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KARARIN ÖZÜ:
Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan itirazları 12366 Ada 48 Parsel, 12070 ada, 5 
parsel, 12227 ada 7 parsel, 12070  ada 8 parsel. 

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.02.2018 tarih, 2018/6137 sayılı teklifi. 
 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi: a)12.06.2013 tarih ve 7145 sayılı dilekçe. (12366 (Eski: 2516) Ada 48 Parsel)
 b)14.06.2013 tarih ve 7339 sayılı dilekçe. (12070 (Eski: 2189) Ada 5 Parsel)        
 c)18.06.2013 tarih ve 7448 sayılı dilekçe. (12070 (Eski: 2189) Ada 5 Parsel)
 d)10.06.2013 tarih ve 6970 sayılı dilekçe. (12070 (Eski: 2189) Ada 5 Parsel)
 e)20.06.2013 tarih ve 7676 sayılı dilekçe. (12070 (Eski: 2189) Ada 5 Parsel)
 f)12.06.2013 tarih ve 7137 sayılı dilekçe. (12227 (Eski: 2191) Ada 7 Parsel)
 g)20.06.2013 tarih ve 7715 sayılı dilekçe. (12070 (Eski: 2189) Ada 8 Parsel)
h)20/05/2015 tarih ve 13381 sayılı yazı.
 i)28.10.2015 tarih ve 27711 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
 j)24.12.2015 tarih ve 33999 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.
k)18/01/2016 tarih ve 1416 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
l)27/01/2016 tarih ve 2559 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
m)26.02.2016 tarih ve 6185 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.
n)02/02/2017 Tarih ve 3284 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
 o)02.03.2017 tarih ve 6255 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
p)24/03/2017 tarih ve 9136 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.
 r)06.04.2017 tarih ve 10553 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
 s)26.04.2017 tarih, 2017/13102 sayılı teklifimiz.
t)15/06/2017 tarih ve 18599 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.
u)25/10/2017 tarih ve 32407 sayılı yazımız.
v)27/10/2017 tarih ve 32632 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
 
04.07.2007 – 17.03.2008 – 16.06.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım 
İmar Planı ve Plan Raporu, 04.07.2007-17.03.2008 -16.06.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal 
Güneyi Revizyon Nazım İmar Planları'ndan sonra farklı tarihlerde onaylanan münferit 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri de 
esas alınarak kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planı  hazırlanmış, Kartal Belediye Meclisi'nin 28.06.2012 gün ve 
2012/108 sayısı ile karar altına alınarak; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir 
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Planlama Müdürlüğüne iletilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2012 gün ve 
2702 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek 19/04/2013 tarihinde Büyükşehir Belediye 
Başkanı'nca onanmış; 15.05.2013 gün ve 91442078-310.01.02/2013 B.N:5084 İBB:90846 
sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri ile 
Müdürlüğümüze iletilmiştir. Müdürlüğümüzce 21.05.2013-21.06.2013 tarihleri arasında 
askıya çıkarılmış, 12366 (Eski: 2516) Ada 48 Parsele ilgi (a), 12070 (Eski: 2189) Ada 5 
Parsele ilgi (b), (c), (d), (e), 12227 (Eski: 2191) Ada 7 Parsele ilgi (f) ve 12070 (Eski: 2189) 
Ada 8 Parsele ilgi (g) dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.
İlgi (a) itiraz dilekçesine konu 12366 (Eski: 2516) Ada 48 Parselin, 04.07.2007 Onanlı 
1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı'nda çoğunlukla 500 k/ha 
yoğunluğunda K2 lejantında (Konut), kısmen de 15.00 metre genişliğindeki  imar yolunda ve 
bu doğrultuda hazırlanan 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planında çoğunlukla 5/A/3; 0,20-0,40/1,50 yapılaşma şartlarında Konut 
Alanı'nda, kısmen de 15.00 metre genişliğindeki  imar yolunda kaldığı görülmüştür.
