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KARARIN ÖZÜ:
Kartal-Yakacık, 116 pafta, (Eski:2636) Yeni: 12429 ada 115 parsel maliki tarafından 
05.07.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Proje Alanı B Bölgesi Planına İlişkin Plan 
Notu Değişikliği. 

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.09.2017 tarih, 2017/29217 sayılı teklifi. 
 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi: 26/07/2017 tarih 35795 kayıtlı dilekçe.

İlgilisi tarafından ilgi dilekçe ile Yakacık, 116 pafta, Eski:2636 Yeni: 12429 ada 
115 parsellerine ait imar hakkının yok edildiğini, ilgi dilekçeden önce Belediyemize 4 (dört) 
öneri sunduklarını, ancak Belediyemiz tarafından kendilerine sunulan çözümleri yerine 
getiremeyeceklerini, plan tadilatı teklifi yapmalarının bir anlamı olmadığını, ilgi dilekçe ekinde 
sundukları plan notunun kabul edilmesi durumunda kendilerine benzer sorun yaşayan diğer 
parsel maliklerinin sorunlarına da çözüm olacağını, civar belediyelerdeki plan notları 
incelendiğinde donatı mağduriyeti yaşayan parsel maliklerinin ilgi dilekçe ekinde sunulan 
öneridekine benzer plan notlarının olduğu görüldüğünden bahisle parsellerindeki sorunun 
çözülmesi amacıyla ilgi dilekçe ekinde yer alan;
               - Bir parselde sosyal ve teknik donatı vb. alan ihtiyacı için kesinti ihtiyacı 
duyulursa, bu kesintiler %40'dan  fazla ise parselin ilk tapusunun %60'dan imar emsali 
hesaplanır. TAKS ve H belirlemeye belediye yetkilidir.
              - Şayet bu parsellerde yapı yapılamaz ise hesap edilen emsal malikin rızası ile 
yakın bir parsel aynı lejant ile transfer edilir. Arsanın tamamı malikçe bedelsiz belediyeye 
devredilir. Donatıya çevrilerek plana işlenir." şeklindeki plan notunun plan  notlarına 
eklenmesi istenmektedir.
 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
İlgi dilekçelerdeki talebe konu Yakacık, 116 pafta, Eski:2636 Yeni: 12429 ada 115 parsel; 
01.09.1976 onanlı 1/1000 ölçekli Yakacık İmar Planlarında; çoğunlukla 5/A-2/3; 0,20/0,40 
yapılaşma şartlarında Konut Alanında kısmen de 10.00 metre genişliğindeki imar yolunda 
kalmakta iken; 16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planında 
çoğunlukla 12.00 metre genişliğindeki imar yolunda kısmen 300 ki/ha yoğunluklu Kentsel 
Yenileme Proje Alanı B Bölgesinde kısmen de Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı'nda ve bu 
doğrultuda hazırlanan 05.07.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kentsel Yenileme Proje Alanı 
B Bölgesi Uygulama İmar Planında çoğunlukla 12 metre genişliğindeki imar yolunda kısmen 
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Trafo Alanında kısmen de 5/A/3, 0.20-0.40/0,75(B. Özel Hükümler B-1 Konut Alanları Başlığı 
Altında yer alan hükümlere göre) yapılanma şartlarında Konut Alanında kaldığı görülmektedir.

