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KARARIN ÖZÜ:
Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli  Kartal E-5  Kuzeyi Uygulama 
İmar Planı plan notu  değişikliği itirazı.

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063 sayılı teklifi. 
 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi: a)05/02/2016 Tarih ve 3514 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısı.
b)02.05.2016 Tarih ve 13915 sayılı Başkanlık Emri.
c)03/05/2017 Tarih ve 85027 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama 
Müdürlüğü yazısı.
d)09/05/2017 Tarih ve 14256 sayılı yazımız.
e)15/05/2017 Tarih ve 22795 kayıtlı dilekçe.
f)7/06/2017 Tarih ve 26846 kayıtlı dilekçe.
g)05/06/2017 Tarih ve 17206 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
h)13/06/2017 Tarih ve 18255 sayılı yazı.
 
 
Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün ilgi (a) yazısı ile 05.09.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 
Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması 
istemiyle İstanbul 7. İdare Mahkemesinde açılan davada Mahkemenin 2014/239 Esas ve 
18.01.2016 tarihli kararı ile "…. plan kapsamındaki yerleşimlerin nüfus yoğunluklarına ilişkin 
kararların nazım imar planı düzeyinde verilmesi gerektiği halde bu duruma uyulmayarak üst 
ölçekli plan notlarında düzenlenmeyen yerleşim ve konut yoğunluklarına ilişkin düzenlemeler 
getirildiği" gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulduğu Müdürlüğümüze 
bildirilmiştir.
 
 
05.09.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notları 
şunlardır:
- Konut-konut+ticaret alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan;  -
toplam 10 adet parsel  -5000 m2 den az olmamak üzere 1 ile 9 parsel  -3000 m2 den az olmamak 
şartı ile 1 adet yapı adası bütünleştirilerek tek parsel olarak düzenlenmesi halinde imar adasının 
KAKS değeri 0.50 artırılarak uygulama yapılacaktır.
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- Aynı yapı adasında bulunan konut konut+ticaret fonksiyonunda kalan parsellerin yapılanma 
şartlarında farklılık olmadığı durumlarda parseller tevhit edilebilir. Uygulama konut 
fonksiyonuna göre yapılacaktır.
- Planda verilen emsal değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır. Ancak daha önce 
uygulama görmüş veya rızaen terk yapılmış parsellerde, bu plana göre ilave terk çıkması ve 
toplam terk miktarının %40 ı aşması halinde terklerin rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı 
parselin kadastral alanının %60 ı üzerinden yapılır. Bu hüküm bu plana göre terk miktarı %40 
ı aşan parsellerde de terklerin rızaen yapılması koşuluyla uygulanır.
İlgi (b) Başkanlık Emri ile 05.09.2013 onanlı Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan notlarının 
yürütmesinin durdurulduğu,  bu kapsamda vatandaşların mağduriyet yaşadığı ve kentsel 
dönüşüm sürecinde sorunlar yaşandığı ifade edilerek 05.09.2013 onanlı Kartal E-5 Kuzeyi 
Uygulama İmar Plan notlarının;
"1) 1.00 ve 1.00 emsalin üzerindeki alanlar için;
     - Konut ve Konut+Ticaret Alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda, uygulama yapılacak 
alan;
*Toplam en az 10 adet parsel,
*5000 m2'den az olmamak üzere 1 ile 9 parsel,
*3000 m2'den az olmamak şartı ile 1 adet yapı adası,
bütünleştirilerek tek parsel olarak düzenlenmesi halinde imar adasının KAKS değeri 0.50 
arttırılarak uygulama yapılacaktır.