İlgi (b), (c), (d), (e) itiraz dilekçelerine konu 12070 (Eski: 2189) Ada 5 Parselin, 04.07.2007 
Onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı'nda çoğunlukla 700 k/ha 
yoğunluğunda TK2 lejantında (Ticaret/Konut), kısmen de 15.00 metre genişliğindeki  imar 
yolunda ve bu doğrultuda hazırlanan 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planında çoğunlukla 5/A/3; 0,20-0,40/2,00 yapılaşma şartlarında 
Konut+Ticaret Alanı'nda kısmen de 15.00 metre genişliğindeki imar yolunda kaldığı 
görülmüştür.
İlgi (f) itiraz dilekçesine konu 12227 (Eski: 2191) Ada 7 Parselin, 04.07.2007 Onanlı 1/5000 
Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı'nda çoğunlukla 700 k/ha yoğunluğunda 
TK2 lejantında (Ticaret/Konut), kısmen de 15.00 metre genişliğindeki  imar yolunda ve bu 
doğrultuda hazırlanan 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama 
İmar Planında çoğunlukla 5/A/3; 0,20-0,40/2,00 yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret 
Alanı'nda kısmen de 15.00 metre genişliğindeki  imar yolunda kaldığı görülmüştür.
İlgi (g) itiraz dilekçesine konu 12070 (Eski: 2189) Ada 8 Parselin, 04.07.2007 Onanlı 1/5000 
Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı'nda çoğunlukla 700 k/ha yoğunluğunda 
TK2 lejantında (Ticaret/Konut), kısmen de 15.00 metre genişliğindeki imar yolunda ve bu 
doğrultuda hazırlanan 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama 
İmar Planında çoğunlukla 5/A/3; 0,20-0,40/2,00 yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret 
Alanı'nda kısmen de 15.00 metre genişliğindeki  imar yolunda kaldığı görülmüştür.
İlgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) dilekçeler ile 48, 5, 7, 8  parsellerin malikleri adına 
özetle; "…1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı'nda 48 parsel 
5/A/3, 0.20-0.40/1.50 yapılanma şartlarında Konut Alanı'nda ve 5, 7, 8 parseller 5/A/3; 
0,20-0,40/2,00 yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret Alanı'nda kalmakta olup, 19.09.2006 
tasdik tarihli Kartal Güney İmar Planı'nda ön bahçe mesafesi 5 metre olmasına rağmen, 
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ilgili plana ait plan notlarında cephe derinliği 6 metrenin altına düşen parsellerde ön ve 
yan bahçe mesafeleri 1 metreye kadar düşebilir plan notu ile yapılaşabildiği ancak 
19.04.2013 tarihinde gelen Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı'nda bu plan 
notunun kaldırılması ile yapılaşamadığı, komşu parsel ile tevhid zorunluluğunun ortaya 
çıktığı ve komşu parselde yapı olması sebebiyle yapılaşamadığı, eski plan notlarının geri 
getirilerek yapılaşma olanaklarının sağlanması…" hususunda itirazda bulunulmuştur.
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
İlgi (a) itiraz dilekçesine konu 12366 (Eski: 2516) Ada 48 Parselin, iptal edilen 23.06.2005 
onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planında çoğunlukla K2 yoğunluklu Konut 
Alanında, kısmen de 15.00 metre genişliğindeki imar yolunda, 19.09.2006 onanlı 1/1000 
Ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planında 5/A/3; 0,20-0,40/1,50 yapılaşma 
şartlarında Konut Alanı'nda, kısmen de 15.00 metre genişliğindeki imar yolunda kaldığı ve ilgili 
parsele planın askı süresi içerisinde 06.11.2006 tarih ve 12747 sayılı itiraz dilekçesi ile; 
"parselin bulunmuş olduğu alanda yapılacak olan cadde genişletilmesi uygulamalarına itirazda 
bulunulduğu", 13.06.2007 tarih ve 2006/3319 yazımızla "…uygun görülmediği…" konusunda 
dilekçe sahiplerine bilgi verildiği görülmüştür.
