusu işletme
hakknın 12.01.2022 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu tarihten itibaren tekrar işletme hakkının Yeni
Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.'ye verilmesini talep etmektedirler.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi " Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti veya
tasarrufundaki hafriyat sahalarını toplu ulaşım hizmetlerini sosyal tesisler büfe, otopark ve çay bahçelerini
işletebilir; ya da bu yerlerin Belediye veya bağlı kuruluşlarının %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere,
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine tabii olmaksızın Belediye Meclisince
belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin Belediye şirketlerince 3'üncü
kişilere devri 2886 sayılı kanun hükümlerine tabiidir. Hükmünü içermektedir.
Konu ile ilgili olarak; İşletme hakkı süresi 12.01.2022 tarihinde sona erecek olan Adana Büyükşehir
Belediyesine ait Seyhan ilçesi, Şakirpaşa (Fevzipaşa) Mahallesi, Merkez Otogar içerisinde bulunan tapuda,
946 ada, 271 parsel nolu taşınmaz üzerindeki otopark alanının, 12.01.2022 tarihinden itibaren protokol
hüküm ve şartlarının Encümence belirlenmesi, üçüncü şahıslara kiraya verilmemesi, işletme hakkının
devredilmemesi, devir süresi sonunda, yapılan ve yaptırılan bütün muhdesatların herhangi bir ücret ve bedel
talep edilmeksizin Belediyeye devredilmesi ile otopark alanının anılan şirket tarafından işletilmesi şartları ile
parkmetre işletmeciliğinden elde ettiği aylık/yıllık bürüt cironun % 15'ini, aylık olarak Her Ayın 20'sine
kadar Büyükşehir Belediyesine ödemek üzere, Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş.'ne 5 (beş) yıl
süreyle devir edilmesi hususlarının, Mecliste görüşülmek üzere, Meclise havalesini; OLUR'larınıza arz
ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İşletme hakkı süresi 12.01.2022 tarihinde
sona erecek olan Adana Büyükşehir Belediyesine ait Seyhan ilçesi, Şakirpaşa (Fevzipaşa) Mahallesi
Merkez Otogar içerisinde bulunan tapuda, 946 ada, 271 parsel nolu taşınmaz üzerindeki otopark alanının;
devir süresi sonunda yapılan ve yaptırılan bütün muhdesatların herhangi bir ücret ve bedel konu
edilmeksizin Belediyeye devredilmesi ile otopark alanının parkmetre işletmeciliğinden elde ettiği
aylık/yıllık bürüt cironun % 15’ini, aylık olarak her ayın 20’sine kadar Büyükşehir Belediyesine
ödemek üzere, Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne 5 (beş) yıl süreyle devri ile otopark
alanının parkmetre işletmeciliğinin adı geçen şirket tarafından yasa ve mevzuat çerçevesinde işletilmesine
veya işlettirilmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.

