
  

İZMİR İDARE MAHKEMESİ'NE 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

VE DURUŞMA İSTEMLİDİR

DAVACILAR : 1. MUSTAFA ÖZUSLU (TC NO 53959121500) 

  Mavişehir Mah. Aziz Nesin Bulvarı No:109/39 Karşıyaka

  2. CEMİL TUGAY (TC NO. 25274082088)

  İnönü Mah. 6732/2 Sokak, No.1A D.15 Karşıyaka, İzmir 

  3. MURAT AYDIN (TC NO 34978970782)

  Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No.97 Kat.5 Bayraklı, İzmir

  4. İRFAN ÖNAL (TC NO 21943722910) 

  Adalet mah. 2132/2 Sokak No 3/4 Bayraklı, İzmir 

  5. İBRAHİM ULAŞ POLAT (TC NO 21970890804)

  Mansuroğlu Mah. 288/7 Sokak, No.1 B Blok D.7 Bayraklı

  6. İLHAN DAL (TC NO 30469908302)

  Barış Mah. 347 Sokak, No.134/B Buca, İzmir 

  7. TANER KAZANOĞLU (TC NO.10789910094)

  İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediye Meclis Üyesi

  8. SERKAN KALMAZ (TC NO 48754299424)

  Akıncılar Mah. 547 Sokak No:31 D:4 Buca, İzmir 

  9. SAADET ÇAĞLIN (TC NO. 43603483528)

  6660 Sokak No.24 A8 35 Karşıyaka, İzmir 

  10. NİLÜFER BAKOĞLU AŞIK (TC NO.30227302380)

  Rüştü Şardağ Cad. No.66 D.8, Karşıyaka, İzmir 

  11. MEHMET ATİLLA BAYSAK (TC NO 56260053928)

  Mavişehir Mah. Aziz Nesin Bulvarı 2041 Sk No.41 Karşıyaka

  12. BİRGÜL SURAL ÜNER (TC NO. 19529279194)

  Alaybey Mah. 1675 Sokak, No.23 D.4 Karşıyaka, İzmir 

  13. ERHAN UZUNOĞLU (TC NO. 30385924936)

  Mithatpaşa Cad. No.932/9, Göztepe, Konak, İzmir

  14. ÖZAN PARLAR (TC 30397925266)

  Yalı Mah. 362 Sokak, No.10, Flora Evleri, Güzelbahçe, İzmir

  15. CEYHAN KAYHAN (TC NO 15998101936)

  Yeşillik Caddesi, No. 232, Karabağlar, İzmir



  

  16. CİNDİ CAN POLAT (TC NO. 13571749254)

  Postacılar Mah. 1847/28 Sokak, No.3 D.6 Bayraklı, İzmir 

  17. HAKAN BARÇIN (TC NO 334 15763269)

  Aksoy Mah. 1751 Sokak, No.22/4 Karşıyaka, İzmir

  18. FİKRİYE ARSLAN (TC NO. 14168333368)

  2. İnönü Mah. Özkarakaya Cd. No.3 D.1 Narlıdere, İzmir

  19. BÜLENT SÖZÜPEK (TC NO 62566101478) 

  Yunus Emre Mah. 4012 Sokak No:125 D.4 Karabağlar, izmir

  20. MUSA ÖZCAN (TC. NO 11704058938)

  Kurtuluş Mahallesi 320 Sokak No: 3/10 Aliağa, İzmir 

  21. RAŞİT DİRİM (TC NO 20825233230)

  Mavişehir Mah. 2040 Sk. Selçuk-1, 2. Giriş. D.68 Karşıyaka

  22. UFUK AYKOL (TC NO. 10271607396)

  Atatürk Mah. Ulus Meydanı No. 29/1 Ödemiş, İzmir 

  23. AHMET İNANLI (TC NO 31348889262)

  Osmaniye Mah. Atatürk Cad. No.36 Kınık, İzmir

  24. ALİ KARAMUSTAFAOĞLU (TC NO 51964438224)

  İtalya Sokak, No:12/1 Konak, İzmir 

  25. ALİ YILMAZ (TC NO. 44089272972) 

  Esatpaşa Mah. 1210 Sokak, No. 54/12 Menemen, İzmir

  26. ŞAMİL SİNAN AN (TC NO. 53173545014) 

  365 Sokak, No. 3-D  Altıntaş. Mah. Konak, İzmir 

  27. MEMET MALTEPE (TC NO. 264830665000)
  Çatalkaya Mah. Edipbey sok. No.43 Beren Apt. Narlıdere
  28. ŞERİF SÜRÜCÜ (TC NO 71575032482) 

  Eğitim Mah Orhan Veli Sokak No 2 Daire 2 Balçova, İzmir

  29.OĞUZHAN ÖZŞAHİN (TC NO. 12820967128)

  Yalı Mah 138 Sokak, No:5 Aliağa, İzmir 

  30. HÜSNİYE YILDIRIM (TC NO. 42502509886)

  Cumhuriyet Mah. 307 Sokak, No. 60 Kat. 2 Dikili, İzmir

  31. İSMAİL SARI  (TC NO. 18934250866)

