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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
189 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1586 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy, 127 pafta 452-453-554-555-560 adaların  tamamı, 580 ada 12 parselin bir 

kısmı ve aralarındaki  kadastral yollara ilişkin UİP-13596,1 Plan İşlem Numaralı  1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği teklifi                       

KOMİSYON  İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün   14/ 09  /2015 gün ve 2015-10065  sayılı 

yazısında;                                                                     

 

" İlgi:  a) 28.07.2015 tarih, 4421/2234296 sayılı Kadıköy Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 08.07.2015 

tarih, 2015/105 sayılı İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftası. 

 b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 tarih, 

S/90 sayılı Başkanlık Oluru.  

   

  TALEP: 

İlgi (a) yazı ve ekleri ile; 11.11.1987 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde 

“Yolcu Transfer-Oto Terminal ve Yönetici Merkez Sahası”nda kalan Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 

127 pafta 452-453-554-555-560 adaların tamamı, 580 ada 12 parselin bir kısmı ve adalar arasındaki kadastral 

yolların 22.03.1994 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Kentsel Hizmet Alanı (Belediye)” 

fonksiyonunda olduğu, bahse konu alanın meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda Belediye 

Hizmet Alanı (Belediye) olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi 

(a) yazı eki 08.07.2015 tarih, 2015/105 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 3194 ve 5216 sayılı 

yasaların ilgili maddelerine göre gereği için tarafımıza iletilmiştir. 

 

  MÜLKİYET: 

 Başkanlığımız ortak kullanımında olan tapu sorgulama sisteminde yapılan incelemede,  

452 ada 2 parselin 885 m²  yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve muhtelif 

tarihlerde satış işlemi ile edinildiği; 

452 ada 3 parselin 646 m²  yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

24.06.1986 tarihinde satış işlemi ile edinildiği; 

452 ada 5 parselin 273 m²  yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve hisseli şahıs mülkiyetinde 

olduğu ve muhtelif tarihlerde satış-kamulaştırma ve ifraz işlemleri ile edinildiği; 

453 ada 1 parselin 890 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve muhtelif 

tarihlerde satış ve kamulaştırma işlemleri ile edinildiği; 

453 ada 2 parselin 812 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

08.07.1986-22.09.1986 tarihlerinde satış işlemi ile edinildiği; 

453 ada 3 parselin 1030 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

04.03.1986-29.04.1986 tarihlerinde satış işlemi ile edinildiği; 

554 ada 1 parselin 678,50 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

28.05.1986 tarihinde satış işlemi ile edinildiği; 

554 ada 3 parselin 948 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

11.03.1986 t tarihinde satış işlemi ile edinildiği; 

554 ada 4 parselin 989 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

12.02.1986 tarihinde satış işlemi ile edinildiği; 

554 ada 5 parselin 456 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

19.03.1986 tarihinde satış işlemi ile edinildiği; 

554 ada 6 parselin 271 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

01.04.1986 tarihinde satış işlemi ile edinildiği; 

555 ada 1 parselin 174 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

10.02.1986 tarihinde satış işlemi ile edinildiği; 

555 ada 2 parselin 635 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

29.11.1986 tarihinde satış işlemi ile edinildiği; 



 2 

555 ada 3 parselin 836 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve muhtelif 

tarihlerde satış işlemi ile edinildiği; 

555 ada 4 parselin 484,50 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

20.03.1986 tarihinde satış işlemi ile edinildiği; 

560 ada 1 parselin 1013 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve muhtelif 

tarihlerde satış işlemi ile edinildiği; 

560 ada 2 parselin 1013 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve muhtelif 

tarihlerde satış işlemi ile edinildiği; 

560 ada 3 parselin 742 m² yüzölçümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 

22.01.1986 tarihinde satış işlemi ile edinildiği; 

560 ada 4 parselin 915 m² yüzölçümünde, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu ve 24.10.1991 tarihinde 

davalı yerin mahkeme kararıyla hükmen tescili işlemi ile edinildiği; 

580 ada 12 parselin 17346,93 m² yüzölçümünde, TCDD mülkiyetinde olduğu ve 08.03.2011 tarihinde ifraz 

işlemi ile edinildiği; ayrıca bahse konu adalar arasında bir takım tescil dışı alanlarının da teklif plan 

değişikliğine konu edildiği görülmektedir. 

