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KARARIN ÖZÜ:
Kartal, Soğanlık, 139 Pafta, 4485 Ada, 248, 250, 256 ve 257 Parseller.

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.12.2015 tarih, 2015/31216 sayılı teklifi. 
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : a) 17.06.2013 tarih ve 7376 sayılı dilekçe.
b)16.05.2014 tarih ve 7619 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.
c) 25.07.2014 tarih ve 13853 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yazımız.
d) 04.05.2015 tarih ve 11665 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
  
04.07.2007 – 17.03.2008 – 16.06.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar 
Planı ve Plan Raporu, 04.07.2007-17.03.2008 -16.06.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi 
Revizyon Nazım İmar Planları'ndan sonra farklı tarihlerde onaylanan münferit 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri de esas alınarak 
kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama 
İmar Planı hazırlanmış, Kartal Belediye Meclisi'nin 28.06.2012 gün ve 2012/108 sayısı ile karar 
altına alınarak; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğüne iletilmiş, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2012 gün ve 2702 sayılı kararı ile tadilen uygun 
görülerek 19/04/2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmış; 15.05.2013 gün ve 
91442078-310.01.02/2013 B.N:5084 İBB:90846 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri ile Müdürlüğümüze iletilmiştir. Müdürlüğümüzce 
21.05.2013-21.06.2013 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, 4485 ada 248, 250 ve 257 parsellere 
ilgi (a) dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
          04.07.2007 Onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı'nda ilgi 
itiraz dilekçesine konu 4485 ada 248 ve 257 parseller, TK2 Yoğunluklu Ticaret+Konut Alanı'nda, 
4485 ada 250 parsel çoğunlukla TK2 Yoğunluklu Ticaret+Konut Alanı'nda kısmen 75.00 metre 
genişliğindeki imar yolunda (E-5 Karayolu), 19.04.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planı'nda 248 parsel çoğunlukla 5/A/3 0.20-0.40/2.00 yapılanma 
şartlarında Ticaret+Konut Alanı'nda, kısmen otopark cebinde kısmen 7.00 metre genişliğindeki imar 
yolunda; 257 parsel çoğunlukla 5/A/3 0.20-0.40/2.00 yapılanma şartlarında Ticaret+Konut 
Alanı'nda, kısmen refüj alanında kısmen otopark cebinde kısmen 7.00 metre genişliğindeki imar 
yolunda; 250 parsel çoğunlukla 5/A/3 0.20-0.40/2.00 yapılanma şartlarında Ticaret+Konut 
Alanı'nda, kısmen 75 metre (E-5 Karayolu) ve 7.00 metre genişliğindeki imar yollarında 
kalmaktadır.
 
         İlgi (a) dilekçe ile 4485 Ada 248, 250 ve 257 parseller maliki adına özetle; "…1/1000 ölçekli 
Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı'nda Ticaret+Konut Alanında kalan parsellerin 
19.09.2006 tasdik tarihli imar planında DOP kesinti miktarı için yasal sınır olan %40'ın 
üzerindeki terkin yasal sınırlara çekilmesi için Kartal Belediyesi İmar Komisyonu'nda kabul 
edildiğine dair karar alındığı, ancak askıdaki planda söz konusu taleplerin dikkate alınmadığı 
görülmekte olup birçok kamusal işlevlerin mülk sahipleri tarafından oluşturulması Belediye 
üzerinde bir çok yükü azaltacağından bahisle söz konusu parsellerde faaliyete geçirilmesi 
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planlanan projelerin gerçekleştirilebilmesi için ada bütünlüğü sağlanacak ve terk 
konusundaki mağduriyet engellenecek şekilde öneri planın incelenmesi, ayrıca söz konusu 
planın, planlama genel ilkelerine, bölgenin ekonomik, sektörel ve halihazır durumuna uygun 
olmayıp müktesep hakların da dikkate alınmadığı yönünde" itirazda bulunulmuştur.
 
          Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; 
          İptal edilen 23.06.2005 onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı'nda ilgi 
itiraz dilekçesine konu 4485 ada 248 ve 257 parsellerin TK2 Yoğunluklu Ticaret+Konut Alanı'nda, 
250 parselin çoğunlukla TK2 Yoğunluklu Ticaret+Konut Alanı'nda kısmen de 75.00 metre 
genişliğindeki imar yolunda (E-5 Karayolu) kaldığı, 19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 
Güneyi Uygulama İmar Planı'nda 248 parselin çoğunlukla 5/A/3 0.20-0.40/2.00 yapılanma 
şartlarında Ticaret+Konut Alanı'nda, kısmen otopark cebinde kısmen 7.00 metre genişliğindeki imar 
yolunda; 257 parselin çoğunlukla 5/A/3 0.20-0.40/2.00 yapılanma şartlarında Ticaret+Konut 
Alanı'nda, kısmen refüj alanında kısmen otopark cebinde kısmen 7.00 metre genişliğindeki imar 
yolunda; 250 parselin çoğunlukla 5/A/3 0.20-0.40/2.00 yapılanma şartlarında Ticaret+Konut 
Alanı'nda, kısmen 75 metre genişliğinde imar yolunda (E-5 Karayolu) kaldığı görülmüştür. 
19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planının 09.10.2006-07.11.2006 
tarihleri arasında askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde 4485 ada 250 parselinde içerisinde yer 
aldığı 3992 sayılı Başkanlık İtirazı dosyası kapsamında 250 parsel bazında düzenlemeler yapıldığı, 
Kartal Belediye Meclisi'nin 06.04.2007 gün ve 2007/154 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 
incelenmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iletildiği, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 
10.10.2007 gün ve 2293 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 
17.10.2007 tarihinde onandığı, 21.02.2008 gün ve M.34.0.İBB.0.13.47/310.01.02/2007- 5739- 
106931 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ile tarafımıza 
iletildiği görülmüştür.
          17.10.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Plan değişikliği ile 250 
parsel ile 272 ve 254 parseller arasında 7.00 metre genişliğinde imar yolu açıldığı, 03.03.2008 
tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkarıldığı ve askı süresi içerisinde 4485 ada 250 parsel maliki 
tarafından, "plan tadilatı ile mevcut 5 katlı binalarının ve komşu parsel arasından imar 
açıldığını, yolun açılmasıyla 5 katlı binasının yıkılmasının ve istimlak edilmesinin mümkün 
olmayacağından" bahisle itiraz edildiği, 07.05.2008 gün ve 2008/298 sayılı Kartal Belediye Meclis 
kararı ile imar yolunun kaldırılması talebinin uygun bulunmadığı, 29.05.2008 gün ve 2008/197 sayılı 
yazılarımız ile ilgilisine ve ilgili Müdürlüğe bilgisinin verildiği görülmüştür.
          4485 ada 248-250-257 parsellere ilişkin ilgilisi tarafından plan değişikliği teklifi hazırlanarak 
25.09.2009 gün ve 5756 sayılı, 28.09.2009 gün ve 5778 sayılı dilekçeler ekinde Müdürlüğümüze 
sunulduğu, Kartal Belediye Meclisi'nin 09.12.2009 gün ve 2009/148 sayılı kararı ile 1/1000 
ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı'nda donatı azaltıcı ve yoğunluk artırıcı özellik 
taşıdığından bahisle uygun görülmediği, 25.01.2010 gün ve 2009/595-596-598 sayılı yazımız ile 
ilgisine bilgisinin verildiği görülmüştür.
          Müdürlüğümüzce ilgi (a) itiraz dilekçesi ekinde sunulan teklif incelendiğinde ise söz konusu 
parsellerin kuzeyinde bir Park Alanı ayrılarak, 4485 ada 250 parsel ile 4485 ada 248-257 
parseller arasındaki imar yolunun, yeşil alanın ve otopark cebinin Konut+Ticaret Alanına 
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dahil edildiği, 4485 ada 248 parselin batısından geçen imar yolunun Askeri Alan sınırından, 
4485 ada 250 parselin batısından geçirildiği ve ada bütünlüğünün sağlandığı görülmüştür. 
Müdürlüğümüzce yerinde yapılan incelemede ise kapatılması öngörülen imar yolunun ve otopark 
alanının fiilen kullanıldığı, 19.04.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal  Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planı plan notlarında yer alan "...5000 m²'den büyük imar parsellerinde planda 
verilen emsal değeri 0.50 arttırılarak uygulama yapılır." ve "...5000 m2'den büyük imar 
parselinde emsal değeri 0.75 arttırılarak uygulama yapılır." Plan notundan yararlandığı, ilgi 
dilekçe ekinde sunulan teklif çizim ile net alanın aynı kaldığı ve "...5000 m2'den büyük imar 
parselinde emsal değeri 0.75 arttırılarak uygulama yapılır." plan notundan yararlanacağı, 
toplam inşaat alanının ve yeşil alan donatısının artırıldığı, açılması önerilen imar yolunun lineer 
olmadığı dolayısıyla imar adasının amorf yapıda oluşturulduğu görülmüş olup konu karar alınmak 
üzere 30.10.2013 tarih ve M.34.3.KAR.0.29.01.604.99-2013/PŞ:692 sayılı Başkanlık Makamına 
yazımızla Kartal Belediye Meclisine sunulmuştur.
           İlgi (b) yazı ekinde Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye Meclisinin 07.03.2014 tarih ve 
2014/126 sayısı ile; "...ilgilisinin raporu komisyonumuzca incelenmiş, itiraza ilişkin yapılaşma 
oranları ve mevcut plan ile talep edilen yapı ile arasındaki değerlendirmenin Planlama 
Müdürlüğünce %40 donatı düzenlenecek şekilde düzenlenecek bilgi paftasındaki şekliyle 
komisyonumuzca uygun bulunmuştur" ifadesi ile tadilen uygun bulunarak karara bağlandığı, 
Ancak konu Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2014 tarih ve 622.02-2014/4017 sayılı yazısı ile 
"Kartal, Soğanlık, 139 Pafta, 4485 ada 248, 250, 257 parsellere ait 0703.2014 tarih ve 2014/126 
sayılı Meclis kararının gerekçesinin belirterek yeniden görüşülmek ve karar alınmak üzere meclise 
iade edilmiştir. Bu nedenle 07.03.2014 tarih ve 2014/126 sayılı Meclis kararının 5393 sayılı 
Belediye Kanunun 23. maddesine yeninden değerlendirilerek karar alınmak üzere" Kartal Belediye 
Meclisine tekrar sunulduğu görülmüştür. İlgi (b) yazı ekinde Müdürlüğümüze iletilen Kartal 
Belediye Meclisinin 09.05.2014 tarih ve 2014/165 sayısı ile konu "ilgilisinin konuya ilişkin itirazı 
incelenmiş, itiraza ilişkin yapılanma oranları ve mevcut plan ile talep edilen arasındaki 
değerlendirmenin yeniden gözden geçirilmesi için Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür" 
ifadesi ile karara bağlanmıştır.
          İlgi (b) yazı ekinde Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye Meclisinin 09.05.2014 tarih ve 