  1631 Sokak, No. 50 D.1 Bayraklı, İzmir

  32. CENAP BÖRÜHAN (TC NO. 39910607566)

  Mithatpaşa Cad. No.1115 D.8 M. Ali Akman Mah. Konak

  



  

  33. MUSTAFA GERÇEK (TC. NO 13898486726)
  Cumhuriyet Mah. Kırlangıç Sokak No.16 D.3 Ödemiş, İzmir
  34. HÜSEYİN ÜNAL (TC NO 11197681262)

  Kahramandere Mah. 701 sokak No:12/3 Güzelbahçe, İzmir

  35. İBRAHİM ÖZKARA (TC. NO. 13148489750)

  Dokuz Eylül Mah. 323 Sokak Gaziemir, İzmir 

  36. ÇAĞLAR GÜLEZ (TC NO 48892317912)

  Mermerli Mah. Dr. Selahattin Özkurt Cad. No:15/1 Menemen

  37. İBRAHİM HALİL KILIÇ (TC NO. 28999514254)

  Fırat Sokak, No.1. D.7 Narlıdere, İzmir

  38. İZEL ZENGİNOBUZ DERİNSU (TCNO 34744769992)

  Irmak Mah. Metin Henkoğlu Cad. No.14 D.4 Gaziemir, İzmir

  39. ALİ BOR (TC NO 17633349758)

  Maltepe Mah. Atatürk Bulvarı No.75, D.2 Bergama, İzmir 

  40. UFUK YÖRÜK (TC NO. 54841129970)

  Mansuroğlu Mah. 288/4 Sokak, No.16, D.40, Bayraklı, İzmir 

  41. DENİZ BEKTAŞ (TC NO 24776548306)

  8050 Sokak, No.146, D. 27, Çiğli, İzmir 

  42. BÜLENT KÖKLÜ (TC NO 50974260542) 

  Rüstem Mah. Erdoğan Ker Cad. Fenerliler Sokak No.20 Urla

  43. ALP ATAY (TC NO 17507344056)

  Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Cad. No. 80 Foça, İzmir 

  44. HASAN UYSAL (TC NO 56845059642)

  Cumhuriyet Mah. Barış Cad. No.29/4, Selçuk, İzmir 

  45. RUHİ SELEK (TC NO 38047655266)

  Cumhuriyet Mah. Yeni Sokak, No.1 Beydağ, İzmir 

  46. BERKAN PARLAK (TC NO 55771094840)

  1873 Sokak, No.9 D.11 Karşıyaka, İzmir 

  47. SEFER TOPÇU (TC NO 56125563036)

  Camikebir Mah. 52/4 Sokak, No.16, D.1 Seferihisar, İzmir 

  48. REFİK SÜREN (TC NO 15080420730)

  Ararik Mah. Dönmez Sokak No.24 Beyda, İZMİR 

  49. HALİL ÇULHAOĞLU (TC NO. 19250313778)

  Hürriyet Mah. İstasyon Cad. No.38/3, Tire, İzmir 

    



  

  50. FAYIKA ÖNER (TC NO 23072155386)

  Musalla Mah. No 4/1-1 Ayşe Tütüncüoğlu Apt. Çeşme

  51. RAİFE KARABATAK (TC NO. 32374878800)

  Merkez Mah. İzmir Cad. No.20, K.3 Karaburun, İzmir 

  52. NİLAY KÖKKILINÇ (TC NO 34294793898)

  Gaziosmanpaşa Bulv. Kökkılınç İş Merkezi No: 55/4 Konak

  53. BAHAR GÜRSUL (TC NO 41332443486)

  540 Sk. No:2 K:1/101 Ağa Mustafa Bey İş Hanı Bornova

  54. AYBARS YILDIRIM (TC NO 31123910112)

  İnönü Mahallesi, 2123 sokak No :43 Çeşme, İzmir

  55. SEDA ÖZTÜRE (TC NO. 54880108172)

  Şehit Kemal cad. NO:78 Kalabak mah. Urla, İzmir

  56. NAZAN DÖNMEZ (TC NO 18791297004)

  Atatürk  Mah. Namık Kemal Cad. No 36/4 Ödemiş, İzmir

  57. ÖZAY KAPTAN (TC NO. 25874088282)

  Atatürk Mah Harbiye Cad. No.20 D.3 Ödemiş, İzmir

  58. HASAN KORKMAZ (TC NO 53470152984)

  Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. No1/2 Kiraz, İzmir 

  59. SULTAN İPEKLİ AKSOY (TC NO 72328014502)

  Ertuğrul mah. 3018. Sok. No 22 D.3 Torbalı

  60. FİKRET AKTAŞ (TC NO. 16685367888)
  Dumlupınar Mah. 97 Sokak, No.22 Buca İZMİR 
  61. AYHAN KAYA (TC NO13541475404)

  İsmetpaşa Mah 62 Sokak No. 71 Dikili, İzmir

  62. GAMZE GÜL ÇAMUR (TC. NO. 37549889834)

  Adalet Mah. 1593/1 Sokak, No:63/48 Bayraklı, İzmir

  63. GÜRSEL RÜZGAR (TC NO 17573360776)

  Gümüldür Fevzi Çakmak m. Sağlık C. No:13/3 Menderes

  64. DOLUNAY BAYER(TC NO 37396702850)

  Çatalkaya Mah. Tuna Cad. No.48 daire.13 Narlıdere

  65. MEHMET TÜRKMEN (TC NO 24389119726)

  Mustafa Kemal Atatürk Mah. Nejdet Bükey Cad.No.45 

  Kemalpaşa, İzmir 

  66. İLHAN ÖZKÖSE (TC NO 40927563882)

