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KARARIN ÖZÜ:
26.09.2016 t.t. li "UİP-5608,65" Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği İtirazları.

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6255 sayılı teklifi. 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi: a)26/02/2016 tarih ve 6185 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.
b)27/03/2016 Tarih ve 8724 sayılı yazımız.
c)14/12/2016 tarih ve 25955148-310.01.01.01/2016-12525-218067 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı
d)18/01/2017 Tarih ve 2503 kayıtlı dilekçe.
e)02/02/2017 Tarih ve 5278 kayıtlı dilekçe.
f)02/02/2017 Tarih ve 5292 kayıtlı dilekçe.
g)02/02/2017 Tarih ve 5297 kayıtlı dilekçe.
h)02/02/2017 Tarih ve 3284 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
 
 
İlgi (a) yazı ekinde Müdürlüğümüze iletilen, Kartal Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih 
ve 2016/31 sayılı kararı ile uygun bulunan 19.04.2013 onanlı Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planı notları değişikliği ilgi (b) yazımızla karar alınmak üzere İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir.
 
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 1560 sayılı kararı 
ile tadilen uygun görülen plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanınca 26.09.2016 tarihinde onanmış ve ilgi (c) yazı ile Müdürlüğümüze iletilmiştir.
Müdürlüğümüze iletilen 26.09.2016 t.t. li "UİP-5608,65" Plan İşlem Numaralı 1/1000 
Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Mekânsal 
Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi 
gereğince 04.01.2017tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
Askı süresi içerisinde ilgi (d), (e), (f), (g) dilekçeler ve ilgi (h) yazı ile itirazda bulunulmuştur.
İlgi (d) dilekçe ile özetle;
"Yükseklik artışının engellenmesi, ağaçları korumak ve parsel bütününde hava koridoru 
oluşturan yeşil alanları korunması mimari açıdan daha estetik binaların yapılmasının 
sağlanması, plan tadilatı ile yeşil alanın bir bölgede toplanması çözümünden önce bu 
madde ile çözüm üretilmesi" gerekçe gösterilerek;
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A-12 Maddesine;
"Kök parsellerde ya da parsellerde korunması gerekli (tescilli) ağaç bulunması durumunda 
5. kattan sonra her kat için 0.50 m. çekme mesafesi aranmaz" hükmünün eklenmesi talebi 
ile itirazda bulunulmuştur.  
İlgi (e) dilekçe ile özetle;  "A-43 nolu plan notunun uygulanması  ile çatıda "Çatı Katı" 
uygulanması halinde bir alt katın emsal alanının en az %35'i oranındaki bir alanın çatı 
piyesinde oluşturulmasının gerektiği, plan notunun uygulanması halinde küçük 
parsellerde büyük mağduriyete neden olacağı, eski plan notuna göre 
yapılaşmış parseller yerine yeni yapılaşacak parsellerde hak ihlali 
oluşturacağı" gerekçesi ile A-43 nolu plan notunun iptali talebi ile itirazda bulunulmuştur. 
İlgi (f) dilekçe ile özetle; "A-18.1  maddesinde "Parsellerin bodrum katlarında, bodrum 
kat tavan döşemesi tabii zeminin altında kalmak şartıyla düzenlenebilir" hükmünün yer 
aldığı ancak  kapalı otoparkın zemin döşemesinin kaç cm. altında kalacağına ilişkin 
düzenleme yapılmayarak belirsiz bırakıldığı, parsellerde yeşil alan düzenlemesi 
yapılabilmesi için otoparkların tabii zeminin altında olması gerektiği, bu sebeple plan 
notuna "Bodrum kat tavan döşemesi minimum 50cm. tabii zeminin altında 
kalmak" şartının eklenmesi" talebi ile A18.1 maddesine itirazda  bulunulmuştur.
 
İlgi (g) dilekçe ile özetle; "A-43 nolu plan notuna itiraz ettiğini,  söz konusu plan notunun 
yürürlüğe girmesi halinde küçük parsellerde son katın KAKS değerinin %35i 
kullanılamayacağından  mağduriyete neden olacağı, plan notundan önce yapılmış 
yapılar ile yeni yapılacak yapılar arasında eşitsizlik ve hak ihlali oluşturacağı,  bu 
nedenle plan notunun iptal edilmesi" tabi ile  itirazda bulunulmuştur.
 
