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KARARIN ÖZÜ:
 Kartal Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar 
Plan Değişikliği teklifi. 

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.04.2017 tarih, 2017/13098 sayılı teklifi. 
 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
        İlgi: a)14/08/2015 tarih ve 37607 kayıtlı dilekçe.
                b)01/10/2015 tarih ve 43348 kayıtlı dilekçe.
                c)26/02/2016 tarih ve 6181 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

       İlgi (c) Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı ekinde Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye 
Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 2016/27 sayılı kararı incelenmiş olup, ilgilisi tarafından 
hazırlanıp ilgi (a) ve (b) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği; 31.12.2015 gün ve 34713 sayılı yazımızla Kartal Belediye Meclisi'ne takdim 
edilmiş, Kartal Belediye Meclisi'nin 05.02.2016 tarih ve 2016/27 sayılı kararı ile "ilgilisi 
tarafından hazırlanan teklif incelenmiş olup, itiraza konu olan çekme mesafelerinin 
uygulanması ve maksimum TAKS değerinin kullanılmasıyla dahi emsal artığı kalması 
durumundaki parsellerin çekme mesafelerinin ve yapılanma şartlarının düzenlenmesini 
kapsayan Kartal Güneyi R.U.İ.P plan notları tadilatı bulunduğundan, tadilat işlemi 
sonuçlanınca tekrar değerlendirmek üzere müdürlüğüne iadesi uygun bulunmuştur." ifadesi ile 
karara bağlandığı görülmüştür.

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
20.05.2015 tarih ve 13381 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı ekinde Müdürlüğümüze iletilen 
Kartal Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 2015/75 sayılı kararı incelenmiş olup, 
Belediye Meclis Üyesi Nizamettin ALTINTAŞ'ın 06.04.2015 tarihli teklifi ile; 19.04.2013 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı notlarının "A-Plan 
Uygulama Hükümleri İlave Düzenlemeler" bölümü altındaki 21. maddesinde yer alan 
"Planda verilen bahçe mesafelerine göre cephe ve derinliği 6 metrenin altına düşen 
parsellerde yan ve arka bahçe mesafeleri 2 metreye kadar düşürülebilir. Bu parsellerde 
planda verilen ön bahçe mesafelerine ve KAKS değerine uyulması kaydıyla TAKS değeri 
aranmaksızın uygulama yapılır. İlçe Belediyesi tarafından gerekli görülmesi halinde planda 
verilen KAKS değerinin aşılmaması kaydıyla ikiz ya da üçüz çözümlere gidilebilir" plan 
notunun revize edilmesine ilişkin teklifte bulunulduğu ve "Kartal Güneyi Plan Notu revizesi 
hakkında yapılan teklif incelenmiş olup; konu hakkında çalışma yapılması için Planlama 
Müdürlüğüne havalesi uygun bulunmuştur" ifadesi ile karar alındığı görülmüştür.
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Müdürlüğümüzce konu incelenerek 28.10.2015 tarih ve 27711 sayılı Başkanlık Makamına 
yazımızla Kartal Belediye Meclisine sunulmuş, 24.12.2015 tarih ve 33999 sayılı Yazı İşleri 
Müdürlüğü yazısı ekinde Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye Meclisinin11.12.2015 tarih 
ve 2015/154 sayılı kararı ile plan notlarından A-12, A-18/1, A-19, A-42 ve A-43 maddeleri ile 
ilgili karar alındığı, A-12 maddesinin "Planda ön bahçe mesafesi verilmeyen yerlerde 
minimum ön bahçe mesafesi 3mdir. Ancak komşu parsellerinde teşekküle esas bina en az 
bodrum kat+zemin kat+2normal katlı binadır. Ön bahçe mesafesi hiçbir koşulda 10m. ve 
10m.den dar yollarda 2m.den, 10m.den geniş yollarda ise 3m.den az olamaz. Korunması 
gerekli ağaçların bulunduğu hallerde yukarıdaki koşullara uymak kaydı ile ön bahçe 
mesafesini arttırmaya belediyesi yetkilidir. Yan ve arka bahçe mesafesi minimum 3m.dir. 5 
kattan sonra her kat için bu mesafe 0.50 arttırılır. Teşekkül haricinde ön bahçe mesafesi 
5m.dir." Plan notunun; "A-12Planda ön bahçe mesafesi verilmeyen yerlerde minimum ön 
bahçe mesafesi 3m'dir. Ancak komşu parsellerinde teşekküle esas bina en az bodrum 
kat+zemin kat+2normal katlı binadır. Ön bahçe mesafesi hiçbir koşulda 10m. ve 10m.den dar 
yollarda 2m.den, 10m.den geniş yollarda ise 3m.den az olamaz. Korunması gerekli ağaçların 
bulunduğu hallerde yukarıdaki koşullara uymak kaydı ile ön bahçe mesafesini arttırmaya 
belediyesi yetkilidir. Yan ve arka bahçe mesafesi minimum 3m.dir. 5 kattan sonra her kat için 
bu mesafe 0.50 arttırılır. Ancak, çekme mesafelerinin uygulanması ve maksimum TAKS 
değerinin kullanılmasıyla dahi emsal artığı kalması halinde, bu parsellerde 7 kattan sonra 
ilave her kat için yan ve arka bahçe mesafesi 0.50 m arttırılır. Teşekkül haricinde ön bahçe 
mesafesi 5m.dir. Köşe başı parsellerde çekme mesafelerinin uygulanması ve maksimum TAKS 
değerinin kullanılmasıyla dahi emsal artığı kalması halinde cephe alınan yollar arasında 
kademelenme var ise ana yoldan ön bahçe mesafesi 5m olup, düşük dereceli yollardan ön 
bahçe mesafesi 3m.ye kadar düşürülür, eğer cephe alınan yollar eşit derecede ise binanın dar 
cephesinden ön bahçe mesafesi 5m olup, diğer cephelerden ön bahçe mesafesi 3m. ye kadar 
düşürülerek uygulama yapılır. Yine köşebaşı parsellerde, cephe veya derinliğin 6m.yi 
sağlamadığı durumlarda bina uzun cephesi 6m.nin üzerindeyse taban oturumu 36m²yi 
sağlamak şartıyla bina dar cephesi 4m.ye düşürülerek uygulama yapılır." şeklinde 
düzenlendiği, A-21 maddesi ile ilgili bir karar üretilmediği görülmüştür. Karar altına alınan 
19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Notları 
değişikliğine dair 18.01.2015 tarih ve 1416 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile; 
"karar altına alınan plan notlarının 43. maddesinin yeninden düzenlenmesi"hususunda gereği 
istendiğinden konu 27.01.2016 tarih ve 2559 sayılı yazımızla Kartal Belediye Meclisine 
aktarılmıştır.

