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KARARIN ÖZÜ:
Kartal Yakacık, 113 pafta, 2677 ada, 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği.

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.04.2015 tarih, 2015/11136 sayılı teklifi. 
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi :a) 30.10.2014 gün ve 36942 sayılı dilekçe.
b) 28.09.2014 gün ve 19118 sayılı yazımız.
c) 03.10.2014 gün ve 19686 sayılı yazımız.
d) 24.10.2014 gün ve 37682 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama 
Müdürlüğü yazısı.
e) 28.11.2014 gün ve 37682 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Daire 
Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü yazısı.
f) 02.12.2014 gün ve 24272852-310.01.04 602083 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
g) Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.02.2015 tarih ve 4876 sayılı yazısı ve eki 06.02.2015 tarih ve 
2015/25 sayılı Kartal Belediye Meclis Kararı.
h) 31.03.2015 tarih ve 7823 sayılı Kartal Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğü'ne yazımız.
i) 31.03.2015 tarih ve 7814 sayılı Kartal Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğüne yazımız.
j) 10.04..2015 tarih ve 64712239-106.99-1368 sayılı Kartal Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı.
k) 10.04.2015 tarih ve 81797269/170,03/1279 sayılı Kartal Kadastro Müdürlüğü yazısı.
 
Kartal, Yakacık, 113 pafta, 2677 ada 63 parsel; 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal 
Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında çoğunlukla TK2 yoğunluklu Konut+Ticaret Alanında 
kısmen Park Alanında, 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama 
İmar Planında çoğunlukla "Mevcut Kitle Korunacaktır." plan notu ile Kitle yapılanmada 
Konut+Ticaret Alanında, kısmen de imar yollarında kalmaktadır. 113 pafta 2677 ada 63 parsele 
ilgilisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ve buna 
istinaden alınan Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü kurum görüşü ilgi (a) dilekçe ekinde 
tarafımıza iletilmiştir. 
 
        İlgi (b) yazımız ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve ilgi (c) yazımız 
ile de Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Raylı Sistemler Genel Müdürlüğünden kurum görüşleri 
istenmiştir.  
Kurumlardan alınan görüşler incelendiğinde; 
İlgi (a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen Deprem Zemin ve İnceleme Müdürlüğü yazısı ile 2677 
ada 63 parselin büyük bir kısmının "UA" (Uygun Alanlar) ve küçük bir kısmının da "ÖA-4b" 
(Yapay Dolgu ile Temsil Edilen, Orta-Hafif Mühendislik Önlemi Gerektiren Alanlar) lejantlı 
alanlarda kaldığı, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması 
durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik 
müdahaleler yapılması ve buna göre uygulama yapılması koşuluyla jeolojik bakımdan uygun 
görüldüğü bildirilmiştir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 10/06/2015-E.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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İlgi (d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile;
* İmar planına göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
* Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri 
tesis etmek esastır. Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için;
* Brüt alanı 75 m2'ye kadar (brüt alan ≤75 m2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark,
* Brüt alanı 75 m2-150 m2 arasında (75 m2< brüt alan <150 m2) olan dairelerde en az 2 adet 
otopark,
* Brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alan ≥150 m2 ) dairelerde en az 3 adet otopark yeri,
* Ticaret Alanı fonksiyonun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30 m2'lik inşaat alanı için 1 araçlık 
otopark alanı ayrılacaktır.
* 07.06.2012 gün ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan değişikliği İnceleme 
Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç veya yaya sirkülasyonu 
ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve 
minimum dönüş yarıçapları gözönüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe 
noktalarından itibaren teklif alanın cephe aldığı 15 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında 
minimum 5 m çekilerek kırıldığı tespit edilmiş olup bu doğrultuda gerekli yol terklerinin 
bedelsiz yapılması, hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile ulaşım sistemi açısından uygun 
görüldüğü tarafımıza iletilmiştir. İlgi (e) Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü yazısı ile 
"16.05.2013 tarihinde teslimi yapılarak inşaatına başlanılan Kartal-Kaynarca Metro güzergahı, söz 
konusu plan tadilatı sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle planlara "Metro koruma alanı 
içerisinde İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığından görüş alınmadan uygulama yapılamaz." 
notunun ilave edilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirilmiştir. 
 
        İlgi (f) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile "bahse konu alan 
yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Söz konusu alandaki 
içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarımız bulunmaktadır. Yapılacak uygulama ve inşaat 
çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış 
İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar 
verilmemelidir. Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, 
mevcut içme suyu, atık su ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase 
bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce idaremiz ile 
mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin idaremize tasdik edilmesi 
gerekmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir. 
 
