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KARARIN ÖZÜ:
 Uygulama İmar Plan Notları Değişiklik Talebi 

TEKLİF: 
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.10.2018 tarih 2018/31618 sayılı teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi  :a) 27/06/2018 tarih ve 20705 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı
b) 26/10/2018 Tarihli 31297 Sayılı Başkanlık Oluru

İlgi (a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı ile tarafımızdan; 20.02.2018 gün 30340 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği ve 20.05.2018 tarihinde 30426 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul İmar Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin 04.05.2006 onanlı Kartal 
Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları, 05.07.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 
Kentsel Yenileme Planı ve 19.04.2013 onanlı Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı Plan Notları ile 
uyumlu hale getirilmesinin talep edildiği görülmüş olup bu hususta ilgi (b) Başkanlık Oluru alınmıştır.

Bu doğrultuda; 04.05.2006 onanlı Kartal Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 
A.21. Maddesinin; ‘'Binaların 0.00 kotu tespiti ve bahçe düzenlemesi aşağıdaki şekilde belirlenir. 
A) Yola göre yükselen kotta ve dik meyilli(eğimi %15'den fazla olan) arazilerde, bina tabı zemin koşe 
kotları ortalaması 0.00 kotu olarak uygulanır ve su basman seviyesi 1.00 metreyi geçemez. 
B)Yola göre düşen kotlu ve dik meyilli (eğimi %15'den fazla olan) arazilerde, bina tabi zemin ön köşe 
kotları ortalaması 0.00 kotu olarak uygulanır ve su basman seviyesi 1.00 metreyi geçemez.'' şeklindeki 
hükümlerin;
''Binaların 0.00 kotu tespiti ve bahçe düzenlemesi aşağıdaki şekilde belirlenir. 
A) Yola göre yükselen kotta ve dik meyilli(eğimi %15'den fazla olan) arazilerde, bina tabı zemin 
koşe kotları ortalaması 0.00 kotu olarak uygulanır ve su basman seviyesi 1.20 metreyi geçemez. 
B) Yola göre düşen kotlu ve dik meyilli (eğimi %15'den fazla olan) arazilerde, bina tabi zemin ön 
köşe kotları ortalaması 0.00 kotu olarak uygulanır ve su basman seviyesi 1.20 metreyi geçemez.'' 
şeklinde değişmesi,
04.05.2006 onanlı Kartal Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları 
A.22.1Madddesinin; ‘'Parsellerin bodrum katlarında, bodrum kat tavan döşemesi tabi zeminin 50 cm 
altında kalmak ve yol cephelerinde, planda öngörülen ön bahçe çekme mesafesi kadar çekilmek 
koşuluyla, komşu parsel sınırlarına kadar, parsel tamamında veya bir kısmında otopark düzenlenebilir. 
bina bahçesinde yeterli otopark ayrılması mümkün olan parseller için de bodrumda kapalı otopark 
düzenlenmesine izin verilir.'' şeklindeki hükmün;
"Tabii zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde 
olmayan yan ve arka bahçe mesafelerinde su deposu, otopark ve mevzuatı gereğince zorunlu 
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miktardaki sığınaklar yapılabilir. ayrıca ön bahçelerde de tabii zeminin altında; parsel sınırına 
3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu 
otoparklar yapılabilir.'' şeklinde değişmesi, 
05.07.2007 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Kentsel Yenileme Planı Plan Notlarının A.20. 
Maddesinin; "Binaların 0.00 kotu tespiti ve bahçe düzenlemesi aşağıdaki şekilde belirlenir.
A) Yola göre yükselen kotta ve dik meyilli(eğimi %15'den fazla olan) arazilerde, bina tabı zemin koşe 
kotları ortalaması 0.00 kotu olarak uygulanır ve su basman seviyesi 1.00 metreyi geçemez.
B)Yola göre düşen kotlu ve dik meyilli (eğimi %15'den fazla olan) arazilerde, bina tabi zemin ön köşe 
kotları ortalaması 0.00 kotu olarak uygulanır ve su basman seviyesi 1.00 metreyi geçemez.'' şeklindeki 
hükümlerinin;
''Binaların 0.00 kotu tespiti ve bahçe düzenlemesi aşağıdaki şekilde belirlenir. 