  Gazi Mah. Kemal Reis Cad. No.11 Gaziemir



  

  67. MEHMET ONUR BAŞAR ÜÇKAN (TC. 32744208190)

  Demirciefe Sokak No.5/A Balçova, İzmir 

  68. ERTAN CERTEL (TC NO 36205752932)

  Yenikent Mah. 75. Yıl Cumhuriyet Cad. No.108 D.2 Urla

  69. ONUR YİĞİT (TC NO 22468994318)

  Ilıca Mah. Erdal İnönü Cad. No.4, D.21 Narlıdere, İzmir

  70. KAZIM ÇAM (TC NO 11629133680)

  Yalı Mah. 174 sokak, No.23/2, Güzelbahçe, İzmir 

DAVALILAR : 1. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Değişiklik Bakanlığı

  2. İller Bankası Genel Müdürlüğü-ANKARA

DAVA KONUSU : Davalı Bakanlığın; 10.10.2022 tarih ve 4753859 sayılı yazısı 

ile uygun görülerek onaylanan NİP-35663924 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı 

Değişikliği ile UİP-35020770 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan 

Değişikliğinin duruşmalı olarak yapılacak yargılama sonucunda iptali istemi ile söz konusu 

işlemlerin yürütmesinin İYUK'nın 27. Maddesi uyarınca durdurulması istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ : 10.10.2022 ile 08.11.2022 tarihleri arasında askıya çıkan 

planlar 08.11.2022 tarihinde askıdan indirilmiştir. 

AÇIKLAMALAR

I. DAVA KONUSU İŞLEM ve İŞLEMİN TEBLİĞİ

1. Davalı Bakanlık tarafından 10.10.2022 tarih ve 4753859 sayılı yazısı ile uygun 

görülerek onaylanan

a. İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 673 ada 12, 101, 166, 171, 172, 173, 175, 

177, 190, 191, 192,  202, 213, 222 parseller, 7229 ada 27 ve 28 parseller, 7240 ada 1, 2, 3, ve 

32 parselleri kapsayan Ticaret-Konut Alanı, Eğitim Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park ve 

Rekreasyon Alanı amaçlı hazırlanan NİP-35663924 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım imar 

Planı Değişikliği (EK-1 imar planı dayanağı rapor ve davalı idarenin internet sitesindeki imar 

plan pafta, harita ve krokileri,

b. Ticaret-Konut Alanı (E:1.65 ve Yençok:25.50 metre), İlkokul Alanı (E:1.00 ve 

Yençok:16.50 metre). Belediye Hizmet Alanı (E:1.00 ve Yençok:16.50 metre), Rekreasyon 

Alanı (E:0.05), Park Alanı ve Trafo Alanı amaçlı hazırlanan UİP-35020770 PİN numaralı 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği (EK-2 imar planı dayanağı rapor ve davalı 

idarenin internet sitesindeki imar plan pafta, harita ve krokileri), 

Dava konusu edilen idari işlemlerdir. 



  

2. Dava konusu imar planları 10.10.2022 ile 08.11.2022 tarihlerinde askıya çıkmış 

olup, 08.11.2022 tarihinde askıdan indirilmiş, tebliğ işlemi bu şekilde yapılmıştır.

II. DAVACILARIN DAVA EHLİYETİ

1. Davacılar 31.03.2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir 

Belediye Meclis üyesi olarak seçilmişlerdir. Ayrıca İzmir ilinde oturan kişilerdir. 

2. Dava konusu işlemle, Buca ilçesindeki yıkılan eski cezaevinin bulunduğu 

parseller ile ilgili imar planlarından ve bu imar planları ile bu parsellerin yapılaşmaya 

açılarak yaratacağı zararlarından doğrudan etkilenecek kişilerdir. Ayrıca halkın doğrudan 

oylarıyla seçilen meclis üyeleri olarak, şehrin ve şehirde yaşan kişilerin haklarını korumakla 

görevlidirler. Yapılan planlarla oluşacak yapı yoğunluğu şehirde yaşan herkesin iyi bir 

çevrede yaşam hakkını ihlal edecek nitelikte olup davacılar söz konusu idari işlemden kişisel 

olarak da doğrudan zarar göreceklerdir. 

Bu anlamda, davacılar İYUK 2. Maddesinde belirtilen dava konusu işlemlerden, 

“menfaati ihlal edilen” konumunda olup, dava yeteneği bulunmaktadır. 

III. DAVA KONUSU İMAR PLANLARININ HUKUKA AYKIRILIĞI

A. YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK

1. İmar Kanunu ve ilgili imar mevzuatımızda imar planları yapma yetkisi 

belediyelere verilmiştir. 

3194 sayılı Kanunun 8/1-b maddesi uyarınca nazım imar planlarını (1/5000) ve 

uygulama imar planlarını (1/1000) yapma yetkisi belediyelere aittir.

Yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/1-c maddesi uyarınca 

“Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, 

bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her 

türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak” yetkisi büyükşehir belediyelerine 

aittir. 

Aynı kanunun 7/1-e maddesi uyarınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 ve 73. 

Maddelerindeki yetkileri kullanmak yetkisi vardır. 

Atıf yapılan 5393 sayılı Kanunun 73/1 maddesi uyarınca belediyeler; teknoloji 

parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları 

oluşturmak yetkisine haizdir.

Dava konusu imar planı değişikliklerinin ilişkin olduğu alan/parseller de, belediye 

sınırları içinde yer almakla, bu alanla ilgili nazım imar planı, uygulama imar planı ve bu 

planların değişikliklerini yapmak konusunda temel yetkili idareler Buca Belediyesi ve İzmir 

Büyükşehir Belediyesi’dir. 

Bu anlamda davalı bakanlık plan yapma yetkisine sahip olmadığı halde dava konusu 



  

planları yapıp  askıya çıkarmıştır. 

2. Dava konusu imar plan değişikliklerine ilişkin açıklama raporlarından anlaşıldığı 

kadarışyla, davalı Bakanlık söz konusu imar plan değişikliklerini yapmak konusunda 

kendisini yetkili hale getirmek amacıyla, 04.08.2020 tarih ve 163086 sayılı işlem ile dava 

konusu alanı, 6306 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde rezerv yapı alanı olarak 

belirlemiştir.

Yine davalı Bakanlık’ın 6306 sayılı yasadaki “rezerv yapı alanı” hükümlerini 

kullanarak, imar planı değişikliği yapma yetkisi için, dava konusu alandaki kendisine ait 

mülkiyeti, 00.09.2022 tarihinde tapuda satış işlemi yaparak davalı İller Bankasına 

devretmiştir. 

3. Söz konusu bölgenin rezerv alan ilan edilmesine ilişkin idari işlem de hukuka 

aykırı olup, bu işlemle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve halen 

İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2022/2131 Esas sayılı dosyasında görülen dava 

bulunmaktadır. 

Dava konusu alanların “rezerv yapı alanı” olarak belirlenmesine ilişkin davalı 

Bakanlık kararı, tamamen hukuka aykırı, kamu yararı taşımayan, 6306 sayılı yasadaki 

“rezerv yapı alanı” kavramının amacına uygun olmayan bir karardır.

Şöyle ki; 

a. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinde rezerv yapı alanı “Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni 

yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya 

resen Bakanlıkça belirlenen alanlar” olarak tanımlanmıştır. 

b. 6306 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinin 4/4 maddesinde “Rezerv yapı 

alanlarda, Kanunun amacı çerçevesinde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı 

ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve Kanunda öngörülen amaçlar çerçevesinde 

kullanılmak üzere; 

a) Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin 

nakledileceği rezerv konut ve işyerleri, 

b) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama, 

yapılabilir ve bu alanlar yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilir." hükmü yer almaktadır. 

c. Açıklanan bu hükümler uyarınca 6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek 

uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, rezerv yapı alanlarının ilan 

edilebileceği, bu kapsamda yapılacak işlemlerin temel amacının “fen ve sanat norm ve 

standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve Kanunda 

öngörülen amaçlar çerçevesinde kullanılmak” olduğudur.



  

d. Belirtilen hükümlerdeki “yerleşim alanı” kavramının, davalı Bakanlık tarafından 

subjektif ve keyfi olarak belirlenemeyeceği, idare hukukundaki tüm kavramlar gibi kamu 

yararına yönelik belirlenebileceği açıktır. Nitekim 6306 sayılı Kanunun uygulama 

yönetmeliğinin 4 maddesi uyarınca davalı Bakanlığın “Rezerv Yapı Alanı” kararı 

dosyasında; rezerv yapı alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritasının, alanın 

uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasının, alanda bulunan kamuya ait taşınmazların 

listesinin, alanda yapılacak inceleme neticesinde gözlemsel verilere dayanılarak hazırlanacak 

gerekçe raporunun, alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgelerin 

bulunması gerekir. 

Oysa somut olayda bilindiği kadarıyla, bu nitelikte gözlemsel verilere dayanılarak 

hazırlanacak gerekçe raporu bulunmadığı gibi; var ise de bu rapor ilan edilmemiş, dava 

konusu imar planı değişikliklerinin açıklama raporlarında yer verilmemiştir. 

e. Rezerv yapı alanı kavramı ve özellikle rezerv yapı alanının belirlenmesine 

dayanak oluşturan yerleşim alanı kavramı imar hukukuna ilişkin kavramlardır. Dolayısıyla 

bunların belirlenmesinde sadece davalı Bakanlığın ve yöneticilerinin kişisel tercihleri ve 

bakış açıları etkili olamaz. Nitekim dava konusu alanla ilgili gelişmeler kronolojik olarak 

özetlendiğinde de; “Rezerv Yapı Alanı” kararının, 6306 sayılı yasa kapsamında alınan 

kamu yararı taşıyan bir karar değil; zorlama bir yorumla içinde yapay olarak 

yaratılan, dava konusu alanı yapılaşmaya açma amacı taşıyan, yerel yönetimlere ait 

planlama yetkisini bakanlığa alma amacını güden hukuk dışı bir işlemdir. 

f. Davalı bakanlık söz konusu alanı yapılaşmaya açmak, yerel yönetimlerin planlama 

yetkisini eline geçirmek ve o sırada İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin gündeminde 

bulunan ve tüm alanı yeşil alan olarak belirleyen planlamayı boşa düşürmek amacıyla bir dizi 

hukuka aykırı işlem tesis etmiştir. 