2014/165 sayılı kararı doğrultusunda, ilgi (c) yazımız ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bahsi 
geçen parsellere ilişkin ruhsat ve fiili yapılaşma durumlarının incelenerek tarafımıza bilgisinin ve 
bulunan evrakların kopyalarının iletilmesi istenmiş olup ilgi (d) yazı ile "Kartal, Soğanlık, 136 
Pafta, 4485 Ada 248, 250 ve 257 parselin ruhsat durumlarına ilişkin dosyalarında herhangi bilgi ve 
belgeye ulaşılmadığı" bilgisi Müdürlüğümüze iletilmiştir. Müdürlüğümüzce Kartal Belediye 
Meclisinin 09.05.2014 tarih ve 2014/165 sayılı "itiraza ilişkin yapılanma oranları ve mevcut plan 
ile talep edilen arasındaki değerlendirmenin yeniden gözden geçirilmesi" kararı doğrultusunda, ilgi 
(a) itiraz dilekçesi ekinde Müdürlüğümüze sunulan teklifin ilgili kurum görüşleri alınarak 
14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım 
Yönetmeliğine uygun hazırlanmış plan paftası şeklinde teklif edilmesi gerekmekle birlikte, 
ilgilisince plan tadilatı istenen bölgeye ilişkin talepleri gösteren çizime dair teklifin yukarıda sayılan 
şartlarda oluşturulacağı öngörüsü ile itiraz dilekçesi ekinde sunulan çizim incelenmiş olup;
          Teklif kapsamında; 4485 Ada 248 Parsel, 10114 Ada (E:4485 Ada) 257 parsel, 4485 Ada 
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256 Parsel, 4485 Ada 250 parsellerin plan fonksiyonun ve yapılaşma şartlarının korunduğu, bu 
parseller arasında kalan refüj alanının, imar yollarının ve otopark alanının iptal edildiği, 4485 Ada 
250 parsel ile pasif yeşil alanın (refüj) doğusundan geçen 7 m. genişliğindeki yaya yolunun iptal 
edilerek kuzey ve batısından 7 m genişliğinde yaya yolunun açılmasının teklif edilerek yaklaşık 
12.220 m2 büyüklüğünde imar adasının oluştuğu, bu imar adasından 10114 Ada 257 parselin 
kuzeyinde, yaklaşık 1000 m² büyüklüğünde yeşil alanın oluşturulmasının teklif edildiği, imar 
adasının kalan yaklaşık 11.220 m² büyüklüğündeki kısmının 5/A/3, 0.20-0.40/2.00 yapılanma 
şartlarında Konut+Ticaret fonksiyonunda oluşmasının önerildiği görülmüştür.
          Ayrıca  10114 Ada 257 parselin bulunduğu alanda (257 parselin ortasında) 16,00 m² tapu 
büyüklüğünde, Belediyemiz bilgisayar sistemi parsel sorgulama ekranından edinilen bilgiye göre 
15.03.1973 tarihinde kamulaştırma yoluyla edinilen, mülkiyeti Türkiye Elektrik Kurumuna ait 4485 
Ada 256 parselin yer almakta olduğu görülmüştür.
          Bu kapsamda mer'i plan şartlarının değiştirilerek oluşturulacak imar adasının 19.04.2013 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planının "A. Plan Uygulama 
Hükümleri" başlığı altındaki A.39 maddesinde yer alan "yapı adasının tamamının tevhid edilmesi 
ile oluşan 3000 m2'den büyük imar parselinde emsal değeri 0.50, 5000 m2'den büyük imar 
parselinde emsal değeri 0.75 artırılarak uygulama yapılır" hükmü gereği ulaşılan 2.75 Emsal değeri 
ile İmar Adasındaki Toplam İnşaat Alanının yaklaşık (2.75X11.220=) 30.855 m² olacağı 
hesaplanmıştır.
19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli planda otopark ve pasif yeşil olarak planlanan alanın otopark 
olarak kullanıldığı görülmüştür.
          Mer'i plan şartları yönünden;19.04.2013 Onanlı Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar 
Planında;
          250 parselin: yaklaşık 4668 m2 büyüklüğünde alanının Konut+Ticaret Alanında kaldığı, 308 
m2'si terk alanında kalmak üzere 4976 m2 büyüklüğünde parsel yüz ölçümüne sahip olduğu, 
(Belediyemiz Bilgisayar Sistemi Parsel Sorgulama ekranından parselin 5343,45 m2 Tapu 
büyüklüğünde olduğu, mülkiyetinin HABAŞ Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri Anonim 
Şirketine ait olduğu, edinim tarihinin 13.06.1978 olduğu görülmüştür.)
          248 Parselin: yaklaşık 2818 m2 büyüklüğündeki alanının Konut+Ticaret Alanında kaldığı, 
1775,5 m2'si terk alanında kalmak üzere yaklaşık 4593 m2 büyüklüğünde parsel yüz ölçümüne sahip 
olduğu, (Tapu:4642 m2) 
          257 parselin: yaklaşık 3077 m2 büyüklüğündeki alanının Konut+Ticaret Alanında, 3655 
m2'si terk alanında kalmak üzere 6732 m2 büyüklüğünde ölçüldüğü, (Tapu:6548 m2) 
         Mer'i plan şartları yönünden; dilekçeye konu parsellerin tapu kadastral alanlarının toplamı 
(248-250-257) 4642+5343,45+6548=16.533,45 m2 (bilgisayar ortamında yapılan ölçümde 
16.302,636 m2) olduğu, mer'i planda parseller yönünden; 4668+2818+3077=10.563 m2 
büyüklüğündeki alanın imar adaları içerisinde, Konut +Ticaret fonksiyonunda kaldığı 
(yapılanabildiği), tüm parseller yönünden toplam terk oranının yaklaşık 5983,45 m2 olduğu 
hesaplanmış olup terk oranı %36 dır.
          4485 Ada 250 parselin imar adası içinde kalan kısmı yaklaşık 4668 m2 olarak ölçülmüş olup, 
parselin 5343,45 m2 Tapu büyüklüğünde olması nedeni ile A.39 Plan notunun "5000 m² ve üzeri 
büyüklüklerdeki parsel veya parsellerden donatı alınması sonucunda 5000 m²'nin altında kalmaları 
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durumunda bu parseller 5000 m² büyüklükteki parsellerin yararlandığı haklardan faydalanacak 
olup, uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır" hükmü ve "K2, K3 rumuzlu konut alanlarında, 
TK1 ve TK2 rumuzlu Ticaret + Konut Alanlarında en az 10 adet parselin tevhit edilmesi ile oluşan 
parselde ve 5000 m²'den büyük imar parselinde emsal değeri 0.50 artırılarak uygulama yapılır" 
gereği parselin toplam inşaat alanının kazanılan +0.50 emsal ile ve parsele oluşan kadastral ihdas ve 
terkler sonrası imar adasının dâhili ile, 4485 Ada 250 parsel yaklaşık 4668X2.50=11.670 m2 toplam 
inşaat alanına ulaşmaktadır.
          4485 Ada 248 ve 257 parsellerin bulunduğu Konut + Ticaret fonksiyonundaki imar adası 
içinde kalan kısımları 5895 m2 büyüklüğünde hesaplanmış olup, 248 ve 257 parselin tevhid edilmesi 
durumunda ve gerekli terkler sonrası; A.39 Plan notunun "yapı adasının tamamının tevhid edilmesi 
ile oluşan 5000 m2'den büyük imar parselinde emsal değeri 0.75 artırılarak uygulama yapılır" 
hükmü gereği 5895X2.75 =16.211 m2 toplam inşaat alanına ulaşacağı böylece itiraz dilekçesine 
konu parsellerin mer'i plan şartları ile toplam İnşaat alanlarının yaklaşık 11.670 m2 +16.211 
m2=27.881 m2'ye ulaşacağı hesaplanmıştır.
 
