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KARARIN ÖZÜ:
Kartal, 1 pafta, 1032 ada, 11 parsel. 

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015  tarih, 2015/14181 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI'NA;  İlgi :a) 05.08.2014 tarihli ve 23795 sayılı dilekçe. b) 05.05.2015 
tarih ve E.11914 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısı. İlgi (b) Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısı ile; 
Kartal, 1 pafta, 1032 Ada 11 parselin plan fonksiyonunun değiştirilmesine yönelik talebin reddine 
ilişkin 23.08.2014 tarih ve 16091 sayılı idaremiz işleminin iptali istemiyle açılan davaya ilişkin 
yapılan yargılama sonucunda İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 27.03.2015 tarih, 2014/2210 Esas ve 
2015/849 karar sayısı ile; " dava konusu işlemin iptaline" karar verildiği bilgisi Müdürlüğümüze 
iletilmiştir. İlgilisinin Kartal, 1 pafta, 1032 Ada 11 parsele ilişkin ilgi (a) dilekçesinde özetle; 
parselin imar planlarında park alanı olarak ayrılması nedeniyle yapılaşmaya gidilemediği ve 5 
yıllık imar programı ile parsele ilişkin işlem tesis edilmeyerek mülkiyet hakkının kullanımının 
belirsiz bir süre kısıtlandığı belirtilerek, parsele ait imar hakkının iadesine karar verilmesinin 
istendiği görülmüştür. İlgi (b) Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısı ve ilgi (a) dilekçeye konu Kartal, 1 
pafta, 1032 Ada 11 parselin 21.03.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve 
Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında; çoğunlukla park alanında kısmen de imar 
yolunda, bu doğrultuda hazırlanan 23.06.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi 
ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; çoğunlukla park alanında kısmen de 
imar yolunda kaldığı görülmektedir. 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın 
Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının 23.06.2005 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanınca onandığı ve 07.09.2005 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkarıldığı, yapılan 
incelemede askı süresi içerisinde parsele ilişkin itirazda bulunulmadığı görülmüştür. İlgi (a) 
dilekçeye, 23.08.2014 tarih ve 16091 sayılı yazımızla; "bahse konu talebiniz; 1/5000 ölçekli 
nazım imar plan kararlarını değiştirir nitelikte olduğundan, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına müracaat edilmesi gerektiği" hususunda cevap verilmiştir. İlgilisinin; 23.06.2005 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama 
İmar Planı askı süresi dışındaki dilekçesine vermiş olduğumuz 23.08.2014 tarih ve 16091 sayılı 
cevap yazımıza karşı, yargı yoluna başvurduğu ve İstanbul 6. İdare Mahkemesince 27.03.2015 
tarih, 2014/2210 Esas ve 2015/849 karar sayısı ile; "…imar planlarının ve değişikliklerinin 
yapılmasının ve yürürlüğe girmesinin belediye meclisi kararıyla gerçekleşeceğinin hüküm 
altına alındığı tartışmasız olup, bu konuda meclis dışındaki bir merciin veya kişinin plan 
değişikliği taleplerini red ya da kabul etmesi mümkün olmadığından…" şeklinde 
gerekçelendirerek "dava konusu işlemin iptaline" karar verildiği görülmüştür. Mekansal Planlar 
Yapım Yönetmeliğinin tanımlar başlığı 4. Madde "k" bendinde uygulama imar planı; "Nazım 
imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak..., 1/1000 ölçekte onaylı halihazır haritalar üzerinde, 
plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plan," şeklinde tariflenmiş, aynı 
yönetmeliğin Mekânsal planlama kademeleri ve ilişkileri başlığı 6. Madde 2. Paragrafında 
"Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası 
kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun 
olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır." 
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İfadesiyle plan hiyerarşisinin tanımlandığı, aynı yönetmeliğin İmar planı değişiklikleri başlığı 26. 
Maddesi 2. paragrafında "İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi 
esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını 
düşüren plan değişikliği yapılamaz." hükmü bulunduğundan 1/5000 ölçekli planlarda belirlenen 
kararlara aykırı olarak 1/1000 ölçekliği plan değişikliği yapılamamakta olup, öncelikle 1/5000 
ölçekli plan kararlarının değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 1/1000 ölçekli plan teklifleri için, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün ve 12734-41-030-000/S-90 sayılı 
Başkanlık Onayı ve 20.08.2004 gün ve 12734-41-030-000/S-89 sayılı genelgesi gereği;
· Başvuru tarihinden itibaren en fazla üç (3) ay içinde alınmış tapu senedi/tapu tescil belgesi veya 
bu belgeler yerine geçecek belge (noter tasdikli)
· Bu belgede adı geçen maliklerin imza sirküleri, eğer malikler başvurmuyor ise noter 
tasdikli muvaffakatname/vekaletnameleri,   · Başvuru tarihinden en fazla bir yıl önce alınmış 
koordinatlı kadastral çap · Teklife ait parsel veya parsellerin işaretlenmiş olduğu yürürlükteki 
nazım imar ve uygulama imar planları ile onaylı halihazır örnekleri 
· Mevcut durumu çevresiyle birlikte tanımlayabilecek fotoğraflar, (fotoğraf çekim yönleri harita 
üzerine işlenmiş olacak)
· İlgili kurum ve kuruluş görüşleri
· İmar planının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarınca yürürlükte olan 
plan/hâlihazır haritalar üzerine hazırlanmış 8 takım teklif plan paftası
· Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelikte öngörülen nitelik ve içerikte hazırlanan inceleme ve 
araştırmaları içeren plan açıklama raporu. (8 takım)
· Şehir plancıları odası büro tescil belgesi ile teklif dosya hazırlanarak Müdürlüğümüze başvuruda 
bulunulması gerekmekte olup, böyle bir dosya ile tarafımıza başvuruda bulunulmamıştır. Konunun 
yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddesine göre değerlendirilerek, 
karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim.  (Teknik Başkan Yardımcısı.)
 