A) Yola göre yükselen kotta ve dik meyilli(eğimi %15'den fazla olan) arazilerde, bina tabı zemin 
koşe kotları ortalaması 0.00 kotu olarak uygulanır ve su basman seviyesi 1.20 metreyi geçemez. 
B)Yola göre düşen kotlu ve dik meyilli (eğimi %15'den fazla olan) arazilerde, bina tabi zemin ön 
köşe kotları ortalaması 0.00 kotu olarak uygulanır ve su basman seviyesi 1.20 metreyi geçemez.'' 
şeklinde değişmesi, 
05.07.2007 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Kentsel Yenileme Planı Plan Notlarının A.21.1. Maddesinin; 
"Parsellerin bodrum katlarında, bodrum kat tavan döşemesi tabi zeminin 50 cm altında kalmak ve yol 
cephelerinde, planda öngörülen ön bahçe çekme mesafesi kadar çekilmek koşuluyla, komşu parsel 
sınırlarına kadar, parsel tamamında veya bir kısmında otopark düzenlenebilir. bina bahçesinde yeterli 
otopark ayrılması mümkün olan parseller için de bodrumda kapalı otopark düzenlenmesine izin verilir.'' 
şeklindeki hükmün;
"Tabii zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde 
olmayan yan ve arka bahçe mesafelerinde su deposu, otopark ve mevzuatı gereğince zorunlu 
miktardaki sığınaklar yapılabilir. ayrıca ön bahçelerde de tabii zeminin altında; parsel sınırına 
3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu 
otoparklar yapılabilir.'' şeklinde değişmesi, 
19.04.2013 ve 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan 
Notu ve Değişikliğinin A.18.1. Maddesinin; "Parsellerin bodrum katlarında, bodrum kat tavan döşemesi 
tabii zeminin altında kalmak ve yol cephelerinde planda öngörülen ön bahçe çekme mesafesi kadar 
çekilmek koşuluyla komşu parsel sınırlarına kadar parsel tamamında veya bir kısmında otopark 
düzenlenebilir. Bina bahçesine yeterli otopark ayrılması mümkün olan parseller için de bodrumda kapalı 
otopark düzenlemesine izin verilir.'' şeklindeki hükmün;
‘'Tabii zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde 
olmayan yan ve arka bahçe mesafelerinde su deposu, otopark ve mevzuatı gereğince zorunlu 
miktardaki sığınaklar yapılabilir. Ayrıca ön bahçelerde de tabii zeminin altında; parsel sınırına 
3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu 
otoparklar yapılabilir.'' şeklinde değişmesi, 
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04.05.2006 onanlı Kartal Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile 05.07.2007 onanlı 
1/1000 Ölçekli Kartal Kentsel Yenileme Planı Plan Notlarına; ‘'Planlama alanında imar kanunun 15. 
ve 16. maddelerine istinaden yapılan uygulamalarda kamuya ayrılan tüm donatı alanları (dop ve 
kop alanlarının tamamı) kamu eline bedelsiz geçmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama 
yapılamaz.'' hükmünün ilave edilmesi talep edilmektedir. İlave edilmesi talep edilen bu plan notu, 
19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon İmar Planına İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanınca 13.02.2015 tarihinde onanan plan notu değişikliği ile ilave 
edilmiştir.
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 15.11.2018 tarih,60 sayılı raporu
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Uygulama İmar Plan Notları 
Değişiklik Talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup; müdürlüğünden geldiği hali ile 
komisyonumuza uygun bulunmuştur.

SONUÇ          :
 Uygulama İmar Plan Notları Değişiklik Talebi ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda  
KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2018/ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 07.12.2018 
TARİHLİ 3 BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

e-imza
ALİ EKBER ŞAHİN

BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
HALİL ŞENER

MECLİS KATİBİ

e-imza
MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2018
e-imza

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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