
T.C. 
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI MART AYI 
TOPLANTILARI NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2019/40 
KARAR TARİHİ : 08/03/2019 

KARARIN ÖZÜ: 
Yakacık, 110-3 Pafta, 12269 (E:2658) Ada 62 Parsel (imar yolunun açılması) 

TEKLİF: 
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.02.2019 tarih, 2019/6452 sayılı teklifi. 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

İlgi: a)13/01/2019 tarih ve 1455 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü yazısı. 
b) 25/01/2019 tarih ve 3297 kayıtlı dilekçe. 

İlgi (a) yazı ile; "İlgi de kayıtlı dilekçe ile; 12269 ada 62 sayılı parselde ikamet ettiğini araç 
geçişine uygun bir yol ve alt yapı olmadığından mağdur olduğu bildirilerek mağduriyetin giderilmesi 
talep edilmektedir. Söz konusu yerde ve planlarda yapılan incelemeler neticesinde mevcut imar planında 
bulunan yolların açılması mümkün olmadığından konunun Müdürlüğünüzce gerekli inceleme ve 
çalışmaların yapılarak sonucundan ilgilisine bilgi verilmesi" istenmiştir. 

İlgi (b) dilekçe ile ise özetle; "1978 yılından beri binada ikamet ettikleri, altyapılarının 
bulunmadığını, 4 yıl önce kullanageldikleri patika yolun, üzerine yapılan bina nedeni ile kapandığını, 
ambulans, itfaiye gibi araçların girebileceği yolun bulunmadığını, mağduriyetlerinin giderilmesi" 
istenmiştir. 

İlgi (a) yazı ve eki dilekçe ile ilgi (b) dilekçeye konu, Yakacık, 110-3 Pafta, 12269 
(E:2658) Ada 62 Parselin; 18.08.2004-16.04.2005-08.10.2012 onanlı Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar 
Planı ve Değişikliklerinde; K2 yoğunluklu Konut Alanında kaldığı, bu doğrultuda 
hazırlanan 04.05.2006-01.02.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı 
ve değişikliğinde; 3/BL-/3, 0.20-0.40/1.50 yapılanma şartlarında Konut Alanında kaldığı görülmüştür. 

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; 
12269 (E:2658) Ada 62 Parselin, plan şartlarına göre mahrecinin bulunduğu, tek başına 

yapılaşabildiği, TAKBİS sisteminden edinilen bilgiye göre şahıs mülkiyetinde, satış yoluyla edinim 
tarihinin 14.05.2014 olduğu ve parselin 22 m2 büyüklüğündeki kısmı üzerinde Türkiye Elektrik Kurumu 
Genel Müdürlüğü lehine irtifak kakkı bulunduğu görülmüştür 

İlgi (a) yazı eki ve ilgi (b) dilekçelerin incelenmesinden talebin özetle; 12269 (E:2658) Ada 
62 Parsele mahreç sağlayan yolun açılması gerektiği, ancak imar planındaki yolun açılmasının mümkün 
olmadığının öne sürülerek parsele yol açılmasının istendiği görülmüştür. 
Müdürlüğümüzce, Fen işleri Müdürlüğü ile birlikte yerinde yapılan incelemede, parselin de mahreç 
aldığı imar yolunun, çoğunlukla kadastral ve fiili olarak oluşmadığı, imar yolunun parselin cephe aldığı 
kesiminde ise kısmen fiili ve kadastral olarak oluştuğu, fiilen kullanımda araç geçişine müsait bir yolun 
yerinde bulunmadığı, parsele ait dosyanın incelenmesinden bahsi geçen talebin geçmişte de (2008-2009 
yılları) yapıldığı görülmüştür. 
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12269 Ada 62 parselin E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı onama sınırında yer aldığı, parsele 
mahreç sağlayan imar yolunun güney yönünde devam eden kısmının, 62 parselin güney sınırından geçen 
kısmının Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı onama sınırları içinde kalan 12269 Ada 63 ve 
67 parsellerden geçtiği, ancak yerinde yapılan incelemede 63 ve 67 parsellerin bulunduğu alanda 
faaliyete devam eden bir fabrikanın bulunduğu, parsellerin imar parseli olarak henüz oluşmadığı, 
terklerinin bulunduğu, 62 parsel ile 63 parsel arasında kot farkının yaklaşık 7m. olduğu (yaklaşık %12 
eğim bulunduğu) görülmüştür. Ayrıca imar planında Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Alanı ile Temel 
Eğitim Tesisleri Alanı olarak gösterilen alanın güneybatısından (12269 Ada 422 ve 525 Parselin 
kuzeyinden ve 122269 Ada 512 ve 516 parsel içinden) geçen yaklaşık 2.5 m genişliğinde geçiş amaçlı 
kullanılan fiili yol bulunmakta olup, bu yol ambulans, itfaiye gibi büyük araçların geçebileceği genişlikte 
değildir. TAKBİS sisteminden edinilen bilgiye göre fiili yaya yolunun geçtiği parsellerden 12269 Ada 
522 ve 523 parselin Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetinde, 51 ve 512 parselin Maliye Hazinesi, 422, 515 
ve 516 parsellerin ise özel mülkiyette bulunduğu görülmüştür. 

Özetle, ilgi (a) yazı ve eki ve ilgi (b) dilekçelere konu 12269 Ada 62 parsele Nazım İmar 
Planı ile mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak imar planlarında mahreç sağlandığı, ancak fiili 
durum, ve/veya kamulaştırmaya ilişkin çeşitli hususlar nedeniyle imar yollarının açılamadığı öne 
sürülerek çözüm üretilmesinin istendiği, ancak bu durumda yeni bir imar yolunun açılmasının gerektiği 
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/vekâletnameleri, 

-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 hâlihazır 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, ilgilisince mevzuata uygun plan değişikliği teklifi 
başvurusunda bulunulmamıştır. 

2 

Evrak Tarih ve Sayı: 14/03/2019-E.8053

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 MART AYI 
TOPLANTILARI NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2019/40 
KARAR TARİHİ : 08/03/2019 

Ayrıca ilgi (a) yazı eki dilekçeye konu talebin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan kararlarını 
değiştirici nitelikte olduğu, plan değişikliğine talebine ilişkin çevre parsellerin muvafakatinin ilgi yazı 
eki dilekçe ekinde sunulmadığı görülmüştür. 

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. 

İmar Komisyonu'nun 05.03.2019 tarih, 16 Nolu raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUN ÖZÜ: Yakacık 110-3 pafta, 12269 
(E:2658) ada 62 parsel (imar yolunun açılması) ile ilgili teklifin görüşülmesi. 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup 1/1000 ölçekli plan teklifleri için 
İBB'nin 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 tamamlanması gerektiğinden 
komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı 
ve Üyeler.) 

Yakacık, 110-3 Pafta, 12269 (E:2658) Ada 62 Parsel (imar yolunun açılması) ile ilgili teklifin İmar 
Komisyonu Raporu doğrultusunda REDDİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2019/MART AYI 
TOPLANTILARININ 08.03.2019 TARİHLİ 3. BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR 
VERİLDİ. 

RAPOR: 

SONUÇ: 

e-ımza e-ımza e-imza 
ALİ EKBER ŞAHİN 

BELEDİYE MECLİSİ 
1.BAŞKAN VEKİLİ 

HALİL ŞENER 
MECLİS KATİBİ 

MEHMET TİRGİL 
MECLİS KATİBİ 

GÖRÜLDÜ 
/.... /2019 
e-imza 

HÜSEYİN TOZKOPARAN 
BELEDİYE BAŞKANI V. 
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