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KARARIN ÖZÜ:
Kartal, Soğanlık, 142 pafta, 10017 (E:2586) ada 460 sayılı parsel.

TEKLİF: 
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.05.2018 tarih, 2018/17981 sayılı teklifi. 
 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi: 07.03.2018 tarih ve 13348 kayıtlı dilekçe.
 
İlgilisi tarafından ilgi dilekçe ile Soğanlık, 142 pafta, 10017 (E:2586) ada 460 sayılı parsellerinin, 
 Kartal Güney Revizyon İmar Planında 5/A/3 0,20-0,40/1,75 yapılanma koşullarında iken köşe 
başı parsel olması sebebiyle iki yoldan 5 m çekilmesi durumunda taban oturumunun 55 m² 
civarında olacağı, 1,75 emsal ile 6 kat yapılmaması nedeniyle Özer sokak tarafındaki 3 m'ye ve 
park tarafındaki çekme mesafesinin 2 m'ye indirilmesi taleplerinin değerlendirilerek 
sonuçlandırıldığını, itirazları ile sonuçlanan 17.10.2017 tasdik tarihli planda Yükseklik 15.50 m, 
çatı ve bodrum piyesleri yapılamaz plan notları ile kitle yapılanmasına dönüştüklerini, kitle 
yapılanması öncesi 460 m² civarı emsal kullanılabiliyorken yeni planla 80 m² oturumla 5 kat 400 
m² emsale düştüklerini, taleplerinin emsal kullanımlı Özer Sokak tarafından 3 m., park tarafından 
çekme mesafesinin 3 m. olarak sadece çekme mesafesi tadilatının yapılması yönünde olduğundan 
bahisle 17.10.2017 tasdik tarihli plan değişikliğiyle oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi için 
emsal kullanımlı ön bahçe mesafesi tadilatına dönüştürülmesi veya kitle kalacaksa da çıkma 
hakkının emsal dahilinde ya da Tip İmar Yönetmeliği kapsamında yapılabilmesine olanak 
sağlayabilecek plan notu düzeltmesi yönünde inceleme yapılması istenmektedir.
 
İlgi dilekçedeki talebe konu Soğanlık, 142 pafta, 10017 (E:2586) ada 460 parsel, 19.09.2006 öncesi 
25.02.1972 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Uygulama İmar Planlarında çoğunlukla ön cephe 3.00 
metre, 8/10 metre ebatlarında H:15.50 kitle çözümlü Konut Alanı'nda kısmen de imar yollarında kaldığı, 
iptal edilen 23.06.2005 onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı'nda K3 
Yoğunluklu Konut Alanı'nda, bu doğrultuda hazırlanan 19.09.2006 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal 
Güneyi Uygulama İmar Planı'nda çoğunlukla 5/A/3 0.20-0.40/1.75 yapılanma şartlarında Konut 
Alanı'nda kısmen 7.00 metre genişliğindeki imar yolunda kaldığı, 19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli 
Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı'nın 09.10.2006-07.11.2006 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı, 
dosyasında yapılan incelemede askı süresi içerisinde plana 10017 (E:2586) ada 460 parselle ilgili 
herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.
 
10017 (E:2586) ada 460 parsel, 04.07.2007 Onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım 
İmar Planı'nda ve bu doğrultuda hazırlanan 19.04.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi 
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Revizyon Uygulama İmar Planı'nda da bir önceki plan kararlarının korunduğu, 19.04.2013 Onanlı 
1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı'na askı süresi içerisinde 10017 
(E:2586) ada 460  parselin itirazına konu imar yolu ve komşuluğundaki Park Alanı'na ilişkin 460 parsel 
maliki ve 2586 ada 472 parsel ve eski 2872 ada yeni 10017 ada 470 parsel maliklerince itiraz 
edildiği, 460 parselin itirazına konu imar yolunu da kapsayan 472 ve 470 parsel maliklerinin itirazı 
Kartal Belediye Meclisine aktarıldığı, Kartal Belediye Meclisi tarafından kabul edilen 
itirazın, Kartal Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğüne iletildiği, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.02.2015 gün ve 352 sayılı kararı ile "meri 1/1000 ölçekli plan 
şartlarının korunması" ifadesiyle söz konusu itirazın uygun bulunmadığı 20.03.2015 gün 
ve 91442078- 310.01.02/2015/2156-TN:BN:1769 İBB NO:54360 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ile tarafımıza iletilmesi üzerine, 460 parsel maliki itirazı 
Kartal Belediye Meclisi'ne aktarılmıştır. İlgilisi tarafından yapılan itiraz, Kartal Belediye Meclisi'nin 
05.05.2017 gün ve 2017/102 sayısı ile karar altına alınarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Şehir Planlama Müdürlüğü'ne iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.10.2017 gün 
ve 2017/1601 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, Büyükşehir 
Belediye Başkanı'nca 17.10.2017 tarihinde onanmış, ve 20.11.2017 tarih ve 2017-BN:6037-
İBB:232452 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri 
ile Müdürlüğümüze iletilmiştir. Müdürlüğümüzce 06.12.2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya 
çıkarılmış olup askı süresi içerisinde söz konusu plana herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.
 
