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KARARIN ÖZÜ:
Kış Bahçelerine Ek Uygulama

TEKLİF:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02/05/2016 tarih, 2016/13917 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMINA; 11.03.2016 tarih ve 2016/43 sayılı Meclis Kararına istinaden, ek 
uygulama yönetmeliğine göre incelenmesi ve karar alınması üzere Belediye Meclisine havalesi 
tensiplerinize arz olunur. (Teknik Başkan Yardımcısı V.)

1PERGOLA (GÖLGELİK)YAPILIRKEN ARANACAK HUSUSLAR:
1.Pergola uygulaması: çiçekçi, cafe, bar, restaurant, pastane, çay ocağı, kıraathane, çay bahçeleri 
vs. yeme içme yerlerinde yapılabilecektir.
2.Pergola alanı; ön bahçe çekme mesafesi 10m. Olan yerlerde istikametten 3 metre çekilerek, 5 
metre olan yerlerde ise 1,5 metre çekilerek, mekanın cephesini geçmeyecek şekilde (zemin veya 
bodrum katlarda) sadece ön bahçede uygulanabilecektir. Köşe parsellerde ise cephe uygulanabilir. 
Bitişik nizam yapılanmalarda ise yetkili idare tarafından uygulama değerlendirmesi yapılacaktır.
3.Yapılacak uygulama mekânın tavan kotunu aşmayacaktır. Yüksek tavanlı mekânlarda proje 
bazında değerlendirme yapılacaktır.
4.Yapılacak pergola; sökülüp-takılabilir, üstü açılır-kapanır, önü tamamen açık, yan cepheleri ise 
pergola izdüşümünü aşmayacak biçimde, maksimum 1.00 m. yükseklikte şeffaf cam parapet veya 
çiçeklik yapılabilir.
5.Pergolada kullanılacak tüm malzemeler hafif ve yangına dayanıklı ürünler olacaktır.
6.Çatı teraslarında pergola yapılmayacaktır.
7.Portik alan uygulamasına izin verilmeyecektir.
8.Zabıtlı yerlere izin verilmeyecektir.
9.Ortak mülkiyetlerde %100 muvafakat aranacaktır.
10.Kamuya ait alanda uygulama yapılmayacaktır.
11. Pergole onay ücretleri birim fiyatları;
-Turgut Özal Bulvarına cepheli parseller için metre kare birim fiyatı 105 TL.
-Ana Artere cepheli parseller için metre kare birim fiyatı 60 TL .
-Diğer cadde ve sokaklara cephe parseller için metre kare birim fiyatı 50 TL olarak uygulanacaktır.
12.Pergola, başvuruları dilekçe ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılacaktır. Dilekçe ekinde:
-Belediyesi'nin ön gördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına 
dair noter tasdiki taahhütname.
-Kat malikleri kurulunun noter tasdikli muvafakatnamesi veya karar defteri Tasdikli mimari 
projeye işlenmiş pergolanın,-1/200 ölçekli vaziyet planı,
-1/50 ölçeğinde plan, kesit ve görüşleri,
-malzeme bilgilerini içeren 1/20 ölçekli sistem detayları,
-3 boyutlu çizimlerini kapsayan uygulama projeleri,
-İlave mekânının bulunduğu yerin tapu kaydı örneği.
-Kiracı ise kira sözleşme si
-İşletme Ruhsatı
-İmar durumu
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-(Eklentinin mevcut binası ile beraber yapılmış) üç boyutlu animasyon tasarımının farklı açılardan
perspektifi
-Binanın mevcut halinin değişik açılardan çekilmiş en az 4(dört) adet fotoğrafının yer aldığı dosya
müdürlüğe sunulacak olup pergola projesi Estetik kurul tarafından onaylanacaktır.
Tüm evraklar iki nüsha halinde teslim edilecektir.

RAPOR:
İmar Komisyonu'nun 05.05.2016 tarih 34 sayılı raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONU:Kış bahçeleri ile ilgili ek 
uygulama. KARAR: İlgili gündem maddesi müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca 
uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler)
Belediye Meclis Üyesi Gökhan YÜKSEL'in : Bu komisyon raporunda bir tadilat yapılacak Sayın 
Başkan. Bu ilgili gündem maddesinin içerisinde 10. madde var bununla ilgili bir tadilat, tadilatı 
okuyayım ilgili 10. madde de kamuya ait alanlarda ilgili kamu kurumu görüşü doğrultusunda 
uygulama yapılacaktır. İbaresi yazılmalı bu şekilde tadilen oylanmasını talep ediyorum.
SONUÇ: Kış Bahçelerine Ek Uygulama ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporuna Belediye 
Meclis Üyesi Gökhan Yüksel tarafından yapılan düzeltme ile birlikte TADİLEN KABULÜNE 
Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2016/MAYIS AYI TOPLANTISININ 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
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OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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