Davalı Bakanlığı dava konusu imar planı değişiklikleri yapmak konusunda yetkili 

kılan rezerv yapı alanı kararının hukuka aykırı olması, dava konusu imar planı 

değişikliklerini yetki yönünden (davalı Bakanlığın dava konusu imar planı değişikliklerini 

yapmak konusunda yetkisiz olması yönünden) hukuka aykırı olduğunu göstermektedir. 

g. Yukarıda da açıklandığı üzere tümüyle hukuka aykırı olan rezerv alan kararına 

karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davanın sonucu, açtığımız bu davayı 

doğrudan etkileyeceğinden, söz konusu davanın sonucunun bekletici mesele yapılması, dava 

konusu idari işlemin bu aşamada yürütülmesinin devam edilmesi ve belirtilen alanda 

yapılaşmaya gidilmesi durumunda ileride telafisi mümkün olmayacak zararlar oluşacak 

olması ve dava konusu işlemle bu işlemi gerçekleştirmek için yapılan rezerv alan kararına 

dair işlemin açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI 



  

gerekmektedir. 

B. SEBEB VE AMAÇ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK

1. Dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde “Ticaret-Konut 

Alanı”, “Eğitim Alanı”, “Belediye Hizmet Alanı”, “Park ve Rekreasyon Alanı”, dava konusu 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde ise “Ticaret-Konut Alanı (E:1.65 ve 

Yençok:25.50 metre)”, “İlkokul Alanı(E:1.00 ve Yençok:16.50 metre)”, “Belediye Hizmet 

Alanı (E:1.00 ve Yençok:16.50 metre)” “Rekreasyon Alanı (E:0.05)”, “Park Alanı” ve “Trafo 

Alanı” kullanım kararları öngörülmektedir. 

2. Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği ile 

yürürlükteki plan kararlarına aykırı şekilde yoğunluk artışı getirilmiştir. Mevcut Planda 

24,580.00 m2, Emsal:1.50 yapılaşma koşullu Ticaret+Konut kullanım kararı, plan değişikliği 

ile 42,366.00 m2, Emsal:1.65 şeklinde düzenleme yapılmıştır. Sonuç olarak; mevcut 

uygulama imar planında yaklaşık 40 bin metrekare olan Ticaret+Konut inşaat alanının 70 bin 

metrekareye çıkarılmış, kat yüksekliği de arttırılmıştır.

3. Mevcut uygulama imar planında yaklaşık 20 bin 600 metrekare olan açık yeşil 

alan, önerilen uygulama imar planı ile yaklaşık 11 bin 800 metrekareye düşürülmüştür. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinde yer alan hususlar dikkate 

alındığında yapılan işlemin kamu yararına aykırı olduğu görülmektedir.

4.  Buca ilçesinin, özellikle de dava konusu alanın bulunduğu bölgenin yeni yerleşim 

alanına gereksinimi yoktur. Buca ilçesinin de, dava konusu alanın bulunduğu bölgedeki 

mahalleler olan Barış, Efeler, Vali Rahmibey mahallelerinin de nüfusu çok yoğundur. Ayrıca 

dava konusu alanın cepheli olduğu Menderes Caddesi ve Adnan Kahveci Caddesi, hemen 

hemen tüm Buca ilçesinde yaşayanların, dışarıdan Buca ilçesine gelenlerin mutlaka 

kullandıkları, çoğu zaman kullanmak zorunda kaldıkları ana arter niteliğinde yollardır. 

Söz konusu alanın, Buca İlçesinde trafik yoğunluğunun en fazla olduğu ana arteri 

Menderes Caddesi üzerinde olduğu, plan değişikliği ile araç yoğunluğu arttırılmış ancak 7 bin 

metrekare otopark alanı tamamen kaldırılmıştır.

5. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği ile getirilen kullanım kararları Buca İlçesinin mevcut sosyal teknik altyapı 

ihtiyacı dikkate alınmadan planlanmıştır.

Sonuç olarak; 80000 m²’lik alanı kapsayan Eski Buca Cezaevi alanının kamu yararı 

göz ardı edilerek planlandığı, Mevcut plandaki Ticaret+Konut kullanım alanı arttığından 

alanda yaşayacak nüfus oranında da artış söz konusu olduğu, Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinde yer alan “Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları 

standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” 



  

hükmüne aykırı şekilde mevcut plana ek sosyal donatı alanı belirlenmediği gibi, mevcuttaki 

sosyal donatı alanları azaltılmıştır.

6. Buca ilçesindeki yoğun nüfus, aşırı yapılaşma, yapılaşmanın bir bütünlük 

içermeyip ciddi bir karmaşa çerçevesinde gerçekleşmesi, trafik başta olmak üzere çok ağır 

altyapı sorunları getirmiş olup, bu sorunlar tüm kamuoyunca da bilinmektedir.