2) Aynı yapı adasında bulunan Konut ve Konut+Ticaret Alanlarında kalan parsellerin KAKS 
değerlerinin aynı olması durumunda, parseller tevhit edilebilir. Uygulama Konut 
Fonksiyonuna göre ve Konut Fonksiyonunun yapılanma koşullarına göre yapılacaktır.
3) Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Ancak daha önce uygulama görmüş veya 
bedelsiz terk yapılmış parsellerde, mer'i plana göre toplam terk miktarının kök parselden 
itibaren %40'ı aşması halinde terklerin kamuya bedelsiz yapılması kaydıyla uygulama kök 
parsel alanının %60'ı üzerinden yapılır. Kök parselden birden fazla parsel oluşması 
durumunda, kök parselin %60'ı ile net parseller toplamı arasındaki fark, net parsellere oranları 
nispetinde dağıtılır. Bu hüküm mer'i plana göre terk miktarı %40'ı aşan parsellerde de terklerin 
bedelsiz yapılması koşuluyla uygulanır.
4) Bu plan notu değişikliğinin onay tarihinden önce edinilmiş aynı mülkiyete konu kadastral 
parsellerde, birlikte yapılacak uygulamalarda, mer'i plana göre parsellerin toplam terk 
miktarının %40'ı aşması durumunda, terklerin kamuya bedelsiz yapılması kaydıyla, uygulama 
kadastral parsel alanları toplamının %60'ı üzerinden, yapılaşmanın mümkün olduğu parselde 
yapılacaktır. Yapılaşmaya uygun birden fazla parsel bulunması durumunda ise kadastral parsel 
alanları toplamının %60'ı ile net parseller alanları toplamı arasındaki fark, net parsellere 
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oranları nispetinde dağıtılacaktır. Uygulama sonucunda tek başına yapılaşması mümkün 
olmayan parselin oluşması durumunda, parsel Kartal Belediyesi adına tescil edilecektir. 
Komşuluğundaki parselin yapılaşmak için bu parsele ihtiyaç duymaması halinde, bu parsel 
plan değişikliği ile donatı alanına alınacaktır.
5) Bir kadastral parselin birden fazla yapı adasında yapılaşmaya açık alanlarının bulunması 
ve ilgilisinin talebi durumunda, parselin mer'i plandaki hakkı olan toplam inşaat alanını 
geçmemek şartıyla, parselin yapılaşmaya açık alanları arasında inşaat hakkı transferi 
yapılabilir. Parselin inşaat hakkı transfer edilen kısmı Kartal Belediyesi adına tescil edilip plan 
değişikliği ile donatı alanına alınacaktır."
 