İlgi (b), (c), (d), (e) itiraz dilekçelerine konu 12070 (Eski: 2189) Ada 5 Parselin, 23.06.2005 
onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planında çoğunlukla TK1 lejantında 
(Ticaret/Konut), kısmen de 15.00 metre genişliğindeki imar yolunda, 19.09.2006 onanlı 1/1000 
Ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planında 5/A/3; 0,20-0,40/2,00 yapılaşma 
şartlarında Konut+Ticaret Alanı'nda kısmen de 15.00 metre genişliğindeki imar yolunda kaldığı 
ve ilgili parsele planın askı süresi içerisinde 06.11.2006 tarih ve 12982 sayılı itiraz dilekçesi ile; 
"parselin Kartal Alt Merkez ve Kartal-Pendik Kıyı Kesimi Kentsel Dönüşüm Alanında kaldığı 
ve bu alan ile ilgili  plan notlarının B.3.6 maddesinin açıklayıcı olmadığı öne sürülerek itirazda 
bulunulduğu", 19.01.2007 tarih ve 2006/3466 sayılı yazımızla "…itiraza konu parselin Kartal 
Kentsel Dönüşüm Proje Alanında kalmadığı…" konusunda dilekçe sahiplerine bilgi verildiği 
görülmüştür.
İlgi (f) itiraz dilekçesine konu 12227 (Eski: 2191) Ada 7 Parselin, 23.06.2005 onanlı 1/5000 
ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planında çoğunlukla TK1 lejantında (Ticaret/Konut), 
kısmen de 15.00 metre genişliğindeki imar yolunda, 19.09.2006 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal 
Güneyi Uygulama İmar Planında 5/A/3; 0,20-0,40/2,00 yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret 
Alanı'nda kısmen de 15.00 metre genişliğindeki  imar yolunda kaldığı ve ilgili parsele planın 
askı süresi içerisinde 06.11.2006 tarih ve 12749, 12844 sayılı itiraz dilekçeleri ile; "parselin 
bulunmuş olduğu alanda yapılacak olan cadde genişletilmesi uygulamalarına itirazda 
bulunulduğu", 20.06.2007 tarih ve 2006/3320-3388 sayılı yazımızla "… itiraza konu parselin 
bulunduğu alanda 15.00 mt.lik ana arter yol daralacağından uygun görülmediği…" konusunda 
dilekçe sahiplerine bilgi verildiği görülmüştür.
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İlgi (g) itiraz dilekçesine konu 12070 (Eski: 2189) Ada 8 Parselin, 23.06.2005 onanlı 1/5000 
ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planında çoğunlukla TK1 lejantında (Ticaret/Konut), 
kısmen de 15.00 metre genişliğindeki imar yolunda, 19.09.2006 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal 
Güneyi Uygulama İmar Planında 5/A/3; 0,20-0,40/2,00 yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret 
Alanı'nda kısmen de 15.00 metre genişliğindeki  imar yolunda kaldığı ve ilgili parsele planın 
askı süresi içerisinde 06.11.2006 tarih ve 13287 sayılı itiraz dilekçesi ile; "parselin bulunmuş 
olduğu alanda yapılacak olan cadde genişletilmesi uygulamalarına itirazda bulunulduğu", 
13.06.2007 tarih ve 2006/3685 yazımızla "…uygun görülmediği…" konusunda dilekçe 
sahiplerine bilgi verildiği görülmüştür.
04.07.2007 – 17.03.2008 – 16.06.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım 
İmar Planı ve Plan Raporu, 04.07.2007-17.03.2008 -16.06.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal 
Güneyi Revizyon Nazım İmar Planları' ndan sonra farklı tarihlerde onaylanan münferit 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri de 
esas alınarak kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi hazırlanmıştır.