7. Buca ilçesini ve dava konusu alanı gösteren hava fotoğraflarına bakıldığında, dava 

konusu idari işleme konu olan alanın tümüyle yapılaştığı, bu yapıların arasında kalan alana 

yakın bölgede halkın kullanımına açık, kamusal alan ve yeşil alan olmadığı, bölgenin yeni 

bir yapılaşmaya değil yeşil alana ihtiyacı olduğu açıktır.

Buca ilçesinin gerek duyduğu tek kullanım tercihinin yeşil alan, park, deprem 

toplanma alanı, çok düşük yapılaşma içeren sosyal ve kültürel kullanım vb. olduğunu görmek 

için, sadece bu hava fotoğraflarına bakmak bile yeterlidir. Buca ilçesinin gereksinimi; yeşil 

alandır, parktır, sosyal ve kültürel kullanımlardır, deprem toplanma alanlarıdır, meydanlardır. 

Dava konusu edilen plan 70.000 m2'yi aşan şekilde ticaret ve konut kullanımı 

öngörmektedir. Bu kullanımın getirdiği nüfus yoğunluğunun ihtiyacı olduğu yeşil alan ve 

sosyal donatı alanı ayrılmamıştır. 

8. Dava konusu işlemin yapıldığı alanda; yeşil alan, park yapılaşma, deprem 

toplanma alanı, sosyal ve kültürel kullanımlar ihtiyacı olduğu çok açıkken burada konut ve 

ticaret alanı oluşturmak kamu yararı taşımadığı gibi, şehircilik ve planlama ilkelerine açık 

biçimde aykırıdır. 

9. Dava konusu imar plan değişiklikleri açıklama raporlarında da, temel amacın 

“yeni yerleşim alanı olarak kullanılması” olduğu açıkça itiraf edilmiştir. Gerçekten; dava 

konusu alanın, yeşil alan, park, deprem toplanma alanı, çok düşük yoğun yapılı çok düşük 

yapılaşma içeren sosyal ve kültürel kullanım alanları olarak planlanması zorunlu olduğu 

yönündeki savımız saklı kalmak üzere belirtelim ki, dava konusu imar plan değişiklikleri ile; 

önceki imar planlarına göre yapılaşma arttırılmakta, buna paralel olarak da bölgedeki 

nüfusun, yoğunluğun ve bu nüfus-yoğunluğun yaratacağı altyapı sorunları arttırılmaktadır. 

10. Planların açıklama raporunda bir önceki imar planındaki ticari alan (AVM 

kullanım tercihi) değiştirilerek trafik sorununun dikkate alındığı savunulmakta ise de; önceki 

imar planında toplam zemin alanının %45,57 si yapılaşmaya açılırken; dava konusu 

imar planı değişiklikleri kapsamında ise toplam alanın yaklaşık %67,50 si yapılaşmaya 

açılmaktadır. 

Ayrıca önceki imar planında ticaret ve konut alanı olarak planlanan alanda 

yapılacak toplam inşaat alanı 39.691 m2 olduğu halde, dava konusu imar planı 

değişiklikleriyle ticaret ve konut alanlarında yapılacak toplam inşaat alanı 69.904 m2 



  

dir. Böylece dava konusu imar plan değişiklikleriyle hem dava konusu alanın 

zeminindeki inşaat alanı artırılmış hem de toplam inşaat alanı artırılarak önemli bir 

yapılaşma yoğunluğu getirilmiştir.

11. Plan açıklama raporlarında, dava konusu imar planı değişiklikleriyle getirilen 

yapılaşmayla ilgili, Mekansal Planlar İmar Yönetmeliğindeki m2/nüfus yoğunluğunun 

aşılmadığı iddia edilmekte ise de; bu konuda dayanak gösterilen 150 m2 büyüklüğünde daire 

ve daire başı 2,95 kişilik nüfus gerçekçi olmadığı gibi, Buca ilçesindeki dairelerin metrekare 

büyüklüğü ile de bağdaşmamaktadır.

Buca ilçesindeki birçok daire 1+1 kullanımına sahip olduğu gibi, daire m2si genel 

ortalamasının 100 m2 olduğu, her dairede 4 kişinin yaşadığı varsayıldığında mevcut nüfus 

dava konusu imar değişiklikleri açıklama raporundaki hesap esas alındığında bile 2.237 

kişiye çıkmaktadır. Ayrıca dava konusu alanda ortaya çıkacak yoğunluğun sadece konut 

alanlarında yaşayacak nüfustan kaynaklanmayacağı, öngörülen ticaret alanlarında açılacak 

dükkanlar, ticarethaneler, çalışanlar, alışverişe gelenler ve çevrede dava konusu alanın 

yaratacağı yapılaşma ve nüfus baskısı düşünüldüğünde oluşacak yoğunluğun olağanüstü 

altyapı sorunları yaratacağı açıktır. 

Bu kapsamda, İzmir ilinin en çok nüfusa sahip ve bu nüfus yoğunluğu nedeniyle ağır 

sorunlar yaşayan Buca ilçesinin tam göbeğinde, önemli bir yoğunluk artışı yaratan dava 

konusu imar planı değişiklikleri, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırıdır. 