 

  MEVCUT DURUM: 

 Başkanlığımız kayıtlarındaki 2014 tarihli uydu fotoğrafı ve Başkanlığımız 360 derece panaromik 

görüntünden bahse konu planlama alanı üzerinde Kadıköy Belediye Başkanlığı binası bulunduğu, açık 

otopark alanı, tören alanı ve yeşil alan düzenlemesi bulunduğu görülmektedir.  

 

  MERİ PLANLARDAKİ DURUM: 

 Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 127 pafta 452-453-554-555-560 adaların tamamı, 580 ada 12 parselin 

bir kısmı ve adalar arasındaki kadastral yolların 22.03.1994 onanlı 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez Nazım 

İmar Planında “Kentsel Hizmet Alanı (Belediye)”nda kaldığı görülmekte olup; bahse konu parseller İmar ve 

İskan Bakanlığı onaylı 19.01.1982 tt’li 1/1000 ölçekli Kadıköy Söğütlüçeşme Yolcu Transfer ve Oto 

Terminal Sahası Uygulama İmar Planında “Yolcu Transfer ve Oto Terminal Sahası”nda kalmakta iken 

11.11.1987 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile “Yolcu Transfer-Oto Terminal ve 

Yönetici Merkez Sahasına” alınmıştır. Bahse konu plan değişikliğine konu alanın 22.03.1994 onanlı 1/5000 

ölçekli nazım imar planı doğrultusunda onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. 

 

  İLÇE MECLİS KARARI: 

İlgi (a) yazı eki 08.07.2015 tarih, 2015/105 sayılı İlçe Meclis Kararı ile; “Plan ve Proje 

Müdürlüğü’nün 01.06.2015 gün ve 85812958.310.01.04.01-5604/2295231 sayılı yazısı ile 

komisyonlarımıza müştereken iletilen, Hasanpaşa Mahallesi, 127 pafta 580 ada 12 parselin bir kısmı ile, 

452-453-554-555-560 adaların tamamı ve aralarındaki kadastral yolların 22.03.1994 t.t.li 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planına uygun olarak “Belediye Hizmet Alanı (Belediye)” fonksiyonuna alınması için 

hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi komisyonlarımızca uygun bulunmuştur.” şeklindeki İmar-

Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonlarının 12.06.2015 gün 2015/4 sayılı müşterek raporu komisyondan 

geldiği şekilde oybirliği ile (işaretle oylama) kabul edilmiştir. 

 

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: 

İlgi (a) yazı ekinde; 10.04.2015 tarih, 668-699024 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, 

11.05.2015 tarih, 364199-1657 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, 02.05.2015 tarih, 220708 sayılı İSKİ 

Genel Müdürlüğü görüşleri ile 25.12.2014 tarih, 110122 sayılı İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası 

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısı tarafımıza iletilmiştir.  

10.04.2015 tarih, 668-699024 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında, planlama 

alanı Mikrobölgeleme Projesi kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli “Yerleşime Uygunluk 

Haritaları”nda “ÖA-6a” lejantlı Sıvılaşma (ÖA-1a) ve (ÖA-1b), Yapay Dolgu ve Alüvyon Kuşdili 

Formasyonu (ÖA-4a) tehlikelerinin birlikte görüldüğü Ağır Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar, 

kısmen de “ÖA-1b” lejantlı (Sıvılaşma ile temsil edilen, Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren 

Alanlar) kalmakta olduğu ifade edilerek, söz konusu yazı ve eki raporda belirtilen hususların planlama 

aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda 

zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda, teknik müdahalelerin yapılması, yeni 

uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve 

buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Planı tadilatı teklifi jeolojik 

bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir. 
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11.05.2015 tarih, 364199-1657 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında, “…mevcutta belediye 

binası bulunan ve kamu yararı söz konusu olan teklifin 22.03.1994 tt’li 1/5000 ölçekli plana uygun olarak 

hazırlandığı görülmüş olup; bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir. 

