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KARARIN ÖZÜ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan 160 pafta, 1675 ada, 153 parsel sayılı taşınmazın mükerrer olması sebebi 
ile tapu kütüğünden terkin edilmesi 

TEKLİF: 
25.02.2021 tarih 2021/24837 sayılı Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.

                                                         BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
  İlgi : a) 03.03.2014 tarih ve 823 sayılı yazı. 
          b) 06.03.2015 tarih ve 461 sayılı yazı. 
          c) 08.01.2016 tarih ve 20927 sayılı yazı. 
          d) 17.07.2020 tarih ve 1672091 sayılı yazı. 
          e) 28.08.2020 tarihli ve E-65108353-756-14322 sayılı yazımız.
           f) 29.09.2020 tarih ve 2411746 sayılı yazı.

 Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı ile ;Kartal Kadastro Biriminin ilgi a) yazısında; Kadastral 
Verilerin Konsolidasyonu işi kapsamında Kartal Belediyesi mülkiyetindeki Yukarı Mahalle, 160 pafta, 
1675 ada, 153 parselin Tapu Kütüğünde açık olmasına karşın paftasında kapatılmış olduğunun tespit 
edildiği belirtilmiştir. Ayrıca, 1675 ada 153 parselin işleme girerek 1749 ada 10 ve 11 parseller olduğu, 
daha sonra adı geçen 10 ve 11 parsellerin tevhit edilerek 1749 ada 20 parselin oluştuğunun paftasından 
anlaşıldığı bilgileri de verilmiştir.

 İstanbul Kadastro Müdürlüğünün ilgi b) yazısında ise; Kartal Kadastro Biriminin 12.02.2015 tarihli 
519 sayılı yazısında Yukarı Mahalle, 1749 ada 20 parsel ile 1675 ada 153 parselin kısmen mükerrer olduğu, 
1675 ada 153 parselin imar uygulaması sonucu oluştuğu, bu işlem sırasında komşu parseller ile 
mükerrerliğinin bulunmadığı, daha sonra 1749 ada 20 parselin evveliyatı olan 1749 ada 10-11 parsellerin 
imar işlemi sırasında mükerrerliğin oluştuğu, 1749 ada 10-11 parsellerin oluşumuna esas işlem sırasında 
komşu parsel olan 1749 ada 153 parselin işleme tabi tutulup da tapu kütüğünde zuhulen sayfanın 
kapatılmadığının düşünüldüğü, bunun tespiti için 1749 ada 10-11 parsellerin oluşumuna esas işlemin 
bulunamadığı, bu nedenle 1749 ada 10-11 parsellerin sınırında mı hata olduğu yoksa 1675 ada 153 parselin 
işlem görmesine rağmen sayfasının mı kapatılmadığının tespit edilemediği belirtilmiş olup, mükerrerliğin 
giderilmesi için nasıl bir yol izleneceği hususunda görüş sorulduğu aktarılmıştır. Buna istinaden İstanbul 
Kadastro Müdürlüğünce yapılan değerlendirme neticesinde, ilk olarak herhangi bir hak kaybına sebep 
olunmaması için mükerrerliğe konu parsellerin tapu kütük sayfasının beyanlar hanesine gerekli belirtmenin 
yapılmasının sağlanması, bahsedilen sorunun çözülebilmesi için söz konusu değişiklik işlemlerine ait 
belgelerin Tapu Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi ile ortak bir çalışma yapılarak bulunması, evrakların 
bulunamaması halinde durumun Tapu Müdürlüğü personeli ile birlikte bir tutanak ile imza altına alınması, 
yapılacak inceleme ve araştırma ile 1749 ada 153 parselin sayfasının yapılan imar uygulama işlemi sonucu 

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

Evrak Tarih ve Sayısı:  10.03.2021-33389



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI MART AYI
 TOPLANTILARI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2021/27
KARAR TARİHİ : 05.03.2021

2

kapatılmış olması gerektiğinin tespiti halinde ise her iki parsel için mükerrerlik belirtmesinin kaldırılarak 
yalnızca 1749 ada 153 parselin değişiklik işlemine tabi tutulmasından dolayı ve başkaca da bir sakıncasının 
bulunmaması halinde söz konusu parsel kaydının kapatılması gerektiğinin Tapu Müdürlüğüne bildirilmesi 
hususlarında görüş bildirilmiştir.

 Bunun üzerine, Kartal Kadastro Biriminin ilgi c) yazısında; 1749 ada 20 parselin 1675 ada 153 
parsel ile mükerrer olduğu, söz konusu mükerrerliğin giderilmesi için 1749 ada 20 parselin geldisi olan 
1749 ada 10 ve 11 parsellerin tesciline esas evrakın incelenmesi gerektiği, ancak birim arşivi, Tapu 
Müdürlüğü arşivi ve Kartal Belediyesi arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu tescile esas evraka 
ulaşılamadığı, bu konuda İstanbul Kadastro Müdürlüğünden ilgi b) görüşün alındığı, imar uygulama 
dosyası bulunamadığı için 153 parselin kapatılması gerektiği yönünde kesin bir tespit yapılamadığı bilgileri 
verilmiştir.