12. Dava konusu alanı kapsayan 16.09.2011 tarihli ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı revizyonu plan notlarının 5.1.3 maddesinde “Bu planın genel ve özel hükümlerine 

aykırı ve yoğunluk artırıcı nitelikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği veya 

revizyonu yapılamaz.” hükmü yer almaktadır. Yapılan değişiklik yoğunluk artışı 

getirdiğinden kapsamında yer aldığı nazım imar planı notlarına da aykırıdır. 

13. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26/7 maddesine göre; “Yoğunluk 

artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik 

altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca 

kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır.” 

Dava konusu imar planı değişikliklerinde bu nitelikte kentsel teknik altyapı etki 

değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanmamış veya hazırlatılmamıştır. 

14.  Dava konusu imar planı değişikliklerinde, dava konusu alanda kamusal 

mülkiyetin sanki özel mülkiyetmiş gibi değerlendirilmesi hukuksal açıdan sorunlu bir bakış 

açısıdır. Yerleşim alanı yaratılarak, kamusal mülkiyeti yöneten davalı Bakanlığa, diğer davalı 

İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne ve yerleşim alanı yaratılmasındaki doğal süreç gereği 

yapılacak ihalelerle özel kişilere çıkar sağlamak yerine; kamusal mülkiyetin gerçek niteliğine 



  

ve amacına uygun olarak, dava konusu alanın; toplumun, yöre insanlarının ve dava konusu 

alandan yararlanan bireylerin ve kentleşme kavramının anlamı gereği gelecek nesillerin genel 

çıkarını gözetecek şekilde değerlendirilmesi gerekir. 

İmar plan değişiklikleri açıklama raporlarında, dava konusu alandaki kamusal 

mülkiyetin, sanki özel mülkiyetmiş gibi değerlendirilmesi ve özel mülkiyetin sağlayacağı 

haklar gibi kamusal mülkiyetinin sağlayacağı hakların değerlendirmeye tabi tutulması, kamu 

yararı kavramına temelden aykırıdır.

15. Planlamanın temel ilkelerinden birisi de planlamada bütünlüktür. Bu çerçevede 

bir alanı, içinde bulunduğu bütünlük kapsamında ve bütünlüğün gerektirdiği tüm koşulları 

dikkate alarak planlamak gerekir. Bir alanı içinde bulunduğu bütünlükten ve 

gereksinimlerinden soyutlamaya çalışarak planlamak, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı 

olur. 

Dava konusu edilen somut olayda, dava konusu alan içinde bulunduğu Buca ilçesi ve 

ilgili mahallelerin bütünlüğünden kopartılarak, Buca ilçesi ve diğer ilgili mahallelerin 

gereksinimleri dikkate alınmadan, tekil biçimde bireysel olarak planlanmaya çalışılmış; 

sadece bu planlama kapsamındaki alandaki mülkiyet sahiplerinin  çıkarları dikkate alınarak 

bir planlama yapılmıştır.

16. Dava konusu planlar Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine 

aykırıdır. 

Yönetmeliğin 26/1 maddesinde; “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, 

sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu 

yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmü bulunmasına 

rağmen dava konusu imar planı değişikliklerinin imar planında olması gereken süreklilik, 

bütünlülük, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmamak, kamu yararı amacı taşımak, teknik 

ve nesnel gerekçelere dayanmak ögelerini taşımamaktadır. 

Yönetmeliğin 26/2 maddesinde yer alan “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı 

hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik 

altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” hükmüne aykırı olacak şekilde 

dava konusu imar planları değişikliklerinin, Buca ilçesindeki sosyal ve teknik altyapı 

hizmetlerinin iyileştirmediği, aksine yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik 

altyapı standartlarını düşürdüğü çok açıktır. 

Yine Yönetmeliğin 7/j maddesinde yer alan “Planların hazırlanmasında plan türüne 

göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, 

internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar 

ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır.” hükmü ile 14/e maddesinde yer alan 



  

“Planlamayı etkileyecek ve planlamadan etkilenecek kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma 

ajansları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve özel 

sektör temsilcilerinin katılımı ile farklı uzmanlık alanlarını içeren çok disiplinli bir yapıda 

hazırlanması” hükümlerine aykırı olacak şekilde planlama yapılmış, planın yapımı sırasında 

katılım sağlanmak üzere; anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet 

ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılmamış, kurum ve kuruluşlar ile 

ilgili tarafların  görüşleri alınmamış, planlamayı etkileyecek ve planlamadan etkilenecek 

kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum 

kuruluşları, meslek odaları ve özel sektör temsilcilerinin katılımı sağlanmamıştır. Yerel 

yönetimin planlama yetkisini hukuka aykırı şekilde ve yetki gasbıyla alabilmek için tüm 

işlemler kamuoyundan  ve yerel yönetimlerden gizlenmiştir.

C. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN NEDENLERİ 

1. Baştan beri açıklanmaya çalışıldığı üzere; dava konusu işlem açıkça hukuka 

aykırıdır. Hem işlemin kendisi hem de bu işlemin yapılabilmesi için yapılan rezerv alan 

belirleme işlemi açıkça hukuka aykırıdır. 