02.05.2015 tarih, 220708 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında,  

“Söz konusu alanın yakınından geçen mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarımızı gösterir paftalar 

yazımız ekinde gönderilmekte olup geçtiği güzergahlar imar planlarında yol olarak korunmalıdır.”; “Söz 

konusu alandan 1000MBB, 500MBB ve 300MBB atıksu hattımız ile 1000 MBB ve 600MBB yağmursuyu 

hattımız geçmektedir. Mevcut atıksu ve yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar Ø300 mm - 

Ø600 mm arası çaplar en az 5 m, Ø700 mm - Ø1200 mm çaplar için en az 10 m olacak şekilde yol veya yeşil 

alan olarak korunmalıdır.”; “Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut 

tesislerimiz ile işsonu projesi ayrıca 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 altyapı tesislerimizin bulunması halinde; bu tesislerin deplase 

bedelleri karşılanmalı ve ne şekilde deplase edileceğine dair, projeler hazırlanmadan önce İdaremizle 

mutabakat sağlanması ve yapılacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.”; 

“Mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı idaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması 

halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.”; “Söz konusu alanın güneyinden 

Kurbağalıdere geçmekte olup taşkın riski taşıyan dere işletme sınırlarına komşu/yakın alanlarda, 

- Yapı izni verilmesi durumunda bu bölgelerde dere ıslah çalışmalarının tamamlanması teknik altyapı 

kapsamında öncelikli ele alınmalıdır. 

- Herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktadan dere kesitine dik ve en yakın mesafedeki dere 

kenar duvar (kret) kotundan +1.50 m yüksekte olması zorunludur. Subasman kotu, yapı zemin giriş 

kotunu ifade eder. Binanın zemin kotunu doğal zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı 

doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumaktır. 

- Yapının atıksu ve yağmursuyu çıkışlarında herhangi bir geri tepme ve su baskını olmaması için 

çekvalf (tek yönlü emniyet vanası) veya klapeli kapak sistemi uygulaması yapılmalıdır. 

- İstanbul İmar Yönetmeliği 6.09.01 Maddesi, "... taşkın alanlarında bodrum katın iskan edilip 

edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir" hükmündedir. Bu alanlarda, bodrum katları yapılması 

durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, bina subasman kotu altında 

kalan alanlarda tam sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri 

kapsamında kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. 

donatıların subasman kotu (risk kotu) üzerinde yapılması gerekmektedir.  

- Yapılarda subasman kotu altında kalan kısımlarda, sel ve taşkın riskine yönelik her türlü sızdırmazlık 

önleminin ve yapıların korunması için alan güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. 

- Binalarda, elektrik, doğalgaz, iletişim tesisatı, ısıtma sistemleri, makine vb. mekanik teçhizatın su 

basman kotu üzeride yerleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle bodrum katlarda elektrik, doğalgaz, 

iletişim tesisatı, ısıtma sistemleri ve mekanik teçhizatın sel ve taşkın etkilerinden en az seviyede 

etkilenecek koruma önlemlerin alınması gereklidir.”; 

“Bölgede dere ıslah ve taşkın koruma alanlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet ile imar ve yapılaşma 

önlemlerinin ihlal edilmesi sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin 

yanında tüm kanuni mesuliyetlerin de konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait 

olacaktır.” denilmektedir. 

25.12.2014 tarih, 110122 sayılı İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi 

Başkanlığının 560 ada 4 parsel sayılı taşınmaza yönelik kurum görüş yazısında; “…taşınmazın 22.03.1994 

tt’li 1/5000 ölçekli Kadıköy Nazım İmar Planında ‘Kentsel Hizmet Alanında(Belediye)’ kaldığından ve 

Belediyeniz tarafından 1/5000 ölçekli imar planına uygun 1/1000 ölçekli plan yapılıp kesinleşmesine 

müteakip taşınmazın 5018 sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince tahsisinin kurumunuz tarafından talep 

edilmesi gerekmektedir.”denilmektedir. 