şeklinde değiştirilmesi emredilmiştir.
İlgi (b) Başkanlık Emrine konu plan değişikliği teklifi; Müdürlüğümüzce incelenip raporlanmış 
5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14.maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre 
değerlendirilerek karar alınmak üzere 02/05/2016 tarih E.13979 sayılı yazımız ile Kartal 
Belediye Meclisine aktarılmıştır.
Bahse konu plan değişikliği teklifi; 04/05/2016 tarih ve 2016/83 sayı ile Kartal Belediye 
Meclisince, İmar Komisyonun "1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan 
Notları Değişikliği müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun 
bulunmuştur" şeklindeki görüşü doğrultusunda karara bağlanmıştır.
Kartal Belediye Meclisinin 04/05/2016 tarih ve 2016/83 sayılı kararı 05/05/2016 tarih E.13346 
sayılı yazımız ile konunun 5216 sayılı yasanın 7b ve 14.maddesine ve yürürlükteki yasa ve 
yönetmeliklere göre incelenmesi hususunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama 
Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Bahse konu plan değişikliği teklifi; 13.01.2017 tarih ve 104 sayı ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisince "Kartal İlçesi, Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planına ilişkin 1/1000 
ölçekli plan notları değişikliği teklifi incelenmiş olup, teklif planda yer alan 1 ve 2 nolu 
maddelerin kabulüne 3, 4 ve 5 maddelerinin iptal edilerek;
3) bir önceki planda imar uygulamasına (imar kanununun 15, 16, 18 maddelerine) göre 
oluşmuş parsellerde bu plana göre ilave terkler çıkması ve D.O.P ve K.O.P. dahil olmak üzere 
toplamı terk miktarının %40'ı aşması halinde terklerin kamuya bedelsiz terk edilmesi kaydıyla 
uygulamada imar hakkı (Emsal) hesabı kadastral parsel alanının %60'ı üzerinden yapılacaktır.
Uygulama görmemiş parsellerde ise meri plana göre terk miktarının %40'ı aşması ve terklerin 
kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla, imar hakkı (Emsal) kadastral parselin %60'ı üzerinden 
hesaplanarak uygulama yapılacaktır.
4) Kadastral parselde meri plana göre birden fazla parsel oluşması ve meri planda terk 
miktarının %40'ı aşması durumunda kamuya terklerin bedelsiz yapılması kaydıyla kadastral 
parselin %60'ı üzerinde hesaplanan Emsal hesabı farkı net parsellerde hesaplanan emsal 
hesabı oranları, nispetinde dağıtılır.
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5) Ancak imar hakkı kullanımında imar hakkı transfer edilen net parsel alanının meri plandaki 
emsal değerini en fazla %50 oranında artırabilir. Kullanılmayan imar hakkı planda aynı 
fonksiyonda olmak kaydıyla başka parsel veya parsellerde kullanılabilir."
şeklinde maddelerin ilave edilmesiyle tadilen uygun görülmüş bunun yanında yapılan 
düzenlemelerle birlikte meri 1/5000 ölçekli plan notlarının 1/1000 ölçekli plan notu 
değişiklikleri uyarınca düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli plan notları teklifinin Şehir 
Planlama Müdürlüğünce hazırlanarak İBB Meclis onayına sunulması uygun 
görülmüştür. 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifiBüyükşehir Belediye 
Başkanınca 13.01.2017 tarihinde onanmış ve ilgi (c) yazı ile tarafımıza iletilmiş olup, 
Müdürlüğümüzce 09.05.2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkartıldığı bilgisi 
ilgi (d) dağıtımlı yazımızla ilgili Müdürlüklere iletilmiştir.
Askı süresi içerisinde 13.01.2017 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar 
Planı Plan Notu Değişikliğine aynı şahıs tarafından ilgi (e) ve (f) dilekçelerle itirazda 
bulunulmuş olup ilgi (e) dilekçe Müdürlüğümüzün ilgi (g) yazısı ile Kartal Belediye Meclisine 
sunulmuş ve ilgi (h) yazı ile Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye 
Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 2017/123sayılı kararı ile; "İlgili gündem maddesi görüşülmüş 
olup; plan notlarına yapılan 2 (iki) adet itirazın reddine ve askı sürecinde yapılan 07.06.2017 
tarih ve 26846 sayı numaralı başka bir itirazın olduğu bilgisi müdürlüğünden öğrenildiğinden 
ve gelen bu üçüncü (3) itirazın ilk gelen 2 (iki) itirazın ilgilisinin biri tarafından tekrar yapıldığı 
görüldüğünden ve aynı içeriğe sahip olduğundan 07.06.2017 tarih ve 26846 sayı numaralı bu 
üçüncü itirazın da reddine karar verilmiştir." şeklinde karara bağlandığı görülmüştür.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 104 sayılı kararı doğrultusunda 
Şehir Planlama Müdürlüğünce hazırlanan Kartal E-5 Kuzeyi 1/5000 ölçekli Plan Notu 
Değişikliği teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017tarih ve 435 sayı ile; 
Şehir Planlama Müdürlüğünce hazırlanan;
"Konut+Ticaret Alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda, uygulama yapılacak alan; 
Toplam 10 adet parsel, 5000 m2'den az olmamak üzere 1 ile 9 parsel, 3000 m2'den az olmamak 
şartıyla 1 adet yapı adası, toplulaştırılarak tek parsel olarak düzenlenmesi halinde yapı 
adasında önerilen ikinci yüksek yoğunluğu değerinden uygulama yapılabilir.
5000 m2 ve üzeri büyüklüklerdeki parsel ve ya parsellerin donatı alınması sonucunda 5000 
m2'nin altında kalmaları durumunda uygulama 5000 m2 üzerinden yapılacaktır." şeklindeki 
teklif plan notuna "Bir önceki planda imar uygulamasına (imar kanunun 15, 16, 18 
maddelerine) göre oluşmuş parsellerde bu plana göre ilave terkler çıkması ve D.O.P. ve K.O.P. 
dahil olmak üzere toplam terk miktarının %40'ı aşması halinde erklerin kamuya bedelsiz 
kaydıyla uygulamada imar hakkı (Emsal) hesabı kadastral parsel alanının %60'ı üzerinde 
yapılacaktır.
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Uygulama görmemiş parsellerde ise meri plana göre terk miktarının %40'ı aşması ve terklerin  
kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla, imar hakkı (Emsal) kadastral parselin %60'ı üzerinden 
hesaplanarak uygulama yapılacaktır."
plan notunun eklenmesi ile tadilen uygun görülmüştür. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.03.2017 tarihinde onanmıştır.

İlgi (e) dilekçe ile ilgilisi adına özetle; " daha önce 15.05.2017 tarih ve 22795 sayılı dilekçe ile 
itirazda bulunduğunu, bu dilekçeye ek itirazlarda bulunduğunu, 13.01.2017 tarihli 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ve 17.03.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı plan notu değişikliklerinin yasalara aykırı olarak kabul edildiğini, bu nedenle 
ilgilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağını,  17.03.2017 tarihli 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile planlama alanının bütününe getirilen yapı ve 
nüfus yoğunluklarına karşılık gelen donatı alanları planlama alanının bütününde ayrılmadığını,  
13.01.2017 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 7. İdare Mahkemesinin 
19.07.2016 tarih ve 2014/239 Esas, 2016/1133 sayılı karar nolu kararına aykırı olarak yapıldığı 
gerekçeleri ile iptal edilmesi gerektiği" belirterek itirazda bulunulmuştur.
 