İlgi (h) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile; 26/09/2016 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 
Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ilişkine dair;
A.12.Maddesinin;
"- Planda ön bahçe mesafesi verilmeyen yerlerde minimum ön bahçe mesafesi 3 mt.'dir. 
Ancak komşu parsellerinde teşekküle esas bina en az bodrum kat + zemin kat+ 2 normal katlı 
binalardır. Ön bahçe mesafesi hiçbir koşulda 10 mt. ve 10 mt.'den dar yollarda 2 mt.den , 10 
mt'den geniş yollarda ise 3 mt.'den az olamaz. Korunması gerekli ağaçların bulunduğu 
hallerde yukarıdaki koşullara uymak kaydı ile ön bahçe mesafesini artırmaya belediyesi 
yetkilidir.
- Yan ve Arka Bahçe mesafesi minimum 3 mt.'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 mt. arttırılır.
- Teşekkül haricinde ön bahçe mesafesi 5 mt.'dir.
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- 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 5 mt. olup, düşük dereceli yollardan ön 
bahçe mesafesi 3 mt.'ye kadar düşürülür. Eğer cephe alınan yollar eşit derecede ise, binanın 
dar cephesinden ön bahçe mesafesi 5 mt. olup, diğer cephelerinden ön bahçe mesafesi 3 
mt.'ye kadar düşürülerek uygulama yapılır. yine köşe başı parsellerde cephe veya derinliğin 6 
mt.'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."
şeklinde aynen onandığı görülmüş olup; 
Ön bahçe mesafesi verilmeyen alanlar için (Plan Uygulama Hükümlerinin A.12. maddesi), 
getirilen tüm hakların; "plan bütününde uyumluluğun sağlanması, hak ihlalinin olmaması ve 
aynı haklardan diğer alanların da faydalanması kaydıyla ön bahçe mesafesi belirlenmiş 
alanlara da; (Plan uygulama hükümlerinin A.21. maddesi) aşağıda belirtildiği şekilde 
eklenmesi,
A.21.maddesinin;
 "- Planda verilen bahçe mesafelerine göre cephe veya derinliği 6 mt.'nin altına düşen 
parsellerde ön, yan ve arka bahçe mesafeleri 2m.ye kadar düşürülebilir. Bu parsellerde 
planda verilen KAKS değerine uyulması kaydı ile TAKS değeri aranmaksızın uygulama 
yapılır. İlçe Belediyesi tarafından gerekli görülmesi halinde planda verilen KAKS değerinin 
aşılmaması kaydıyla ikiz üçüz çözümlere gidilebilir. " notuna ek olarak;
"- Yan ve Arka Bahçe Mesafesi minimum 3 mt. olması kaydıyla, 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 mt. arttırılır.
- 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 5 mt. olup, düşük dereceli yollardan ön bahçe mesafesi 
3 mt.ye kadar düşürülür. Eğer cephe alınan yollar eşit derecede ise, binanın dar cephesinden 
ön bahçe mesafesi 5 mt. olup, diğer cephelerinden ön bahçe mesafesi 3 mt.'ye kadar 
düşürülerek uygulama yapılır. Yine köşebaşı parsellerde cephe veya derinliğin 6 mt.'yi 
sağlamadığı durumlarda bina uzun cephesi 6mt'nin üzerinde ise taban oturumu 36 m'yi 
sağlamak şartıyla bina dar cephesi 4 mt.'ye düşürülerek uygulama yapılır." maddelerinin 
eklenmesi,
 A.42.maddesinin;
"Binaların 0.00 kotunun tespiti ve bahçe düzenlemesi meri imar plan hükümleri 
doğrultusunda yapılacaktır."
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şeklinde revize edildiği, ancak 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planına ait plan hükümlerinde konuya ilişkin maddenin olmadığı, söz 
konusu plan notunun iptal edilerek,
A.42.maddesinin;
"Binaların 0.00 kotu tespiti ve bahçe malzemesi aşağıdaki şekilde belirlenir;
A.42.1-Yola göre yükselen kotta, dik meyilli(eğimi %15'ten fazla olan) ve setli arazilerde, 
bina tabii zemin köşe kotları ortalaması 0.00 kotu olarak uygulanır ve su basman seviyesi 
1.00 mt.'yi geçemez.
A.42.2-Yola göre düşen kotlu ve dik meyilli (eğimi %15'ten fazla olan) arazilerde, bina tabii 
zemin ön köşe kotları ortalaması 0.00 kotu olarak uygulanır. Su basman seviyesi 1.00 mt.'yi 
geçemez."
şeklinde düzenlenmesi,
A.43. maddesinde;
 "KAKS değeri verilmiş alanlarda mahya kotunun maksimum dahilinde kalması, KAKS 
değerine tabii olması ve bir alt katta kullanılan emsal alanının en az % 35'inin kullanılması 
şartıyla çatı piyesi yapılabilir. Bu durumda çatı şekli ve eğimi serbesttir.
Bodrum kat piyesleri merdiven bağlantısı hariç dar kenarı 2,40 mt. ve alanı 8 m²'den az
olamaz, asma kat alanları merdiven bağlantısı hariç bağlı bulunduğu bağımsız bölümün % 
10'unun altında ve 10 m²'den küçük olamaz." maddesinde "…Bu durumda çatı şekil ve eğimi 
serbesttir."
 Plan notunun iptal edilerek onandığı görülmüş olup, söz konusu maddenin tamamının 
iptal edilerek;
A.43 maddesinin;
"KAKS değeri verilmiş alanlarda, KAKS dâhilinde, bir alt katta kullanılan emsal alanının en 
az % 35'inin kullanılması, % 45 çatı eğimi ile ulaşılacak mahya yüksekliğinin 
aşılmaması, çatı piyesinin saçak ucuna 2.00 mt.'den fazla yaklaşmaması ve çatı piyesi iç 
yüksekliğinin min 2.00 mt. olması şartı ile çatı piyesi yapılabilir."
şeklinde düzenlenerek plan notlarına eklenmesi ile yapılan düzenlemelerin itiraz olarak 
değerlendirilmesi hususunda gereği istenmiştir.
 
