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KARARIN ÖZÜ:
Kartal Güneyi Dere Planları ile ilgili plan notu teklifi.

TEKLİF:
İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLEN; 19.04.2013 onanlı 1/1000 
ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına; "Kısmen dere yapı 
yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan  parsellerde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı dışında 
kalan kısmın planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde dere yapı 
yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan kısımlarının imar hakları bu kısımların kamuya 
bedelsiz terk edilmesi koşulu ile parselin dere yapı yaklaşma sınırı ve  alanı dışında kalan 
kısmında kullanılabilir veya komşu parsel ya da komşu adalardaki parsellere 
transfer edilebilir." Notunun eklenmesi ile ilgili teklifimizin gündeme alınmasını talep 
ediyoruz.
 
RAPOR    :
İmar Komisyonu'nun 31.10.2016 tarih, 76 sayılı raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ; İmar 
Komisyonumuza havale edilen Kartal Güneyi Dere Planları ile ilgili plan notu teklifi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına; "Kısmen dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı 
içerisinde kalan  parsellerde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmın planda 
verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı 
içerisinde kalan kısımlarının imar hakları bu kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu 
ile parselin dere yapı yaklaşma sınırı ve  alanı dışında kalan kısmında kullanılabilir veya 
komşu parsel ya da komşu adalardaki parsellere transfer edilebilir." Notunun eklenmesi 
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar 
Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
 
Belediye Meclis Üyesi Yücel SÜSLÜ:  Kartal Güney Plan Notu Teklifi;
1-Kısmen dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan parsellerde dere yapı 
yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmın planda verilen hükümlere göre 
yapılaşmaya uygun olması halinde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan 
kısımlarının imar hakları bu kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla 
parselin dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmında kullanılabilir veya 
parselin tamamının kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla  komşu parsel yada komşu 
adalarda ki parsellere kadastral alan üzerinden hesaplanacak şekilde transfer edilebilir. 
Komşu ada dan kasıt dere yapı yaklaşma sınırına cephe adalardır.
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2-kısmen yada tamamen dere yapı yaklaşma sınırı içerisinde kalan parsellerin imar 
hakları komşu parsel veya komşu adalarda ki parsellere transfer edilirken 
a) Komşu adaların parselleri ile transferi yapılan parsellerin toplam en az 10 adet 
olması durumunda emsal değeri 0.50 arttırılır.
b) Komşu adaların parselleri ile transferi yapılan parsellerin kadastral alanları toplamı 
5000 metre veya üzeri olması durumunda emsal değeri 0.50 arttırılır.
c) Komşu adaların parselleri ile transferi yapılan parsellerin kadastral alanları toplamı 
3000 m2 veya üzeri ada olması durumunda emsal değeri 0.50 arttırılır.
d) Komşu adaların parselleri ile transferi yapılan parsellerin kadastral alanları toplamı 
5000 m2 veya üzeri ada olması durumunda emsal değeri 0.75 arttırılır.
Bahsi geçen emsal artışlarından komşu parsel veya komşu adadaki parseller net parsel 
alanları üzerinden hesaplanarak faydalanabilir. Transferi yapılan parseller parsel 
artışından faydalanamaz, şeklinde tadilen oylanmasını istirham ediyoruz.
 
SONUÇ     :                                                                                                                   
İmar Komisyonu Üyeleri tarafından verilen; 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına; "Kısmen dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı 
içerisinde kalan  parsellerde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmın planda 
verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı 
içerisinde kalan kısımlarının imar hakları bu kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu 
ile parselin dere yapı yaklaşma sınırı ve  alanı dışında kalan kısmında kullanılabilir veya 
komşu parsel ya da komşu adalardaki parsellere transfer edilebilir." Notunun eklenmesi ile 
ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporuna Belediye Meclis Üyesi Yücel SÜSLÜ tarafından 
yapılan düzeltme ile birlikte tadilen KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 
2016/KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 11.11.2016 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE 
 OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.
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