 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; 
İlgi (e) dilekçeye konu itirazın özü itibariyle, "18.08.2004 onanlı Nazım İmar Planına aykırı 
olarak 13.01.2017 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu 
değişikliğinin yapıldığı" ve 18.08.2004 onanlı Nazım İmar Planından sonra onanan Nazım ve 
Uygulama İmar Planlarının hukuken geçersiz olduğu ve 17.03.2017 tarihli 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı değişikliği ile planlama alanının bütününe getirilen yapı ve nüfus 
yoğunluklarına karşılık gelen donatı alanları planlama alanının bütününde 
ayrılmadığını gerekçelerine dayandırıldığı görülmüştür.
 
Askı süresi içerisinde 13.01.2017 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar 
Planı Plan Notu Değişikliğine aynı şahıs tarafından ilgi (e) ve (f) dilekçelerle itirazda 
bulunulmuş olup ilgi (e) dilekçe Müdürlüğümüzün ilgi (g) yazısı ile Kartal Belediye Meclisine 
sunulmuş ve ilgi (h) yazı ile Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye 
Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 2017/123sayılı kararı ile; "İlgili gündem maddesi görüşülmüş 
olup; plan notlarına yapılan 2 (iki) adet itirazın reddine ve askı sürecinde yapılan 07.06.2017 
tarih ve 26846 sayı numaralı başka bir itirazın olduğu bilgisi müdürlüğünden öğrenildiğinden 
ve gelen bu üçüncü (3) itirazın ilk gelen 2 (iki) itirazın ilgilisinin biri tarafından tekrar yapıldığı 
görüldüğünden ve aynı içeriğe sahipolduğundan 07.06.2017 tarih ve 26846 sayı numaralı bu 
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üçüncü itirazında reddine karar verilmiştir." şeklinde karara bağlandığı ve söz konusu karara 
ilgi (f)  dilekçe ile yapılan itirazın da konu edildiği görülmüştür.
  
 
18.08.2004 onanlı Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planına, yapılan itirazlar sonucu Kartal E-5 
Kuzeyi Nazım İmar Planı Değişikliğinin 16.04.2005 tarihinde onandığı ve bu planlar 
doğrultusunda 04.05.2006 onanlı Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planının onandığı, bu plan 
sonrasında ise çeşitli tarihlerde uygulama imar planı değişikliklerine gidildiği görülmüştür.  
İlgi (f) dilekçe ile 18.08.2004 tarihinden sonra onanan Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar ve 
Uygulama İmar Planı değişikliklerinin yok hükmünde değerlendirilerek askıdaki 13.01.2017 
onanlı Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz edildiği anlaşılmış olup, söz konusu planlar 
yürürlüğünü korumakta olup, herhangi bir iptal veya yürütme durdurma kararı 
bulunmamaktadır.
İtiraza konu 13.01.2017 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğinin 
17.03.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile uyumlu olduğu, 
mer'i durum itibariyle 13.03.2017 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notu değişikliği 
ile 17.03.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı notu değişikliği uyumlu olduğundan 
itirazın 1/5000 Ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu, dilekçede bahsi geçen diğer konulara 
ilgilisinin ilgi (e) dilekçesinde de yer verilerek itiraz edildiği ve itirazın 09/06/2017 tarih ve 
2017/123 sayılı Kartal Belediye Meclis kararı ile reddedildiği, ilgi (f) dilekçe ile yapılan itirazın 
da söz konusu kararda anılarak karar altına alındığı görülmüştür.
  
Konunun yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ve 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. maddesi 
ile 3194 sayılı kanunun 8. maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre 
değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis'e havalesini arz ederim. (Teknik Başkan 
Yardımcısı.)
 
 
RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 06.07.2017 tarih, 48  sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNU ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 
5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli  Kartal E-5  Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu 
 değişikliği itirazının görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup;  İtiraz Komisyonumuzca 
uygun bulunmamıştır. (Reddedilmiştir.) Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. 
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T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI 
TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2017/139
KARAR TARİHİ : 07/07/2017

7

SONUÇ  :
Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli  Kartal E-5  Kuzeyi Uygulama 
İmar Planı plan notu  değişikliği itirazı ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda REDDİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/TEMMUZ AYI 
TOPLANTILARI'NIN 07.07.2017 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ  İLE KARAR 
VERİLDİ.

e-imza
ALİ EKBER ŞAHİN

BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

e-imza
HALİL ŞENER

MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2017
e-imza

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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