 
Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddesi ve 3194 
sayılı kanunun 8. maddesine göre değerlendirilerek, karar alınmak üzere Meclise havalesini 
arz ederim.  (Teknik Başkan Yardımcısı.)
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RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 09.03.2017 tarih, 17  sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 26.09.2016 t.t. li 
"UİP-5608,65" Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar 
Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili teklif görüşülmüş olup; - İlgi "d" itirazı ve ilgi "h" yazısına 
istinaden yapılan itirazlar değerlendirilerek ;
-A.21. Maddesinin mevcut haliyle korunmasına 
-A.42.Maddesinin "Binaların 0,00 kotu tespiti ve bahçe düzenlemesi aşağıdaki şekilde 
belirlenir.
A.42.-1-Yola göre yükselen kotta, dik meyilli (eğimi %15'den fazla olan) ve setli arazilerde, 
bina tabii zemin köşe kotları ortalaması 0,00 kotu olarak uygulanır ve su basman seviyesi 1,00 
mt.'yi geçemez.
A.42.-2-Yola göre düşen kotlu ve dik meyilli (eğimi %15'den fazla olan) arazilerde, bina tabii 
zemin ön köşe kotları ortalaması 0.00  kotu olarak uygulanır. Su basman seviyesi 1,00 mt.'yi 
geçemez şeklinde düzenlenmesi. 
-A.43.Maddesinin; "KAKS değeri verilmiş alanlarda, kaks dahilinde bir alt katta kullanılan 
emsal alanının en az %35'inin kullanılması, %45 çatı eğimiyle ulaşılacak mahya yüksekliğinin 
aşılmaması, çatı piyesinin saçak ucuna 2.00 mt'den fazla yaklaşmaması ve çatı piyesi iç 
yüksekliğinin min. 2.00 mt. olması şartıyla çatı piyesi yapılabilir."
       Bodrum kat piyesleri merdiven bağlantısı hariç dar kenarı 2,40 mt. ve alanı 8 m2'den az 
olamaz, asma kat alanları merdiven bağlantısı hariç bağlı bulunduğu bağımsız  bölümün 
%10'unun altında ve 10 m2'den küçük olamaz. şeklinde düzenlenmesi ;
       Ayrıca 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon UİP'ı plan notlarına; 
aşağıdaki üç (3) plan notunun eklenmesi;
          Planda yan ve arka bahçe mesafesi min. 3.00 mt.'dir 5.kattan sonra her kat için bu 
mesafe 0,50 mt. arttırılır. Ancak çekme mesafelerinin uygulanması ve max TAKS değerinin 
kullanılmasıyla dahi emsal artığı katması halinde, bu parsellerde 7. kattan sonra ilave her kat 
için yan ve arka bahçe mesafesi 0.50 mt. arttırılır.
 