10017 (E:2586) ada 460 parselin, Harita Şefliğinden alınan şifai bilgiler ve arşivlerinde yapılan 
incelemelere göre 2587 ada 60 parselin uygulaması sonucu oluştuğu, uygulamanın 11.12.1995 tarihli 
Islah İmar Planlarına göre yapıldığı ve 07.04.1997 tarih ve 2355 yevmiye ile tescil edilerek 2586 ada 
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 ve 460 parsellere ayrıldığı görülmüştür. 2945 m² 
olan 2587 ada 60 parselin 258 m² hissesine sahip 460 parselden 66,47 m² (%25,7) DOP kesintisi 
yapılarak 191,53 m² olarak tescil edildiği görülmüştür.
  
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;
-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 
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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.
 
İlgi dilekçede belirtilen hususların incelenmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden 26.04.2018 
tarih ve 13836 sayılı yazımız ile görüş talep edilmiş, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün  28.05.2018 
tarih ve 17496 sayılı yazısı ile "...ilgi yazı eki dilekçe dikkate alınarak incelendiğinde; Parselin yaklaşık 
195 m² olduğu, emsal uygulanması durumunda inşaat alanının (195 m²(yaklaşık 
alanı)x1.75(emsal)x1.30(yönetmelik)) 443 m² olduğu görülmüştür. 17.10.2017 t.t.'li plan değişikliği 
kapsamında kitle boyutunun yaklaşık 84 m² olduğu, 5 katta 420 m² inşaat alanı olduğu 
hesaplanmaktadır. Ancak İstanbul İmar Yönetmeliği kapsamında yapı inşaat alanına çatıdaki asgari 
ölçülerdeki zorunlu merdiven kulesinin de eklenmesi durumunda her iki plan kararlarından gelen 
toplam inşaat alanı arasında farklılık olmadığı görülmektedir." ifadesiyle iki plan arasında inşaat alanı 
yönünde emsal kullanımında farklılık olmadığı görüşü iletilmiştir.
 
17.10.2017 onanlı plan değişikliğinin plan notlarının 5 maddesindeki "Açıklanmayan hususlarda meri 
plan ve meri plan hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir" ifade edilen meri plan 19.04.2013 
onanlı plan notlarının 24. maddesinde "Öneri kitle verilen alanlarda ölçülen sınırlar ile belirtilen inşaat 
alanı maks. olup, bu toplam inşaat alanı aşılamaz. kitle ebatları boyutları sınırları avan proje safhasında 
serbestçe düzenlenebilir. Toplam kitle inşaat  alanı plan üzerinde belirlenen alan büyüklüğü veya ölçü 
rakamları ile  tanımlanır." şeklindeki plan notu gereği çıkma yapılamadığı, ayrıca 19.04.2013 onanlı 
planda çatı ve bodrum piyesleri yapmak mümkünken 17.10.2017 t.t.li planın 3. maddesindeki "Çatı ve 
Bodrum piyesleri yapılmayacaktır." şeklindeki plan notuyla yapılamamaktadır.
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 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.
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RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 20.06.2018 tarih, 34 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Soğanlık, 142 pafta, 10017 
(E:2586) ada 460 parsele ilişkin vatandaş talebiyle ilgili teklifin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 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 eksik evraklarının tamamlaması gerektiğinden 
komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı 
ve Üyeler.)  
 
SONUÇ  :
Kartal, Soğanlık, 142 pafta, 10017 (E:2586) ada 460 parsel ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda REDDİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2018/TEMMUZ AYI TOPLANTILARI'NIN 
06.07.2018 TARİHLİ 2.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
...../.... /2018
e-imza

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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