28.02.2012 tarih ve M.34.6.KAR.0.24.02-604.01.04-2012/PŞ:S-15 sayılı yazımızla Kartal 
Belediye Meclisine takdim edilen 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar 
Planı teklifinde;
"A.21- Yapılanamayan parsellerde ön bahçe mesafesi 1.00 metreye kadar inebilir. İkiz, üçüz 
çözümlere gidilebilir." şeklinde önerilen not; Kartal Belediye Meclisinin 28.06.2012 tarih ve 
2011/108 sayılı kararı ile;
"A-21 Plan yaklaşma mesafeleri uygulandığında cephe ve derinliği 6.00 metrenin altına düşen 
parsellerde; ön, yan ve arka bahçe mesafelerinin 1 metreye kadar düşürülmesi ilçe Belediyesi 
dahilindedir. Komşu parsellerin muvafakati aranmadan ikiz, üçüz çözümlere gidilebilir. Ancak 
gerekli durumlarda Belediyesince uygun kurallar getirmeye yetkilidir."şeklinde karar altına 
alındığı, ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 Tarih ve 2702 sayılı 
kararı ile de;
"A-21 Planda verilen bahçe mesafelerine göre cephe veya derinliği 6 metrenin altına düşen 
parsellerde yan ve arka bahçe mesafeleri 2 metreye kadar düşürülebilir. Bu parsellerde planda 
verilen ön bahçe mesafesine ve KAKS değerine uyulması kaydıyla TAKS değeri aranmaksızın 
uygulama yapılır. İlçe Belediyesi tarafından gerekli görülmesi halinde planda verilen KAKS 
değerinin aşılmaması kaydıyla ikiz-üçüz çözümlere gidilebilir." şeklinde kabul edildiği, 1/1000 
Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve  notlarının 19.04.2013 tarihinde 
Büyükşehir Belediye Başkanınca onandığı, 15.05.2013 gün ve  91442078-310.01.02/2013 
B.N:5084 İBB:90846 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama 
Müdürlüğü yazısı ve ekleri ile Müdürlüğümüze iletildiği görülmüştür.
Müdürlüğümüzce 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama 
İmar  Planı 21.05.2015-21.06.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, askı süresi 
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içerisinde 21.06.2013 tarih ve M.34.3.KAR.0.13.01-2013/S-189 sayılı İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü yazısı ile de itirazda bulunulmuştur. İtiraz yazısında 19.04.2013 onanlı 1/1000 
Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı notlarının A-Plan Uygulama Hükümleri 
başlığı altında yer alan çeşitli plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin itirazlarda 
bulunulduğu görülmüş olup bu kapsamda A-21. maddesinde yer alan plan notunun; "Planda 
verilen bahçe mesafelerine göre cephe veya derinliği 6 metrenin altına düşen parsellerde yan 
ve arka bahçe mesafeleri 2 metreye kadar düşürülebilir. Bu parsellerde planda verilen 
ön bahçe mesafesine ve 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" plan notunun; "Plan yaklaşma 
mesafeleri uygulandığında cephe ve derinliği 6.00metrenin altına düşen parsellerde 
yapılanamayan parsellerde; ön, yan ve arka bahçe mesafelerinin 1.00 metreye kadar 
düşürülmesi İlçe Belediyesi dâhilinde inebilir. Komşu parselin muvafakati aranmadan ikiz, 
üçüz çözümlere gidilebilir. Ancak gerekli durumlarda ilçe belediyesince uygun kurallar 
getirmeye yetkilidir."şeklinde düzenlenmesine ilişkin itirazda bulunulmuştur.
İtiraz kapsamındaki konu Müdürlüğümüzün 02.10.2013 tarih ve M.34.3.KAR.0.29.01-604.99-
2013/PŞ:V-257 sayılı yazımızla Kartal Belediye Meclisine sunulmuştur. Kartal Belediye 
Meclisinin 24.10.2013 tarih ve 2013/133 sayılı kararı ile A.21 maddesinde yer alan plan 
notu; "Plan yaklaşma mesafeleri uygulandığında cephe ve derinliği 6.00 metrenin altına düşen 
parsellerde ve yapılanamayan parsellerde, ön cephede minimum 3 metre, yan ve arka bahçe 
mesafesinin 1.00 metreye kadar düşürülmesi İlçe Belediyesi yetkisindedir. Komşu parselin 
muvafakati aranmadan ikiz, üçüz çözümlere gidilebilir. Ancak gerekli durumlarda İlçe 
Belediyesi uygun kurallar getirmeye yetkilidir" şeklinde kabul edilmiş olup bahsi geçen kararda 
diğer plan notlarına ilişkin düzenlemelerin de karara bağlandığı görülmüştür.