         Köşe başı parsellerde çekme mesafelerinin uygulanması ve maksimum TAKS 
değerinin kullanılmasıyla dahi emsal artığı kalması halinde cephe alınan yollar arasında 
kademelenme varsa ana yoldan ön bahçe mesafesi 5 mt. olup, düşük dereceli yollardan ön 
bahçe mesafesi 3 mt.'ye kadar düşürülür. Eğer cephe alınan yollar eşit derecede ise, binanın 
dar cephesinden ön bahçe mesafesi 5 mt. olup, diğer cephelerinden ön bahçe mesafesi 3 
mt.'ye kadar düşürülerek uygulama yapılır. Yine köşe başı parsellerde cephe veya derinliğin 6 
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mt.'yi sağlamadığı durumlarda bina uzun cephesi 6 mt'nin  üzerindeyse  taban oturumu 
36m2.'yi sağlamak şartıyla bina dar cephesi 4 mt.'ye düşürülerek uygulama yapılır." Bu 
durumda dahi yapılanamayan köşebaşı parsellerde cephe alınan yollardan kademelenmeye 
bakılmaksızın bina taban oturumu 36 m2'yi sağlamak şartıyla ön bahçe mesafeleri 3 mt.'ye 
kadar düşürülerek uygulama yapılır.
       Konut, Konut + Ticaret, Ticaret alanlarında kalan parsellerde parselin park alanına 1 veya 
1'den fazla cephesinin bulunması durumunda ( Park fonksiyonunun korunması kaydıyla) park 
alanından çekme mesafesi (5. kattan sonra her kat için bu çekme mesafesi 0,50 mt. 
arttırılmaksızın) 3 mt.'dir
Plan notlarının ilave edilmesi;
-İlgi "e",   "f",   "g" itirazlarının reddi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
 
Belediye Meclis Üyesi Taner ÖZDEMİR: 26.09.2016 T.T.Lİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL GÜNEYİ 
REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ İTİRAZLAR İNCELENMİŞ OLUP,
 
A.12 VE A.21 MADDELERİ İLE İLGİLİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜNÜN YERİNDE OLMADIĞI 
ANLAŞILMIŞ OLUP, A.12 MADDESİNE İLAVE EDİLMİŞ OLAN VE 26.09.2016 TARİHİNDE İBB MECLİSİNCE 
ONAYLANMIŞ OLAN,
 
"-KÖŞE BAŞI PARSELLERDE ÇEKME MESAFELERİNİN UYGULANMASI VE MAKSİMUM TAKS DEĞERİNİN 
KULLANILMASIYLA DAHİ EMSAL ARTIĞI KALMASI HALİNDE CEPHE ALINAN YOLLAR ARASINDA 
KADEMELENME VAR İSE ANA YOLDAN ÖN BAHÇE MESAFESİ 5MT OLUP, DÜŞÜK DERECELİ YOLLARDAN 
ÖN BAHÇE MESAFESİ 3MT. YE KADAR DÜŞÜRÜLÜR. EĞER CEPHE ALINAN YOLLAR EŞİT DERECEDE İSE, 
BİNANIN DAR CEPHESİNDEN ÖN BAHÇE MESAFESİ 5MT OLUP, DİĞER CEPHELERİNDEN ÖN BAHÇE 
MESAFESİ 3MT.YE KADAR DÜŞÜRÜLEREK UYGULAMA YAPILIR. YİNE KÖŞE BAŞI PARSELLERDE CEPHE 
VEYA DERİNLİĞİN 6MT.Yİ SAĞLAMADIĞI DURUMLARDA BİNA UZUN CEPHESİ 6MT.NİN ÜZERİNDEYSE 
TABAN OTURUMU 36 MT.Yİ SAĞLAMAK ŞARTIYLA BİNA DAR CEPHESİ 4 MT.YE DÜŞÜRÜLEREK 
UYGULAMA YAPILIR."
 
ŞEKLİNDEKİ PLAN NOTUNUN SADECE ÇEKME MESAFESİ BELLİ OLMAYAN PARSELLER İÇİN DEĞİL, 
"MAKSİMUM TAKS DEĞERİNİN SAĞLANMASI HALİNDE EMSAL ARTIĞI KALMASI" DURUMUNDAKİ TÜM 
KÖŞE BAŞI (ÇEKME MESAFESİ BELLİ OLAN/OLMAYAN) PARSELLERDE ALINAN BU MECLİS KARARI 
İTİBARİ İLE BU MADDENİN UYGULANMASI YORUMA BIRAKILMAKSIZIN UYGULANACAKTIR. A.12 
MADDESİNE İLAVENİN UYGULANABİLİRLİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN,
 
 
A.42 VE A.43 MADDELERİNE YÖNELİK İTİRAZ GEREKÇELERİ İÇİN İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE 
ÇALIŞMA YAPILARAK AYRI BİR DOSYA HALİNDE MECLİSE SUNULMASI AMACIYLA YAPILAN TÜM 
İTİRAZLARIN REDDİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. Şeklinde oylanmasını talep ediyorum.
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SONUÇ  :
26.09.2016 t.t. li "UİP-5608,65" Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu'na 
Belediye Meclis Üyesi Taner ÖZDEMİR tarafından yapılan düzeltme ile birlikte TADİLEN 
KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/MART AYI TOPLANTILARI'NIN 
10.03.2017 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE  OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

HALİL ŞENER
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2017

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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