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KARARIN ÖZÜ:
121 pafta, 910 ada, 5 ve 6 parsellerin satın alınması.

TEKLİF:
Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün 29.04.2016 tarih, 2016/13764 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI'NA;İlgi :a) 27.04.2016 tarih ve E.13509 sayılı yazımız.
b) Etüd Proje Müdürlüğü'nün 28.04.2016 tarih ve E.13619 sayılı yazısı.
 
İlgi (a) yazımızla; Fahrettin AYYILDIZ'ın 22.04.2016 tarih ve 20555 sayıda kayıtlı dilekçesi ile 
mülkiyetinde bulunan Kartal Yakacık 121 pafta 11478 (E:910) ada 5 (94,00 m²) ve 6 (53,00 m²) 
parsel sayılı taşınmazlarının Belediyemize bedeli karşılığında satmak istediği bildirildiği, 
taşınmazlar üzerinde 2 katlı metruk bina olduğu, söz konusu taşınmazlardan 5 parselin tapu 
kaydının beyanlar hanesinde "Korunması gerekli kültür ve tabiat varlığıdır şerhi- 19.11.1997 
Y:4169" ve " Koruma gurubu II olarak belirlenmiştir 21.12.2006 Y:16373" şerhi bulunduğu, 
04.05.2006 tasdik tarihli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında (3 B-3 E=1.50 ) 
yapılanma şartlarında Ticaret Alanında kalan taşınmazların İmar Durum belgesinde,
-İmar parseli oluşmadan uygulama yapılamaz.
-İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.08.1997 tarih ve 455-2 sayılı 
kararı ile kültür varlığı olarak tescillenmiş yapı bulunduğundan Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulundan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.
-6 numaralı parsel tek başına yapılanamadığından 5 numaralı parsel ile tevhit koşulu vardır.
notları bulunduğu belirtilerek söz konusu taşınmazlar için proje geliştirilip geliştirilemeyeceği 
hususunda Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istenilmiştir.
Etüd Proje Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısı ile ise, Kartal İlçesi genelindeki çoğu tarihi eser sahipleri 
sahip oldukları tarihi yapıların restorasyonunu çeşitli nedenlerden ötürü gerçekleştiremediği, tarihi 
eserler zamanla harabe haline gelmekte ve bu durumda tarihi eserlerin çoğu can ve mal güvenliğini 
tehdit edici boyutlara ulaştığı, bir çok kez güvenliği olmayan bu yapılar çeşitli fırtınalarda veya hiç 
bir dış etken olmaksızın yıkılabildiği, dolayısıyla harabe haline gelmiş ve müdahalesi yapılamayan 
tarihi yapıların mülkiyeti kamu eline geçerek restore edilmesi ve çeşitli kamu yararı 
fonksiyonlarda kente kazandırılması Belediyemiz adına doğru bir hizmet olarak gözüktüğü, 
bilindiği gibi buna benzer tarihi eserlerin kamulaştırma işlemleri talep üzerine tarafımızca bir kaç 
kez yapıldığı ve sonucunda kamu yararı gereği bir çok kazanım olduğu, kamu eline geçen 
tarihi eserlerin restore edilerek ihya edilmesi kamu eli ile daha kolay yapılabildiğinden bu gibi 
satın alma işlemleri oldukça başarılı sonuçlar verdiği belirtilerek ilgi (a) yazımıza konu 121 
pafta 910 ada tescilli 5 parsel ve komşuluğundaki 6 parsellere ilişkin mülkiyetinin Belediyemize 
geçmek üzere ilgilisi tarafından yapılan satış talebi, yukarıda bahsi geçen sebeplerden dolayı kamu 
yararı projelerde kullanmak üzere olumlu gözüktüğü bildirilmiştir.
Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda söz konusu 121 pafta 11478 (E:910) ada 5 parselde 
19.11.1997 tarih ve 4169 yevmiye numarası ile tescilli bulunan, üzerinde 2 katlı metruk bina olan, 
ayrıca satın alınması halinde restorasyonu yapılarak kamu yararı projelerde kullanılmak üzere 
aralığı olan hane niteliğindeki yapının bahçe niteliğindeki komşu 6 parselde bulunan 
müştemilatları ile birlikte satın alınması için; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi; 
"Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli 

Evrak Tarih ve Sayısı: 16/05/2016-E.15762

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



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI MAYIS AYI 
TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2016/87
KARAR TARİHİ : 06/05/2016

2

bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan 
fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine 
karar vermek." hükmü gereği karar verilmek üzere yazımızın Meclis'e havalesini Olurunuza arz 
ederim. (Başkan Yardımcısı.)
   
Hukuk Komisyonu'nun 05.05.2016 tarih, 19 Nolu raporu.
KONUNUN ÖZÜ: Emlak İstimlak Müdürlüğünden gelen 121 pafta, 910 ada, 5 ve 6 parsellerin 
satın alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Emlak İstimlak Müdürlüğünden gelen söz konusu 121 pafta, 910 ada, 5 
ve 6 parsellerin satın alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz 
Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
 
SONUÇ :
Emlak İstimlak Müdürlüğünden gelen 121 pafta, 910 ada, 5 ve 6 parsellerin satın alınması  ile 
ilgili teklifin Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE Kartal İlçe Belediye 
Meclisi'nin 2016/MAYIS AYI TOPLANTISI'NIN 06.05.2016 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE  
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

EFRAYİM DEVECİ
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2016

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI

Evrak Tarih ve Sayısı: 16/05/2016-E.15762

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