Müdürlüğümüzce Kartal Belediye Meclisi kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği 
paftası, 10.12.2013 tarih ve M.34.3.Kar.0.29.01-604.99-2013/PŞ:V-257 sayılı yazımızla 
incelenmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2014 tarih ve 619 sayılı kararı ile; "Kartal 
İlçesi 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar 
incelenmiş olup, A-12 nolu plan notunun sonuna "Yan ve arka bahçe mesafeleri minimum 3m. 
dir. 5. Kattan sonra her kat için bu mesafe 0.50m. arttırılır. Teşekkül haricinde ön bahçe 
mesafesi 5m. dir." İbaresinin eklenmesi, A.21 nolu plan notunda yer alan "yan ve arka bahçe 
mesafeleri" ibaresinin "ön, yan ve arka bahçe mesafeleri" şeklinde düzenlenmesi, ve bu plan 
notunda geçen "ön bahçe mesafesine ve" ibaresinin iptal edilmesi, bunun dışında kalan 
konularda meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması"nın uygun görüldüğü; böylece A-
21 nolu plan notunun "Planda verilen bahçe mesafelerine göre cephe veya derinliği 6m.nin 
altına düşen parsellerde ön, yan ve arka bahçe mesafeleri 2m. ye kadar düşürülebilir. Bu 
parsellerde planda verilen KAKS değerine uyulması kaydıyla TAKS değeri aranmaksızın 
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uygulama yapılır. İlçe Belediyesi tarafından gerekli görülmesi halinde planda verilen KAKS 
değerinin aşılmaması kaydıyla ikiz, üçüz çözümlere gidilebilir" şeklinde düzenlendiği ve 
Büyükşehir Belediye Meclis kararı  doğrultusunda hazırlanan plan paftasının İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.05.2014  tarihinde onandığı ve 16.07.2014 tarih ve 
91442078-310.01.02./2014/5372 BN:5837 İBB:140882 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ile Müdürlüğümüze iletildiği görülmüştür.
16.05.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı notları 
değişikliği Müdürlüğümüzce 04.08.2014 tarihinde bir ay süreyle askıya çıkarılmış ve ilgili 
Müdürlüklere dağıtımı yapılmıştır. Askı süresi içerisinde plan değişikliğine 2587 Ada 285 
parsele ilişkin 08.08.2014 tarih ve 24209 sayılı dilekçe ile; "16.05.2014 onanlı 1/1000 ölçekli 
plan notu değişikliğine göre de yapılanamadığı"ndan bahisle itiraz edilmiş, itiraz, Kartal 
Belediye Meclisinin  05.12.2014 tarih ve 2014/233 sayısı ile uygun görülmemiş olup 
20.12.2014 tarih ve 26757 sayılı yazımızla ilgili Müdürlüklere ve ilgilisine bilgi verilmiştir.
ilgi (h) yazı ile Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye Meclisinin   08.05.2015 tarih 
ve 2015/75 sayılı kararı ile; Belediye Meclis üyesi Nizamettin ALTINTAŞ'ın 06.04.2015 tarihli 
teklifi; "19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı 
notlarının A-Plan Uygulama Hükümleri İlave Düzenlemeler bölümü altında yer alan 21. 
maddesinin revize edilerek yeniden düzenlenmesi"ne ilişkin olup teklif uygun bulunarak 
Müdürlüğümüze iletilmiştir. Müdürlüğümüzce hazırlanan uygulama imar planı notu değişikliği 
teklifi, ilgi (i) yazımızla Kartal Belediye Meclisine sunulmuştur.
İlgi (j) Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı ekinde Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye 
Meclisinin 11.12.2015 tarih ve 2015/154 sayısı ile; 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 
Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan plan notlarından bir kısmının 
yeniden düzenlendiği ve yeni plan notlarının kabul edildiği görülmüş olup, bu kapsamda plan 
notlarının "A-Plan Uygulama Hükümleri" başlığı altında yer alan A-12, A18-1 ve A-19 plan 
notlarının;
"A-12. Planda ön bahçe mesafesi verilmeyen yerlerde minimum ön bahçe mesafesi 3m. dir. 
Ancak komşu parsellerinde teşekküle esas bina en az bodrum kat + zemin kat + 2 normal 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 artırmaya belediyesi yetkilidir.
