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KARARIN ÖZÜ:
Kartal Yakacık 116-2 Pafta 11813 Ada 8 Parsel

TEKLİF: 
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 03/01/2019 tarih 156 sayılı teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA
 

İlgi:      a)17/12/2018 tarih ve 63028 kayıtlı dilekçe. 
             b) 26/11/2018 tarih ve 60209 kayıtlı dilekçe. 
 
İlgi (a) ve (b) dilekçeler ile özetle; "…11813 ada 8 parselde, tek katlı yığma tuğladan yapılmış büyük 
çatlakları olan bir evde ikamet ettiği, Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı dahilinde kentsel 
dönüşümden faydalanarak evini yenilemek için imar durum belgesi için başvuruda bulunduğu, 
almış olduğu imar durumu doğrultusunda çalışmalara başladığında 215,43 m2 olan arsasının 212 
m2ye düştüğü, toplamda 413,40 m2 inşaat yapma hakkı olduğunu öğrendiği, ters dubleks ve bitişik 
nizam yapılaşmayı istemediğinden inşaat taban alanının yaklaşık 60 m2, normal katların 4 kat 
olacak şekilde yaklaşık 70 m2 olacağı bu nedenle yaklaşık olarak 70 m2 emsal artığı olacağını 
öğrendiği,  bu nedenle depreme dayanıklı olmayan ve büyük çatlaklar bulunan evini yenilemek için, 
gerekli olan 413 m2 inşaat yapma hakkını kullanmak için Kartal Belediye Başkanlığı Meclisine 
konunun plan tadilatı açısından incelenerek, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı A.12 
maddesinde belirtildiği gibi ‘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 m olup, düşük yollardan ön bahçe mesafesi 3 
m'ye kadar düşürülür.' Hükmünden yararlanmasının sağlanarak emsal artığından kaynaklanan 
mağduriyetinin giderilmesi, yan ve arka bahçelere çıkma yapmaya izin verilemeyecek olmasından 
kaynaklanan emsal artığı mağduriyetinin Güney planı A.12 maddesinin söz konusu parselde 
uygulanabilmesi ya da yan ve arka bahçelere çıkma yapmaya izin verilmesi …" hususunda talepte 
bulunulmuştur.
 
İlgi dilekçelerde bahsi geçen 11813 ada 8 parselin,  18.08.2004-16.04.2005-08.10.2012  onanlı 
1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı ve değişikliklerinde K2 yoğunluklu Konut 
Alanı'nda (350 k/ha),  bu doğrultuda hazırlanan 04.05.2006-01.02.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 
E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve değişikliğinde, çoğunlukla 5/A/3; 0,20-0,40/1,50 yapılaşma 
şartlarında Konut Alanı'nda, kısmen de 7.00 metre genişliğindeki imar yolunda kaldığı görülmüştür.
 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
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İlgi dilekçelere konu 11813 ada 8 parselin; 18.08.2004-16.04.2005  onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 
Kuzeyi Nazım İmar Planı ve değişikliğinde K2 yoğunluklu Konut Alanı'nda (350 k/ha),  bu doğrultuda 
hazırlanan 04.05.2006-01.02.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve 
değişikliğinde, çoğunlukla (yaklaşık 212 m2) 5/A/3; 0,20-0,40/1,50 yapılaşma şartlarında Konut 
Alanı'nda, kısmen de (yaklaşık 3,5 m2)   7.00 metre genişliğindeki imar yolunda kaldığı görülmüştür. 
İlgi dilekçe ekinde sunulan imar durumu ve İmar Müdürlüğü'nden alınan şifai bilgiye göre yaklaşık 
413 m² inşaat hakkı olduğu ve yaklaşık 60 m2 emsal artığının olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
 
İlgi dilekçelerde bahsi geçen 19.04.2013-29.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planı ve değişikliğinde plan notlarının A.12 maddesinde "- 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 arttırmaya belediyesi yetkilidir. 
- Yan ve arka bahçe mesafesi minimum 3m'dir. 5 kattan sonra her kat için bu mesafe 0.50 m 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 0.50 m 
arttırılır. 
- Teşekkül haricinde ön bahçe mesafesi 5m. 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 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 36 m²'yi sağlamak şartıyla bina dar cephesi 4m.'ye düşürülerek uygulama yapılır. " hükmü 
bulunmaktadır.
 
İlgi dilekçeye konu 11813 ada 8 parselin TAKBİS sisteminden edinilen bilgiye göre özel mülkiyette 
olduğu, halihazır harita ve uydu fotoğraflarından yapılan incelemede parselde de yapılaşmanın olduğu, 
talebinin meri 1/5000 Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık oluşturmadığı, ancak ilgi dilekçede bahsi 
geçen plan notunun 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında 
yer aldığı, söz konusu parselin ise 04.05.2006-01.02.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi 
Uygulama İmar Planında kaldığı ve böyle bir plan notunun olmadığı görülmüştür.
 
1/1000 ölçekli plan teklifleri için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün ve 
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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 
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. 
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 ve bu kararın Danıştay Altıncı 
Dairesinin 09.03.2017 tarih, E:2015/7302 ve K:2017/1708 sayılı kararı ile kesinleştiği 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.
 
Rapor:
İmar Komisyonu'nun 22.01.2019 tarih, 6 sayılı raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 19- Plan ve Proje 
Müdürlüğü'nden gelen Kartal Yakacık 116-2 Pafta 11813 Ada 8 Parsel ile ilgili teklifin 
görüşülmesi.(2019/156)
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup; 1/1000 ölçekli plan teklifler için, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 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 evraklarını 
tamamlaması gerektiğinden komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.

Evrak Tarih ve Sayı: 15/02/2019-E.5206

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 ŞUBAT AYI 
TOPLANTILARI'NIN 3. BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2019/24
KARAR TARİHİ : 08/02/2019

4

SONUÇ:
Kartal, Yakacık, 116-2 Pafta 11813 Ada 8 Parsel ile ilgili teklifin  İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda REDDİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2019 YILI ŞUBAT AYI 
TOPLANTILARI'NIN 08.02.2019 TARİHLİ 3. 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
...../.... /2019

e-imza
OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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