          Dilekçe ekinde sunulan çizimde yer alan teklifle;
4485 Ada 248, 250 ve 257 parsellerin bir imar adası kapsamında birleştirilerek yaklaşık 12.220 m2 
büyüklüğünde imar adasının oluşmasının istendiği, imar adasının yaklaşık 11220 m2 büyüklüğünde 
Konut +Ticaret fonksiyonunda ve yaklaşık 1000 m2 büyüklüğündeki yeşil alan oluşturulmasının 
teklif edildiği görülmüştür.
           Yapılan incelemede dilekçe ekindeki çizim ile yaklaşık mer'i plandaki 830 m² donatı alanının 
iptal edildiği (yol+ refüj + otopark alanı) teklif çizimde yaklaşık 2080m² donatı alanı (yol+ yeşil 
alan) ayrıldığı böylece donatı alanının 1250 m² net arttığı hesaplanmıştır.
          Teklif kapsamındaki imar adası içinde Konut + Ticaret fonksiyonunda kalan alanın toplam 
inşaat alanının yaklaşık 11.220x2.75= 30.855 m2 olacağı görülmüştür. Böylece itiraz dilekçesi ile 
dilekçeye konu parsellerin mer'i plandaki yaklaşık 27.881m2 olan toplam inşaat alanının yaklaşık 
30.855 m2'ye yükseltilmesinin istendiği toplam inşaat alanının yaklaşık 2.974 m2 artacağı, (%10,6 
artış oranı) hesaplanmıştır. Tüm parseller yönünden toplam terk oranının 16.533,45 m2-11220 
m2=5313,45 (%32) olacağı hesaplanmıştır.
           İlgi (a) itiraz dilekçesine konu 4485 Ada 248, 250 ve 257 parsellere ilişkin talebin mer'i plan 
kararlarını değiştirici nitelikte ve parsellerdeki toplam inşaat alanını artırıcı nitelikte olduğu, yeni 
oluşacak imar adasının uzunluğunun yaklaşık 285 m. olacağı, talebin şehircilik ilkelerine ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının 14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Plan Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesinde yer 
alan hükümlere aykırı niteliklerinin bulunduğu görülmüştür.
 
          Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında ve 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. Maddesi ile 
3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek 
karar alınmak üzere Meclis'e havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı.)
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RAPOR:
İmar Komisyonu'nun 22.12.2015 tarih, 67 sayılı  raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONU: 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli 
Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları ( Kartal, Soğanlık, 139 Pafta, 4485 Ada, 
248, 250, 256 ve 257 Parseller )
                 KARAR: 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar 
Planına 139 Pafta, 4485 Ada, 248,250,256 ve 257 Parsel maliklerince yapılan itiraz ve itiraz 
dilekçesine konu talep incelenmiş olup, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yapılan hesaplarda terk 
oranının % 36'da kaldığı ve talebin inşaat alanını arttırıcı, donatı alanının azaltıcı olduğu 
görüldüğünden meri plan şartlarının korunması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce 
Meclisin Onayına Arz Olunur.  (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)   
  

SONUÇ :
19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı 
İtirazları. Kartal, Soğanlık, 139 Pafta, 4485 Ada, 248, 250, 256 ve 257 Parseller  ile ilgili 
teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE  Kartal İlçe Belediye 
Meclisi'nin 2016/OCAK AYI TOPLANTISI'NIN 08.01.2016 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE 
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
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1.BAŞKAN VEKİLİ

MUSTAFA YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

GÖKHAN YÜKSEL
MECLİS KATİBİ
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OP. DR. ALTINOK ÖZ
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