Yan ve arka bahçe mesafesi minimum 3m. dir. 5. Kattan sonra her kat için bu mesafe 0.50m. 
Artırılır. 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 0.50m. artırılır.
Teşekkül haricinde ön bahçe mesafesi 5m. 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 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 köşe başı parsellerde, cephe veya derinliğin 6m.'yi sağlamadığı 
durumlarda bina uzun cephesi 6m.'nin üzerindeyse taban oturumu 36m2 'yi sağlamak şartıyla 
bina dar cephesi 4m.'ye düşürülerek uygulama yapılır.
A-18-1. 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.
A-19. Üzerinde ruhsatlı yapılar bulunan, imar istikametine ve komşu parsellere tecavüzü 
bulunmayan parsellerden, KAKS limitleri içerisinde, talep edildiği durumda, statik açıdan 
yeterliliği olduğuna dair öncelikli statik proje müellifinden veya yapı denetim firmasından 
rapor alınması durumunda, plan fonksiyonlarına uygun kat ilavesi yapılabilir. Plandaki ön, 
yan ve arka bahçe mesafeleri dikkate alınmaksızın mevcut bina dış konturları korunarak KAKS 
nispetinde ilave kat izni verilir." olarak yeniden düzenlendiği ve A-42 ve A-43 maddesi 
başlığı altında iki yeni plan notunun ilave edildiği görülmüş olup, bu plan notlarının;
"A-42. 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 tabii 
zemin köşe kotları ortalaması 0.00 olarak uygulanır ve su basman seviyesi 1.00 m.'yi geçemez.
B) yola göre düşen kotlu ve dik meyilli (eğimi %15den fazla olan) arazilerde, bina tabii zemin 
ön köşe kotları ortalaması, 0.00 kotu olarak uygulanır ve su basman seviyesi 1.00 m.'yi 
geçemez.
A-43. Bodrum kat ve çatı katı piyesleri, asma kat alanları merdiven bağlantısı hariç bağlı 
olduğu bağımsız bölümün %10'un altında ve alanı 8 m2den küçük olamaz.
KAKS değeri verilmiş alanlarda mahya kotunun HMaks dâhilinde kalması ve KAKS değerine 
tabi olması şartıyla çatı piyesi yapılabilir. Bir alt katta kullanılan emsal alanının en az %35'inin 
kullanılması şartıyla çatı şekli ve eğimi serbesttir.
Bodrum kat asma kat alanları merdiven bağlantısı hariç, bağlı olduğu bağımsız bölümün 
%10'unun altında ve alanı 8m2 den küçük olamaz." olarak düzenlenerek karar altına alındığı 
görülmüştür. 
Kartal Belediye Meclisinin 11.12.2015 tarih ve 154 sayılı kararına ilişkin İlgi (k) İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile; "Kartal Belediye Meclisi'nin 11.12.2015 tarih ve 2015-154 
sayılı kararı ile plan notlarının A-43 maddesinin; 'Bodrum kat ve çatı katı piyesleri, asma kat 
alanları merdiven bağlantısı hariç bağlı olduğu bağımsız bölümün %10'unun altında ve alanı 
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8m²'den küçük olamaz' ek olarak, imar komisyonu raporunda 'bodrum kat, asma kat alanları 
merdiven bağlantısı hariç bağlı olduğu bağımsız bölümün %10'unun altında ve 8m²'den küçük 
olamaz.' şeklinde düzenlendiği görülmüştür.
Ancak A.43 maddesinin;
"KAKS değeri verilmiş alanlarda mahya kotunun H 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 şekil ve eğimi serbesttir. Bodrum kat piyesleri, 
merdiven bağlantısı hariç dar kenarı 2,40m ve alanı 8m²'den küçük olamaz, Asma kat alanları 
merdiven bağlantısı hariç bağlı bulunduğu bağımsız bölümün %10'unun altında ve 10m²'den 
küçük olamaz'' şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir" bilgisi Müdürlüğümüze iletilerek gereği 
istenmiştir.
Konu Müdürlüğümüz'nün  ilgi (l) yazımızla Kartal Belediye Meclisine sunulmuştur.