Konunun yapılan görüşülmesinde; İşletme hakkı süresi 12.01.2022 tarihinde sona erecek olan
Adana Büyükşehir Belediyesine ait Seyhan ilçesi, Şakirpaşa (Fevzipaşa) Mahallesi Merkez Otogar içerisinde
bulunan tapuda, 946 ada, 271 parsel nolu taşınmaz üzerindeki otopark alanının; devir süresi sonunda
yapılan ve yaptırılan bütün muhdesatların herhangi bir ücret ve bedel konu edilmeksizin Belediyeye
devredilmesi ile otopark alanının parkmetre işletmeciliğinden elde ettiği aylık/yıllık bürüt cironun %
15’ini, aylık olarak her ayın 20’sine kadar Büyükşehir Belediyesine ödemek üzere, Yeni Adana İmar
İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne 5 (beş) yıl süreyle devri ile otopark alanının parkmetre işletmeciliğinin adı
geçen şirket tarafından yasa ve mevzuat çerçevesinde işletilmesine veya işlettirilmesine ait komisyon
raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mustafa BAYAR
Meclis 2. Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - Plan ve
Bütçe komisyonlarımıza havale edilen, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli ve 17
sayılı kararı ile alınan ve 12.01.2022 tarihinde işletim devri biten merkez otogar içerisinde bulunan otopark
alanının yeniden Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’ye devredilmesine ait Emlak ve İstimlak Dairesi
Başkanlığının 31.08.2021 tarihli ve E-43759167-756.01-82507 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 21.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : 30.07.2021 tarihli ve 557 sayılı numaralı yazı.
Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş.nin İlgi yazısında özetle; Belediyemiz Meclisinin 12.01.2017 tarih ve
67597785-050.01.04-17 sayılı kararıyla Belediyemize ait, Seyhan ilçesi, Şakirpaşa (Fevzipaşa) mahallesi Merkez
otogarı içerisinde bulunan tapuda 946 ada 271 parsel nolu taşınmaz üzerindeki otopark alanının 5 yıl süreyle Yeni
Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. tarafından işletildiğini ve söz konusu işletme hakknın 12.01.2022 tarihinde sona
ereceğinden, söz konusu tarihten itibaren tekrar işletme hakkının Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.'ye
verilmesini talep etmektedirler.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi " Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti veya
tasarrufundaki hafriyat sahalarını toplu ulaşım hizmetlerini sosyal tesisler büfe, otopark ve çay bahçelerini
işletebilir; ya da bu yerlerin Belediye veya bağlı kuruluşlarının %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere,
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine tabii olmaksızın Belediye Meclisince
belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin Belediye şirketlerince 3'üncü kişilere
devri 2886 sayılı kanun hükümlerine tabiidir. Hükmünü içermektedir.
Konu ile ilgili olarak; İşletme hakkı süresi 12.01.2022 tarihinde sona erecek olan Adana Büyükşehir
Belediyesine ait Seyhan ilçesi, Şakirpaşa (Fevzipaşa) Mahallesi, Merkez Otogar içerisinde bulunan tapuda, 946
ada, 271 parsel nolu taşınmaz üzerindeki otopark alanının, 12.01.2022 tarihinden itibaren protokol hüküm ve
şartlarının Encümence belirlenmesi, üçüncü şahıslara kiraya verilmemesi, işletme hakkının devredilmemesi, devir
süresi sonunda, yapılan ve yaptırılan bütün muhdesatların herhangi bir ücret ve bedel talep edilmeksizin
Belediyeye devredilmesi ile otopark alanının anılan şirket tarafından işletilmesi şartları ile parkmetre
işletmeciliğinden elde ettiği aylık/yıllık bürüt cironun % 15'ini, aylık olarak Her Ayın 20'sine kadar
Büyükşehir Belediyesine ödemek üzere, Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş.'ne 5 (beş) yıl süreyle devir
edilmesi hususlarının, Mecliste görüşülmek üzere, Meclise havalesini; OLUR'larınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İşletme hakkı süresi 12.01.2022 tarihinde
sona erecek olan Adana Büyükşehir Belediyesine ait Seyhan ilçesi, Şakirpaşa (Fevzipaşa) Mahallesi
Merkez Otogar içerisinde bulunan tapuda, 946 ada, 271 parsel nolu taşınmaz üzerindeki otopark alanının;
devir süresi sonunda yapılan ve yaptırılan bütün muhdesatların herhangi bir ücret ve bedel konu
edilmeksizin Belediyeye devredilmesi ile otopark alanının parkmetre işletmeciliğinden elde ettiği
aylık/yıllık brüt cironun % 15’ini, aylık olarak her ayın 20’sine kadar Büyükşehir Belediyesine ödemek
üzere, Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne 5 (beş) yıl süreyle devri ile otopark alanının
parkmetre işletmeciliğinin adı geçen şirket tarafından yasa ve mevzuat çerçevesinde işletilmesine veya
işlettirilmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
KANUNLAR – PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Başkan
Cemal DEMİRDAĞ
Üye
Nusret SAÇLI
Üye
Sevil CAN

Üye
Mehmet YAPICI

Üye
Arif YÜCELİ

Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Cihan ŞENER

Üye
Mehmet DAYANIKLI

Üye
Ahmet AKPINAR

Üye
Mustafa BAYAR
Üye
Vedat ÖZDER

Üye
Leyla KARAKAŞ

Üye
Hacice YILMAZ
Üye
Mustafa EKİCİ

Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Hasan DÖNMEZ
Üye
Yusuf SIRKINTI
Üye
Murat DUMAN

T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-105.04-247
Özü: Tepebağ Höyüğü Ortak
Hizmet Protokolü