        İlgi (a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen 2677 ada 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendiğinde; parsel üzerinde 19.04.2013 onanlı 
1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan kararı olan "Mevcut Kitle 
Korunacaktır." hükmünün iptal edilerek 5/A/3 0.20-0.40/2.00 yapılanma şartlarına alındığı ve 63 
parselin terkini azaltacak şekilde parselin doğusundaki alanın, Konut+Ticaret Alanına dahil 
edildiği görülmüştür. Yerinde yapılan incelemede; İmar yolunun fiilen açık olmadığı, yolun 63 
parselin terki olduğu ve halen parsel tarafından kullanıldığı ayrıca, planda bahse konu parselin 
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kuzeyinde halen inşaat çalışmasının devam ettiği metro durağının yer aldığı, Konut+Ticaret 
Alanına dahil edilmesi teklif edilen bu alanın E-5 Karayolundan Adnan Kahveci Caddesine çıkan 
ve metro durağına geçişi sağlayan bir yaya yolu olduğu tespit edilmiştir. Meri 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planında "Mevcut Kitle Korunacaktır." Hükmünden hareketle mevcuttaki kitle ve 
09.09.1993 yılında aldığı yapı ruhsatına göre 8347.56 m2 inşaat alanı kullanıldığı görülmüştür. 
Yapılan değişiklikle parselin net alanının yaklaşık 470 m2 ilave ile yaklaşık 6100 m2 olmuştur. 
Plan notlarına göre 5000 m2 üzeri parseller de +0.50 emsal değeri alınabildiğinden yapı emsali 
2.50'ye çıkmaktadır. 
 
 
        Böylece toplam inşaat alanı 15.250 m2 ulaştığından mevcut kitle yapılanmalı halinden 
yaklaşık 6902 m2 inşaat alanı artışı olmaktadır. Yapılan teklif ile nüfus ve yapı yoğunluğu 
artırıldığından ve donatı miktarı azaltıldığından 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar planı değişiklikleri başlıklı 26. 
maddesine aykırı nitelik taşıdığı görüldüğü 24.12.2014 tarih 2014/26024 sayılı Başkanlık 
Makamına yazımızla konu Kartal Belediye Meclisine karar alınmak üzere sunulmuştur. 
 
        İlgi (g) Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı ekinde Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye 
Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 2015/25 sayılı kararı ile; "İlgilisinin yapmış olduğu Kartal, 
Yakacık, 113 Pafta, 2677 Ada 63 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
teklifi incelenmiş olup, kök parselden itibaren yapılan terk oranlarının hesaplanması ve rapor 
halinde komisyona sunulması amacıyla Müdürlüğüne iadesi uygun bulunmuştur" ifadesi ile karara 
bağlanmıştır. Bahsi geçen Kartal Belediye Meclis kararı doğrultusunda ilgi (h) yazımızla Kartal 
Tapu Sicil Müdürlüğünden ve ilgi (i) yazımızla Kartal Kadastro Müdürlüğünden Kartal, Yakacık, 
2677 Ada 63 Parsel numaralı taşınmaza ilişkin tapu sicil kayıtlarının evveliyatına, kök parselden 
itibaren bu güne kadar terk/ihdas, ifraz/tevhit bilgilerinin tapu kütük kayıt örnekleriyle birlikte 
tarafımıza iletilmesi istenmiştir. Kartal Tapu Sicil Müdürlüğünün ilgi (j) yazısı ile 2677 Ada 63 
Parsel numaralı taşınmaza ilişkin tapu kaydı örneği ve tapu kütük kayıt fotokopileri, ilgi (k) 
Kadastro Müdürlüğü yazısı ile taşınmaza ilişkin teknik belge sureti Müdürlüğümüze iletilmiştir. 
 