İlgi (m) yazı ile Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih 
ve 2016/31 sayılı kararı ile;
A-43 başlığında ilave edilen not;
"A-43 KAKS değeri verilmiş alanlarla mahya kotunun h maksimum dahilinde kalması KAKS 
değerine tabii olması ve bir alt katta kullanılan emsal alanının en az %35inin kullanılması 
şartıyla çatı piyesi yapılabilir, bu durumda çatı şekil ve eğimi serbesttir. Bodrum kat piyesleri, 
merdiven bağlantısı hariç dar kenarı 2.40 m ve alanı 8m²den küçük olamaz, Asma kat alanları 
merdiven bağlantısı hariç bağlı bulunduğu bağımsız bölümün %10unun altında ve 10m²den 
küçük olamaz." şeklinde  tadilen karar altına alınmış olup,  A-12, A18-1, A-19, A-42, A-43 
plan notlarına ilişkin Uygulama İmar Planı notu değişikliği teklifi karar alınmak üzere İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir
Bahsi geçen  Uygulama İmar Planı notu değişikliği teklifi, 23.09.2016 tarih ve 1560 sayılı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca 26.09.2016 tarihinde onanmış ve  14/12/2016 tarih ve 25955148-
310.01.01.01/2016-12525-218067 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama 
Müdürlüğü yazısı ile Müdürlüğümüze iletilmiştir.
Buna göre 26.09.2016 t.t. li "UİP-5608,65" Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Kartal 
Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği' nin:
"Kartal İlçesi Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı notu değişikliği incelenmiş olup teklif planda A-19 maddesinin son cümlesinin iptali, A – 
43 maddesinin 1.paragrafının son cümlesinin iptali, A-42 maddesinin tamamının iptal edilerek 
binaların 0.00 kotunun tespiti ve bahçe düzenlemesi Meri İmar Plan Hükümleri doğrultusunda 
yapılacaktır" plan notunun eklenmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun 
görülmüştür."  şeklinde tadilen onandığı görülmüştür.
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 
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Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 04.01.2017  tarihinden  itibaren 30 gün süreyle 
askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içinde Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
tarafından  ilgi (n) yazısı ile itirazda bulunulmuştur. İtiraz yazısında;
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.
- 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 üzerindeystaban 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.
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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 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." 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 eklenmesine 
ilişkin itirazda bulunulmuştur.
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İtiraz kapsamındaki konu  ilgi (o) yazımız ile Kartal Belediye Meclisi'ne sunulmuş, 
 ilgi (p) yazı ile Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye Meclisinin 10.03.2017 tarih 
ve 2017/59 sayılı kararı ile;
"26.09.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Notu 
değişikliği ile ilgili itirazlar incelenmiş olup, A.12 ve A.21 maddeleri ile ilgili İmar 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 bağlanmıştır.
10.05.2017 tarih ve 59 sayılı Kartal Belediyesi Meclis kararına ilişkin ilgi (r) İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü yazısı ile;
"Bahse konu A.43 maddesinin mevcut onaylı şekilde uygulanması durumunda özellikle küçük 
parsellerde çatı piyesi uygulamasının mümkün olamayacağı, bu nedenle çatı şeklinin ve 
uygulamasının da plan notunda belirlenmesi gerektiği, A.42 maddesinde ise eğimi %15'ten 
fazla olan parsellerde 0.00 kotunun belirlenmesinde Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planı Plan 
Notlarında belirtildiği şekilde düzenleme getirilmesinin gerekli görüldüğü;
Bu nedenlerle 26/09/2016 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı 
Plan Notu Değişikliğinin;
A.42.maddesinin "Binaların 0.00 kotunun tespiti ve bahçe düzenlemesi meri imar plan 
hükümleri doğrultusunda yapılacaktır"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.

12/04/2018-E.11990

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI NİSAN AYI 
TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2018/63
KARAR TARİHİ : 04/04/2018

12

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. 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 düzenlenerek plan notlarına eklenmesi hususunda Kartal Belediye Meclisinin 
10/03/2017 gün ve 2017/59 Kararı doğrultusunda gereği" istenmiştir.