İlgi yazı ve dilekçe eklerinde yapılan incelemede; söz konusu parsele ilişkin ilgi dilekçeden 
önce parsel maliklerinden Zeynep Koca tarafından 05.04.2017 gün ve 15965 sayılı dilekçe ile 
Belediyemize;
            "1) Günümüz piyasa değeri üzerinden arsayı kamulaştırın.
              2) Arsamıza benzer büyüklükte ve değerde arsa verin takas yapalım.
              3) Brüt 125 m² (3+1) daire verilsin takas edelim.
            4) Arsamızın total alanından %40 terk düşerek kalan alan bizim hakkımızdır. Bu  alanın 
yan parsel (116 nolu Parsel) ile zorunlu tevhidi ile imar verilirse mağduriyetimiz giderilmiş 
olacaktır.
              a) Toplam iki parsel sahibine kalan fiziki 273,215+79,558=352,773 m²
    b)Toplam iki parsel sahibine kalan imar hesabı 273,215+177,636=450,881 m²'dir. E=1,25 ile 
çarpılırsa 1,25*450,881=563,601 m²'dir. (iki parselin toplamı brüt 600 m²'yi geçiyor.) Net 
İnşaat Alanı  563,601 m² üzerinden izin verirseniz avan proje hazırlatabiliriz." şeklinde 4 (dört) 
öneri sunulduğu görülmüştür.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne koordineli 1565 sayılı dilekçedeki önerilerden ilk 3 konu 
Müdürlüğümüzün konusu dışında kalmış, 4 nolu maddeye yönelik ise 16.05.2017 tarih ve 
15180 sayılı yazımızla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne "4. madde incelendiğinde, dilekçe 
malikinin parselinde %40'dan fazla terki olduğunu, parselinden %40 terki düştükten sonra 
kalan %60'ı üzerinden yapılanma hakkını kullanmak istediği görülmüştür. Ancak 05.07.2007 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kentsel Yenileme Proje Alanı B Bölgesi Uygulama İmar Planı 
Plan notları hükümlerinde söz konusu talebi karşılayacak bir hüküm yer almadığından ilgi 
dilekçeye konu parselin %60'ı üzerinden yapılanma alması mümkün görünmemektedir. Parsel 
malikinin plan notu veya plan tadilatı talebini dilekçe ile Müdürlüğümüze başvurması 
durumunda söz konusu talep Müdürlüğümüzce Kartal Belediye Meclisi'ne 
aktarılacaktır." şeklinde bilgi verilmiş, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün ...... sayılı yazısı ile 
dilekçe sahibi Zeynep Koca'ya "12429(E:2636) ada 115 parsel sayılı yere ait 05.04.2017 gün 
ve 15965 sayılı dilekçenize karşılık 16.05.2017 tarih ve 15180 sayılı Plan Proje Müdürlüğü 
yazısı ile konunun plan tadilatı yönünden incelenebilmesi için müracaatınız gerektiği 
bildirilmiştir. 18.05.2017 tarih ve 15421 sayılı Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısında ise 115 
parsel bir çok talep bulunduğundan dolayı Emlak İstimlak Müdürlüğünce yapılacak işlem 
olmadığı bildirilmiştir." bilgisi iletilmiştir.

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;
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-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, ilgisince mevzuata uygun plan değişikliği teklifi 
başvurusunda bulunulmamıştır.

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 ve 
bu kararın Danıştay Altıncı Dairesinin 09.03.2017 tarih, E:2015/7302 ve K:2017/1708 sayılı 
kararı ile kesinleştiği görüldüğünden, konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında incelenerek, 
5216 sayılı yasanın 7b. ve 14. maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre 
değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim.
  
RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 23.10.2017 tarih, 74  sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Yakacık, 116 pafta, 
(Eski:2636) Yeni: 12429 ada 115 parsel maliki tarafından  05.07.2007 onanlı 1/1000 ölçekli 
Kentsel Yenileme Proje Alanı B Bölgesi Planına ilişkin plan notu değişikliği 
talebinin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup;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, 
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eksik evraklarının tamamlanması gerektiğinden, komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Yüce 
Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  

SONUÇ  :
Kartal-Yakacık, 116 pafta, (Eski:2636) Yeni: 12429 ada 115 parsel maliki tarafından 
05.07.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Proje Alanı B Bölgesi Planına İlişkin Plan 
Notu Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda REDDİNE Kartal 
İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 10.11.2017 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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