2. Söz konusu imar planlarının uygulanmaya başlanması halinde, dava konusu yerde 

inşaat çalışmaları başlayacak, uzun sürecek dava boyunca bu inşaatlar ilerleyecektir. Dava 

sonucunda söz konusu plan kararlarının iptali halinde plan kararına dayalı olarak yapılacak 

işlemlerden meydana gelecek zararların telafisi olmayacağı gibi söz konusu yerde yapılacak 

inşaatların sahipleri bakımından da zarar oluşacaktır.

3. Açıkladığımız bu nedenlerle İYUK'nın 27. Maddesinde düzenlenen yürütmenin 

durdurulması kararı verilmesinin koşulları somut olayda gerçekleştiğinden dava konusu imar 

planı değişikliklerinin yürütmesinin durdurulmasını talep ediyoruz.

DELİLLER :

 Davalı idareler işlem dosyaları, dava konusu alanı kapsayan önceki nazım ve 

uygulama imar planlarının tüm ekleri ile birlikte ilgili idarelerden istenmesi, keşif ve bilirkişi 

incelemesi ve diğer kanıtlar

HUKUKSAL NEDENLER

 Anayasa, İYUK, İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili 

mevzuat

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce kendiliğinden gözetilecek nedenlerle ve 

DURUŞMALI olarak yapılacak yargılama sonucunda;



  

1. Davalı Bakanlığın; 10.10.2022 tarih ve 4753859 sayılı yazısı ile uygun görülerek 

onaylanan 

a) İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, muhtelif parselleri kapsayan Ticaret-Konut 

Alanı, Eğitim Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park ve Rekreasyon Alanı amaçlı hazırlanan 

NİP-35663924 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliğinin, 

b) Ticaret-Konut Alanı (E:1.65 ve Yençok:25.50 metre), İlkokul Alanı (E:1.00 ve 

Yençok:16.50 metre). Belediye Hizmet Alanı (E:1.00 ve Yençok:16.50 metre). Rekreasyon 

Alanı (E:0.05), Park Alanı ve Trafo Alanı amaçlı hazırlanan UİP-35020770 PİN numaralı 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin 

Yetki, amaç, neden, konu ve biçim yönlerinden hukuka aykırı olması nedeniyle 

İPTALİNE, 

2. Dava konusu edilen idari işlemlerin hukuka açıkça aykırı olması ve söz konusu 

işlemlerin uygulanması durumunda giderilmesi olanaksız zararlar doğacağından, İYUK'nın 

27. Maddesi  uyarınca YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA, 

3. Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı idarelere yükletilmesine, 

Karar verilmesini saygıyla talep ederiz. 25.11.2022

MUSTAFA ÖZUSLU CEMİL TUGAY MURAT AYDIN

İRFAN ÖNAL İBRAHİM ULAŞ POLAT İLHAN DAL 

TANER KAZANOĞLU SERKAN KALMAZ SAADET ÇAĞLIN

NİLÜFER BAKOĞLU AŞIK MEHMET ATİLLA BAYSAK

BİRGÜL SURAL ÜNER ERHAN UZUNOĞLU ÖZAN PARLAR 



  

CEYHAN KAYHAN    CİNDİ CAN POLAT HAKAN BARÇIN 

FİKRİYE ARSLAN BÜLENT SÖZÜPEK MUSA ÖZCAN 

RAŞİT DİRİM UFUK AYKOL AHMET İNANLI

ALİ KARAMUSTAFAOĞLU       ALİ YILMAZ               ŞAMİL SİNAN AN 

                  ŞERİF SÜRÜCÜ        OĞUZHAN ÖZŞAHİN 

HÜSNİYE YILDIRIM İSMAİL SARI         CENAP BÖRÜHAN 

      HÜSEYİN ÜNAL                İBRAHİM ÖZKARA 

ÇAĞLAR GÜLEZ                           İBRAHİM HALİL KILIÇ 

İZEL ZENGİNOBUZ DERİNSU                 ALİ BOR                           UFUK YÖRÜK 



  

DENİZ BEKTAŞ                       BÜLENT KÖKLÜ                                 ALİ ATAY 

HASAN UYSAL                                     RUHİ SELEK                   BERKAN PARLAK 

SEFER TOPÇU                           REFİK SÜREN                     HALİL ÇULHAOĞLU 

FAYIKA ÖNER                             RAİFE KARABATAK             NİLAY KÖKKILINÇ 

BAHAR GÜRSUL                       AYBARS YILDIRIM                       SEDA ÖZTÜRE 

NAZAN DÖNMEZ                                ÖZAY KAPTAN                HASAN KORKMAZ   

SULTAN İPEKLİ AKSOY                                 AYHAN KAYA 

GAMZE GÜL ÇAMUR                                         GÜRSEL RÜZGAR

DOLUNAY BAYER                  MEHMET TÜRKMEN                    İLHAN ÖZKÖSE 



  

MEHMET ONUR BAŞAR ÜÇKAN               ERTAN CERTEL               ONUR YİĞİT

KAZIM ÇAM FİKRET AKTAŞ MUSTAFA GERÇEK 

MEMET MALTEPE


