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KARARIN ÖZÜ:
 Kartal-Yakacık,138-1 pafta, 7922 ada, 10 parsel.

TEKLİF:

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih, 2016/13561 sayılı teklifi. 
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi: a)03/03/2016 Tarihli 10701 sayılı dilekçe. İlgi dilekçe 
ile Yakacık, 138-1 pafta, 7922 ada, 10 parseldeki arsanın resmi imar durumunda "A" ile 
belirtilen yerin (7922 ada 11 parselin bir kısmı) tevhidinin öngörüldüğü ve bu alanın 
Belediyeye ait olmadığı, parsel malikine ulaşılamadığından bahisle tevhid şartının 
kaldırılması yönünde talepte bulunulmuştur. 
İlgi dilekçeye konu; 138-1 pafta, 7922 ada, 10 parsel 19.04.2013 onanlı Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 5/A/3 0.20-0.40/1.75 yapılanma koşullarında 
kısmen Konut Alanında kısmen de 10 metrelik İmar Yolunda kalmaktadır. 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
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 3 ay önce alınmış tapu senedi/ tapu tasdik belgesi veya bu 
belgeler yerine geçecek belge (noter tasdikli),   
-Bu belgede adı geçen maliklerin imza sirküleri, eğer malikler başvurmuyor ise noter tasdikli 
muvakkatname/vekaletnameleri,  
-Başvuru tarihinden en fazla 1 yıl önce alınmış koordinatlı kadastral çap,
-Teklife ait parsel veya parsellerin işaretlenmiş olduğu yürürlükteki nazım imar ve uygulama 
imar planları ile halihazır örnekleri,
- Mevcut durumu çevresiyle birlikte tanımlayabilecek fotoğraflar, (fotoğraf çekim yönleri 
harita üzerine işlenmiş olacak)
 - İlgili kurum ve kuruluş görüşleri,
 -İmar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarınca yürürlükte olan 
plan/halihazır 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.
İlgi dilekçe eki 25.01.2016 gün ve 2151 sayılı resmi imar durumuna göre 138-1 pafta, 7922 
ada, 10 parsele tevhidli 7922 ada, 11 parselin yaklaşık 10 m2'lik kısmının tevhide konu 
olduğu ve geriye kalan kısmının imar yolunda ve 7922 ada 12 parsel ile yine tevhid şartı 
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bulunan konut alanında kaldığı görülmüştür. . İlgi dilekçedeki talep doğrultusunda tevhidin 
kaldırılabilmesi için imar istikametinin 7922 ada, 10 parsel sınırına çekilmesi gerekmektedir. 
Bu değişiklik ile 7922 ada, 10 parselin konut alanında kalan yaklaşık 10 metrelik kısmı imar 
yolu fonksiyonuna alınacaktır. 7922 ada, 11 parselin Belediyemiz bilgisayar sisteminde 
yapılan parsel sorgulama ekranında özel mülkiyete konu olduğu görülmüştür.
İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 27.03.2015 tarih, 2014/2211 Esas ve 2015/850 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 gerekçelendirilerek "dava 
konusu işlemin iptaline" karar verildiği görülmüş olup, konunun yukarıdaki bilgiler 
doğrultusunda 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddesine göre değerlendirilerek, karar alınmak 
üzere Meclise havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı.)
 RAPOR       :
İmar Komisyonu'nun 20.05.2016 tarih, 41 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONU: Yakacık, 138-1 pafta, 7922 
ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili dilekçeye konu 7922 ada, 10 parsel ve 7922 ada, 12 parsel, 
imar istikametlerinin 7922 ada, 11 parsel sınırlarıyla çakıştırılması komisyonumuzca uygun 
bulunmuştur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
  
SONUÇ  :
Kartal-Yakacık,138-1 pafta, 7922 ada, 10 parsel ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2016/HAZİRAN AYI 
TOPLANTISI'NIN 10.06.2016 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE  OYBİRLİĞİ  İLE KARAR 
VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

EFRAYİM DEVECİ
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
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OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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