Konu Müdürlüğümüz'ün  ilgi (s) yazımızla Kartal Belediye Meclisine sunulmuştur.
İlgi (t) yazı ile Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarih 
ve 2017/121 sayılı kararı ile;
"A.42 nolu plan notunun Müdürlüğünden geldiği şekliyle,
A.43 nolu plan notunun Müdürlüğünden geldiği şekliyle,
A.44 "Plan kapsamı içinde kalan imar parsellerinin park alanına 1 yada 1'den fazla cephesinin 
bulunması durumunda, park fonksiyonun korunması kaydıyla, park alanından çekme mesafesi 
5.kattan itibaren 0.50 metre (arttırılır) çekme şartı aranmaksızın 3 metre olarak uygulanır." 
plan notunun eklenmesi,
A.41 nolu plan notunun son paragrafının; "planda iptal edilerek imarlı alan haline gelen 
kadastral boşluklar ve yol alanları, ilgili parsellere tevhit edilerek ya da yeni bir parsel haline 
getirilerek uygulama yapılır." şeklinde düzenlenerek tadilen uygun bulunduğu görülmüştür.
Müdürlüğümüzce Kartal Belediye Meclisi kararı doğrultusunda Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planı Notlarının; A-41, A-42, A-43 ve A-44. maddelerine ilişkin hazırlanan 

12/04/2018-E.11990

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI NİSAN AYI 
TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2018/63
KARAR TARİHİ : 04/04/2018

13

plan değişikliği teklifi, 11.08.2017  tarih ve 20499 sayılı yazımızla incelenmek ve karar 
alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.
 
Yukarıda açıklandığı üzere 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planı ve Plan Notları incelendiğinde; ilgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g)  itiraz 
 dilekçelerindeki parselleri ilgilendiren ve parsellerde yapılaşma şartlarını düzenleyen farklı 
tarihlerde onaylanan plan notu değişikliklerinin bulunduğu görülmüştür. Meri durum itibarı ile 
ilgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g)  itiraz  dilekçelerine konu parsellerin plan şartları yönünden 
yapılaşma durumlarının incelenerek, imar durum belgelerinin Müdürlüğümüze 
iletilmesi  ilgi (u) yazımız ile  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden istenmiştir.
İlgi (v) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile; söz konusu parsellere dair bilgi ve belgeler yazı 
ekinde iletildiği görülmüş, yazı ekinde iletilen parsellere ait imar durum belgelerinin 
incelenmesinden ilgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g)  itiraz  dilekçelerine konu parsellerin meri 
plan şartları yönünden yapılaşabildikleri görülmüştür.
İmar durum belgelerine göre;
ilgi (a), itiraz dilekçesine konu 48 parselin; 46 parselde bulunan 15.03.2005 tarih ve 2-19 sayılı 
ruhsatlı yapıya istinaden ikiz ayrık yapılaşabildiği, ilgi (b), (c), (d), (e), (f), itiraz dilekçelerine 
konu 5 ve 7 parselin; 16.05.2014 T.T.'li plan notlarının A.21. maddesine göre yapılaşabildikleri 
ve ilgi (g), itiraz dilekçesine konu 8 parselin; 9 parsel tek başına yapılaşamadığından 8 parsel 
ile tevhit şartının bulunduğu görülmüştür.
Devam eden süreçte ilgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) dilekçelere konu itirazlar yönünden çekme 
mesafelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmamıştır.
Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında 5216 sayılı yasanın  5216 sayılı yasanın 7b ve 14. 
maddesi ve 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre değerlendirilerek, karar alınmak üzere 
Meclise havalesini arz ederim.
 
 
RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 20.03.2018 tarih, 17 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ:Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Plan itirazları (12366 Ada 48 Parsel, 12070 ada, 5 parsel, 12227 ada 
7 parsel, 12070  ada 8 parsel)  görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup; Parsellere ilişkin yapılan 
itirazlar komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar 
Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
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SONUÇ  :
Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı itirazları 12366 Ada 48 Parsel, 12070 ada, 5 
parsel, 12227 ada 7 parsel, 12070  ada 8 parsel ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda REDDİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2018/NİSAN AYI 
TOPLANTILARI'NIN 04.04.2018 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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