14.10.2021

KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2021 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.10.2021 tarihli
ve 67597785-105.02-86393 sayılı yazısı ekinde sunulan, Tepebağ Höyüğü Ortak Hizmet Protokolüne ait
Kanunlar – Plan ve Bütçe – Ulaşım komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar – Plan ve
Bütçe – Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, Tepebağ Höyüğü Ortak Hizmet Protokolüne ait Kentsel
Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 10.09.2021 tarihli ve E.14568745-115.06-86393 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 18.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Büyükşehir Belediyesi idaresi, Adana Arkeoloji Müzesi Başkanlığında ve Dr.Deniz YAŞİN
danışmanlığında yapılan "Tepebağ Höyüğü Arkeolojik Sondaj Kazıları"na ilişkin Büyükşehir Belediyemizle
Adana Arkeoloji Müzesi arasında imzalanan "Tepebağ Höyüğü-Ortak Hizmet Protokolü"nün süresi
09.09.2021 tarihinde dolacaktır. Söz konusu Tepebağ Höyüğü Arkeopark Çalışmaları kapsamında,
arkeolojik sondaj kazılarının devam gerekliliğinden dolayı, yeniden 2 (iki) yıl süreli olarak "Tepebağ
Höyüğü-Ortak Hizmet Protokolü"ne ihtiyaç duyulmakta olup, konuya ilişkin olarak 31.08.2021 tarih ve
1665898 sayılı Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yazısı-eki yazı-protokol taslağı ile Kültür ve
Turizm Bakanlığınca gerekli izinler verilmiştir.
5216 sayılı yasanın 7/o maddesinde; "Kültür ve Tabiat Varlıkları ile tarihi dokunun kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak bu amaçla bakım ve onarımının
yapılması, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek Büyükşehir
Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğundadır." denilmektedir. Bu kapsamda Tepebağ Höyüğü Arkeopark
Çalışmaları içeriğinde devamlılığı öngörülen arkeolojik kazılar ile ilgili ihtiyaçlara dair taahhüt edilmesi
gereken taleplerden meydana gelen ilgili Ortak Hizmet Protokolünün Belediye Başkanınca imzalanabilmesi
için gerekli yetki verilmesi ile ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı alınmak üzere yazımızın
Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Tepebağ Höyüğü Arkeopark çalışmaları
içeriğinde devamlılığı öngörülen arkeolojik kazılar ile ilgili ihtiyaçlara dair taahhüt edilmesi gereken
taleplerden meydana gelen ilgili Ortak Hizmet Protokolünün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye
Başkanı Zeydan KARALAR’a yetki verilmesine ve teklifin idareden geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile
karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Tepebağ Höyüğü Arkeopark çalışmaları içeriğinde devamlılığı
öngörülen arkeolojik kazılar ile ilgili ihtiyaçlara dair taahhüt edilmesi gereken taleplerden meydana gelen
ilgili Ortak Hizmet Protokolünün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR’a
yetki verilmesine ve teklifin idareden geldiği şekliyle kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mustafa BAYAR
Meclis 2. Başkan V.

Zafer KOÇ
Meclis Katibi

Firdevs CİNGÖZLER
Meclis Katibi

KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar –
Plan ve Bütçe – Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, Tepebağ Höyüğü Ortak Hizmet Protokolüne ait
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 10.09.2021 tarihli ve E.14568745-115.06-86393 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 18.09.2021 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Büyükşehir Belediyesi idaresi, Adana Arkeoloji Müzesi Başkanlığında ve Dr.Deniz YAŞİN
danışmanlığında yapılan "Tepebağ Höyüğü Arkeolojik Sondaj Kazıları"na ilişkin Büyükşehir
Belediyemizle Adana Arkeoloji Müzesi arasında imzalanan "Tepebağ Höyüğü-Ortak Hizmet
Protokolü"nün süresi 09.09.2021 tarihinde dolacaktır. Söz konusu Tepebağ Höyüğü Arkeopark
Çalışmaları kapsamında, arkeolojik sondaj kazılarının devam gerekliliğinden dolayı, yeniden 2 (iki) yıl
süreli olarak "Tepebağ Höyüğü-Ortak Hizmet Protokolü"ne ihtiyaç duyulmakta olup, konuya ilişkin
olarak 31.08.2021 tarih ve 1665898 sayılı Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yazısı-eki yazıprotokol
taslağı
ile
Kültür
ve
Turizm
Bakanlığınca
gerekli
izinler
verilmiştir.
5216 sayılı yasanın 7/o maddesinde; "Kültür ve Tabiat Varlıkları ile tarihi dokunun kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak bu amaçla bakım ve
onarımının yapılması, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek
Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğundadır." denilmektedir. Bu kapsamda Tepebağ
Höyüğü Arkeopark Çalışmaları içeriğinde devamlılığı öngörülen arkeolojik kazılar ile ilgili ihtiyaçlara
dair taahhüt edilmesi gereken taleplerden meydana gelen ilgili Ortak Hizmet Protokolünün Belediye
Başkanınca imzalanabilmesi için gerekli yetki verilmesi ile ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis
Kararı alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Tepebağ Höyüğü Arkeopark Çalışmaları
içeriğinde devamlılığı öngörülen arkeolojik kazılar ile ilgili ihtiyaçlara dair taahhüt edilmesi gereken
taleplerden meydana gelen ilgili Ortak Hizmet Protokolünün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye
Başkanı Zeydan KARALAR’a yetki verilmesine ve teklifin idareden geldiği şekliyle kabulüne, 5216
sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oybirliği ile karar verildi.
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