 

    DEĞERLENDİRME: 

İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 127 pafta 452-453-554-555-560 

adaların tamamı, 580 ada 12 parselin bir kısmı ve adalar arasındaki kadastral yolların 22.03.1994 onanlı 

1/5000 ölçekli nazım imar planında “Kentsel Hizmet Alanı (Belediye)” fonksiyonunda olduğu, meri 1/5000 

ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 11.11.1987 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde 

“Yolcu Transfer-Oto Terminal ve Yönetici Merkez Sahası”nda kalan alanın Belediye Hizmet Alanı 

(Belediye) olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (a) yazı eki 

08.07.2015 tarih, 2015/105 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 3194 ve 5216 sayılı yasaların ilgili 

maddelerine göre gereği için tarafımıza iletilmiştir. 
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1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin teklif plan paftasında yapılan incelemede, 

bahse konu değişikliklerin 11.11.1987 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği plan paftası 

üzerine hazırlandığı, söz konusu alan plan değişikliği onama sınırı içerisine alınarak “BHA” lejantlı 

“Belediye Hizmet Alanı”na alındığı, 1/1000 ölçekli teklife ilişkin;  

1. Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan Hasanpaşa Mahallesi, 127 pafta, 452-453-554-555-560 adalar, 

580 ada, 12 parselin plan tasdik sınırı içindeki kısmı ve kadastral yolu kapsamakta olup, Belediye Hizmet 

Alanı (Belediye)’dir.  

2. Avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 

3. 10.04.2015 gün ve 62956595.310.06/668-69902 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem 

ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşüne uyulacaktır. 

4. 02.05.2015 tarih, 24272852-310.01.04.01.48344 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSKİ 

Genel Müdürlüğü görüşüne göre uygulama yapılacaktır. 

5. Açıklanmayan hususlarda, mer’i imar yönetmeliği geçerlidir. 

şeklindeki plan notları getirildiği görülmektedir. 

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin, Deprem ve Zemin 

İnceleme Müdürlüğünce “…belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması ve buna göre 

uygulamaya gidilmesi” şeklinde görüş verildiği, Ulaşım Planlama Müdürlüğünce uygun bulunduğu, İSKİ 

Genel Müdürlüğünce altyapı tesislerine ilişkin hususların belirtildiği, ilgi (a) yazı eki teklif plan notlarında 

İSKİ Genel Müdürlüğü ile Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşlerine uyulacağına yönelik plan 

notlarının düzenlendiği görülmüş olup, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşünde yer alan “…İstanbul İmar 

Yönetmeliği…”ne ilişkin tespitlerin 29.05.2013 tarih, 10.06.02/4895 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

yazısı  gereği 31.05.2013 tarihinden sonra İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçersiz kaldığı ve Planlı 

Alanlar Tip İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinden yerinde olmadığı, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan 

ve tasdik sınırı içinde kalan taşınmazlardan 560 ada, 4 parsele ilişkin Defterdarlık Anadolu Yakası Milli 

Emlak Dairesi Başkanlığının görüşünün alındığı ve bahse konu görüşte özetle 1/5000 ölçekli imar planına 

uygun 1/1000 ölçekli plan yapılıp kesinleşmesine müteakip taşınmazın 5018 sayılı Kanunun 45.maddesi 

gereğince tahsisinin talep edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.  