  Sonrasında, Kartal Kadastro Biriminin ilgi d) yazısında; mülkiyeti Belediyemize ait olan 160 pafta, 
11289 (E:1675) ada 153 parselin kadastro paftasında mülkiyeti şahıslara ait 11290 (E:1749) ada 20 ve 17 
parsellerle mükerrer olduğundan bahsederek, taraflarınca yapılan inceleme neticesinde 1675 ada 150-151- 
152 ve 153 parsellerin, 634 ada 17 parselde Belediye Encümeninin 18.09.1958 tarih, 180 sayılı kararına 
istinaden yapılan imar uygulaması sonucu oluştuğu, 1675 ada 150-151-152 ve 153 parsellerin bulunduğu 
alanda yapılan imar uygulaması sonucunda 1749 ada 1 ila 14 parsellerin oluştuğu ve 09.05.1960 tarih ve 
1945 yevmiye ile tapu siciline tescil edildiğinin görüldüğü bilgileri verilmiş, hatanın Belediyemiz 
tarafından düzeltilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

  Bunun üzerine Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede, yukarıda bahsi geçen yazılarda 
belirtilen bilgilere dayanak olabilecek herhangi bir bilgi ya da belgeye ulaşılamamış, ilgi e) yazımız ile 
Tapu Müdürlüğünden konuya ilişkin görüşleri ile birlikte tespit edilen bilgi ve belgelerin tarafımıza 
gönderilmesi talep edilmiştir. Cevaben tarafımıza iletilen Tapu Müdürlüğünün ilgi f) yazısında ise 
09.05.1960 tarih ve 1945 yevmiye nolu imar uygulamasına ilişkin evrak-ı müsbetiye rastlanılmadığı 
bildirilerek yazılarının ekinde söz konusu parsellere ilişkin Tapu Kütüğü sayfaları gönderilmiştir.

  Ayrıca, 11290 (E:1749) ada 17 parsele ait 21.08.2021 tarihli, 322 sayılı Aplikasyon Krokisine ve 
05.10.2020 tarihli, 24881 sayılı yazınız doğrultusunda düzenlenen 06.10.2020 tarihli, 25015 sayılı İmar 
Durumuna istinaden taşınmazdaki yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin yapılması için ilgililerince 
Belediye Encümenine teklif sunulması üzerine; 27.10.2020 tarihli, 27446 sayılı Encümene Teklif Belgesi 
hazırlanmış, 10.11.2020 tarihli, 874 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Taşınmazın ilgililerince, Encümen 
Kararına istinaden işlemlerin yapılması için Kartal Kadastro Biriminde kontrol ve onay aşamasının 
tamamlandığı fakat Belediyemize ait olan 160 pafta, 11289 (E:1675) ada 153 parselin 11290 (E:1749) ada 
17 parselin bir kısmıyla mükerrer olması sebebiyle, Tapu Müdürlüğünce tescil işleminin 
gerçekleştirilmediği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. 

  Sonuç olarak; yukarıda detaylıca açıklandığı üzere, Belediyemiz mülkiyetindeki 160 pafta 11289 
(E:1675) ada 153 parselin, şahısların mülkiyetindeki 11290 (E:1749) ada 17, 20 ve 22 parseller ile mükerrer 
olması sebebiyle taşınmazlarda mülkiyet sorunu oluşturmaktadır. Belediyemizin taşınmazı açısından 
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konunun Müdürlüğünüzce değerlendirilerek sorunun giderilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması 
talep edilmiştir. 

  Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda mülkiyet sorunun çözümü için Mülkiyeti 
Belediyemize ait olan 160 pafta, 1675 ada, 153 parsel sayılı taşınmazın tapu kütüğünden terkin edilmesi 
hususunda karar alınması için meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.

RAPOR   :
Hukuk Komisyonu'nun 02.03.2021 tarih, 11 Nolu raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Emlak İstimlak 

Müdürlüğü'nün Mülkiyeti Belediyemize ait olan 160 pafta, 1675 ada, 153 parsel sayılı taşınmazın mükerrer 
olması sebebi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Mülkiyeti Belediyemize ait olan 160 pafta, 
1675 ada, 153 parsel sayılı taşınmazın mükerrer olması sebebi ile ilgili teklifi komisyonumuzda görüşülmüş 
hukuka uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

 
SONUÇ  :
Mülkiyeti Belediyemize ait olan 160 pafta, 1675 ada, 153 parsel sayılı taşınmazın mükerrer olması 

sebebi ile tapu kütüğünden terkin edilmesi ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda 
KABÜLÜNE: Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2021/ MART AYI TOPLANTILARININ 05.03.2021 
TARİHLİ 2. BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 
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