İmar Komisyonu'nun 22.06.2015 tarih, 32 sayılı raporu.
 BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Kartal, 1 pafta, 1032 
ada, 11 parsel. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal, 1 pafta, 1032 ada, 11 parsele ilişkin 05.08.2014 
tarihli ve 23795 sayılı dilekçe ve 05.05.2015 tarih ve E.11914 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü 
yazısı doğrultusunda havale edilen dosya ve İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 27.03.2015 tarih, 
2014/2210 Esas ve 2015/849  karar sayılı kararı incelenmiş olup, dilekçeye konu parselin 
21.03.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planında; park alanında ve bu doğrultuda hazırlanan 23.06.2005 onanlı 1/1000 ölçekli 
Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; 
çoğunlukla park alanında kısmen de imar yolunda kaldığı görülmüştür. 
                      1/1000 Ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planının 23.06.2005 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onandığı 
ve 07.09.2005 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkarıldığı, yapılan incelemede askı süresi içerisinde 
parsele ilişkin itirazda bulunulmadığı görülmüştür.
                     Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Mekansal Planlama kademeleri ve ilişkileri 
başlığı 6. Madde 2. Paragrafında "Mekansal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak 
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hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe 
planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı 
yönlendirmek zorundadır." İfadesiyle plan hiyerarşisinin tanımlandığı, aynı yönetmeliğin İmar 
planı değişiklikleri başlığı 26.  Maddesi 2. Paragrafında "İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı 
hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında imar planlarında öngörülen 
sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz." Hükmü bulunduğundan 
1/5000 ölçekli planlarda belirlenen kararlara aykırı olarak 1/1000 ölçekli plan değişikliği 
yapılamamakta olup, öncelikle 1/5000 ölçekli plan değişikliği talebi ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.   Yüce Meclisin Onayına Arz 
Olunur.  (İmar Komisyou Başkanı ve Üyeler.)

SONUÇ :
Kartal, 1 pafta, 1032 ada, 11 parsel ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 
KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2015/TEMMUZ AYI TOPLANTISI'NIN 
08.07.2015 TARİHİLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE VE MECLİS 

BAŞKANI

MUSTAFA YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

GÖKHAN YÜKSEL
MECLİS KATİBİ
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