        İlgi (j) Kartal Tapu Sicil Müdürlüğünün ve ilgi (k) Kadastro Müdürlüğü yazıları ve eklerinin 
incelenmesi sonucu, 2677 Ada 63 parselin 7063,71 m2 büyüklüğünde ve malikinin Yusuf KARAL 
olduğu, parsele ilişkin Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü adına 728, 43 m2lik irtifak 
hakkının tesis edildiği ve 14.07.1994 tarih ve 2766 sayılı yevmiye no ile edinildiği tapu kaydı 
örneğinden görülmüştür. 2677 Ada 63 parselin evveliyatına bakıldığında; tarla vasfındaki 2000 
m2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 19 parselin, tarla vasfındaki, 1999 m2 büyüklüğündeki 
2677 (E:1010) Ada 20 parselin, tarla vasfındaki, 1999 m2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 
21 parselin, tarla-bahçeli kâgir fabrika vasfında, 2570 m2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 32 
parselin ve zeytinlik vasfındaki 687,50 m2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 27 parselin 
tevhitleri sonucu (2000+1999+1999+2570+687,50=) 9255,50m2 büyüklüğünde 2677 Ada 62 
parselin oluştuğu görülmüştür. 
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         Bu parselden Belediye lehine; 1598,21 m2 ve 206,40 m2 sinin yol alanı olarak, 353,73m2 
sinin yeşil alan olarak terki sonucunda 7097,16 m2 olarak oluştuğu (bu aşamada terk miktarı 
toplamı 2158,34 m2dir), devamında; oluşan bu alandan 33,45 m2 büyüklüğünde yola yapılan terk 
alanının 2677 Ada 64 parsel olarak tescil edildiği, tüm terkler sonucunda ise (7097,16-
33,45=)7063,71 m2 büyüklüğündeki hali hazırdaki 2677 Ada 63 parselin oluştuğu görülmüştür. 
Yukarıda açıklandığı üzere kök parsellerin tevhidi ile oluşan toplam alanın 9255,50 m2 olduğu ve 
Belediyemiz bilgisayar sisteminde 7130,78 m2 büyüklüğünde olduğu görülen parselin 19.04.2013 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında imar adası içinde kalan 
kısmının yaklaşık 5618 m2 olduğu ve 1512 m2 terk alanının bulunduğu hesaplanmıştır. (mevcut 
parsele ve plana göre terk oranı 1512/5618=%27, kök parselden itibaren terk miktarı: 9255-
5618=3637m2 ve terk oranı 3637/9255=%39,3 dür.) Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında 
ve 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. Maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre 
değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis'e havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı.)
 
 
 
İmar Komisyonu'nun 25.05.2015 tarih, 23 sayılı raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Kartal Yakacık, 113 
pafta, 2677 ada, 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  teklifi.
 
        KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Yakacık, 113 pafta, 2677 ada, 63 parsele ilişkin ilgilisinin yapmış 
olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, teklife konu parsel 
üzerinde 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan kararı 
olan "Mevcut kitle korunacaktır" hükmünün iptal edilerek, 5/A/3 0.20-0.40/2.00 yapılanma 
şartlarına alınması ile parselin çevre yapılanma şartlarına döndüğü görüldüğünden teklifin bu 
kısmının kabulü, geri kalan konularda ise meri 1/1000 ölçekli plan şartlarının korunması ve 
19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi R.U.İ.P. plan notlarında bulunan "A.41 planda 
verilen emsal değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır. Ancak daha önce uygulama görmüş 
veya rızaen terk yapılmış parsellerde, bu plana göre ilave terkler çıkması ve toplam terk miktarının 
%40'ı aşması halinde terklerin rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı parselin kadastral alanının 
%60'ı üzerinden yapılır. 
 
 
          Bu hüküm bu plana göre terk miktarı %40'ı aşan parsellerde de terklerin rızaen yapılması 
koşuluyla uygulanır." Maddesinden faydalanacağı da görüldüğünden parselin 04.07.2007 onanlı 
1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planındaki fonksiyon sınırına uygun olarak 
kısmen "Park Alanı"na alınması ile tadilen komisyonumuzca uygun 
bulunmuştur. Yüce  Meclisin Onayına Arz Olunur.  (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
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SONUÇ :
Kartal Yakacık, 113 pafta, 2677 ada, 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği  ile ilgili teklifin İmar Komisyonu  Raporu doğrultusunda KABULÜNE ; Belediye 
Meclis Üyeleri; Temel YAZ, Hüseyin KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, 
Ahmet KARAKIŞ, Müjdat KEÇELİ,  H.Kubilay SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, 
Nizamettin ALTINTAŞ, F.Filiz ELİBOL, Haydar GÖKSOY, Zekeriya DURANOĞLU, Yüksel 
GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin BEKTAŞ, Halil KOYUN'un red oyuna karşılık  Kartal İlçe 
Belediye Meclisi'nin 2015/HAZİRAN AYI TOPLANTISI'NIN 04.06.2015 TARİHİLİ 
2.BİRLEŞİMİNDE  OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.
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