26.02.2016 tarih ve E.6185 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı ekinde Müdürlüğümüze 
iletilen Kartal Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 2016/31 sayılı kararı ile 19.04.2013 
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onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı notları değişikliği uygun 
bulunmuş ve 27/03/2016 tarih ve 8724 sayılı yazımızla karar alınmak üzere İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 1560 sayılı kararı iletadilen uygun görülen plan 
değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 26.09.2016 tarihinde onanmış ve 
14/12/2016 tarih ve 25955148-310.01.04.01/2016-12525-218067 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ile Müdürlüğümüze iletilmiştir. Söz konusu 
plan notları değişikliği, 04.01.2017 tarihinden itibaren 30 gün askıya çıkarılmış, askı süresi 
içerisinde 4 (dört adet) vatandaş dilekçesi ve 02.02.2017 tarih ve 3284 sayılı İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile itirazlarda bulunulmuş olup itirazların, Kartal Belediye 
Meclisi'nin 10.03.2017 tarih ve 2017/79 sayılı kararı ile "26.09.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli 
kartal güneyi revizyon uygulama imar plan notu değişikliği ile ilgili itirazlar incelenmiş olup, 
A.12 ve A.21 maddeleri ile ilgili imar ve şehircilik müdürlüğü görüşünün yerinde olmadığı 
anlaşılmış olup, A.12 maddesine ilave edilmiş olan ve 26.09.2016 tarihinde İBB Meclisince 
onaylanmış olan;
-Köşe başı parsellerde çekme mesafelerinin uygulanması ve maksimum TAKS değerinin 
kullanılmasıyla dahi emsal artığı kalması halinde cephe alınan yollar arasında kademelenme 
var ise ana yoldan ön bahçe mesafesi 5mt olup, düşük dereceli yollardan ön bahçe mesafesi 
3mt. ye kadar düşürülür. Eğer cephe alınan yollar eşit derecede ise, binanın dar cephesinden 
ön bahçe mesafesi 5mt olup, diğer cephelerinden ön bahçe mesafesi 3mt.ye kadar düşürülerek 
uygulama yapılır. Yine köşe başı parsellerde cephe veya derinliğin 6mt.yi sağlamadığı 
durumlarda bina uzun cephesi 6mt.nin üzerindeyse taban oturumu 36 mt.yi sağlamak şartıyla 
bina dar cephesi 4 mt.ye düşürülerek uygulama yapılır." şeklindeki plan notunun sadece 
çekme mesafesi belli olmayan parseller için değil,"maksimum TAKS değerinin sağlanması 
halinde emsal artığı kalması" durumundaki tüm köşe başı (çekme mesafesi belli 
olan/olmayan) parsellerde alınan bu meclis kararı itibari ile bu maddenin uygulanması 
yoruma bırakılmaksızın uygulanacaktır. A.12 maddesine ilavenin uygulanabilirliği 
anlaşıldığından, A.42 ve A.43 maddelerine yönelik itiraz gerekçeleri için imar ve şehircilik 
müdürlüğünce çalışma yapılarak ayrı bir dosya halinde meclise sunulması amacıyla yapılan 
tüm itirazların reddi uygun görülmüştür"şeklinde karara bağlandığı görülmüştür.

05.02.2016 tarih ve 2016/27 sayılı Kartal Belediye Meclis Kararına konu teklifin yukarıda 
aktarılan bilgiler ışığında, 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddesine göre değerlendirilerek, 
karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı.)
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RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 18.05.2017 tarih, 34  sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 186 pafta, 2359 ada, 
13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi incelenmiş olup; 2359 ada, 13 parsel 
Marmaray kapsamında demiryolunda kalmasından dolayı ayrıca trafik ve nufüs yoğunluğunu 
arttırıcı,  kurum görüşleri de gözönünde bulundurularak, UİP değişikliği 
teklifi komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar 
Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
 
SONUÇ  :
Kartal Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar 
Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda REDDİNE Kartal 
İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/HAZİRAN AYI TOPLANTILARI'NIN 09.06.2017 TARİHLİ 
3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

GÜRBÜZ ÇİFTCİ
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2017

GÜLCEMAL FİDAN
BELEDİYE BAŞKANI V.
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