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Planların Sunulması Başlığı altındaki 31. Maddesinin  

4.bendinde “ İmar planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya maliklerinin yasal vekilleri tarafından 

sunulabilir……”denilmekte olup, bahse konu plan değişikliği teklifine ilişkin, TCDD mülkiyetindeki 580 

ada 12 parsele ilişkin TCDD Bölge Müdürlüğü görüşünün alınmadığı, Başkanlığımız mülkiyetindeki 

taşınmazlar ile ana arterden cephe alan ve Başkanlığımız tasarrufunda olan tescil dışı alanlara yönelik 

Başkanlığımız Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının görüşünün alınmadığı, ayrıca, teklif plan değişikliğine 

komşu olan 468 ada, 11, 12, 13, 14, 15 parseller üzerinde tescilli yapılar yer almasına rağmen Kültür 

Varlıkları Koruma Bölge Kurulu görüşünün de alınmadığı tespit edilmiştir.  

Teklif plan paftasında plan değişikliği onama sınırının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde 

belirlenen gösterime uygun düzenlenmediği; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Uygulama İmar Planı 

başlıklı 24 (4).maddesinde “Uygulama imar planlarında yapılaşma koşullarına ilişkin olarak; ayrık, bitişik, 

blok yapı nizamı ile Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Kat Alanları Kat Sayısı (KAKS), emsal, bina 

yüksekliği, yapı yaklaşma mesafeleri belirlenir.” denildiği, ancak teklif plan değişikliği plan notlarında 

yapılaşma koşullarının belirtilmediği, bu durumun mevcutta Kadıköy Belediye Başkanlığı binası ve 

teşekkülleri bulunan alanın yeniden düzenlenmesi durumunda teklif plan notlarının 2.maddesinde önerilen 

“Avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” hükmünün işleyişini etkileyen mahiyette olduğu, bahse konu 

plan değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı esas alınarak hazırlandığı tespit edilmekle birlikte, 

konunun 22.03.1994 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli bölge 

planları kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı görülmektedir. "denilerek.  

 

Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 127 pafta 452-453-554-555-560 adaların tamamı, 580 ada 12 

parselin bir kısmı ve adalar arasındaki kadastral yollara ilişkin ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık 

onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı Yasanın 7-b ve 14. maddelerine ve 

5747 sayılı Yasanın 3.maddesinin 3. fıkrasına göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere 

Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi,  127 pafta 452-453-554-555-560 adaların  tamamı, 580 

ada 12 parselin bir kısmı ve aralarındaki kadastral  yollara ilişkin 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı 

değişikliği teklifi incelenmiş olup eksik kurum görüşleri tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere 

ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

         KARARA KATILMIYORUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 

KARARA KATILMIYORUM  KARARA KATILMIYORUM       KARARA KATILMIYORUM  

 

 

 

 

MUHALEFET ŞERHİ: İBB mülkiyetindeki ve kamu  kullanımındaki taşınmazın 1/5000 ölçekli  Nazım İmar 

Planı kararlarınagöre planlanma  teklifi olduğundan. 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
190 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1725 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ:   Ovayenice Mahallesi, 1/5000 NİP Plan Değişikliği hakkında 

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün   16/ 09  /2015 gün ve  2015/10379-5604   sayılı 

yazısında; 

"İlgi: a) Çatalca Belediye Bakanlığı’nın 31.08.2015 tarih ve 55120355-301.01/1006-6752 sayılı    itiraz 

yazısı. 

           b)  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2007 tarih ve 2008 sayılı kararı. 

c)  İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2011 gün ve M.34.0.İBB.5.01-03.09.00.02-310.01.02-545650 

 sayılı yazısı. 

d)    10.12.2012 gün ve 16587 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

          e)     İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2012 tarih ve 2605 sayılı kararı. 

          f)     16.05.2013 tarih ve TN: 507787  sayılı dağıtım yazımız. 

          g)    11.11.2014  tarih ve TN:1137610 sayılı Başkanlık Katına yazımız. 

          h)     İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.11.2014  tarih ve 1702  sayılı kararı. 

İTİRAZ KONUSU 

            Askı süreci içerisinde Çatalca Belediye Başkanlığı’ndan gelen ilgi (a) itiraz yazısı ile plan değişikliği 

yapılan alanda verilen 50 ki/ha, 30 ki/ha, 10  ki/ha yoğunluk değerlerinin kaldırılması ve meri planda 

mahallenin yerleşik alanına verilen 85 ki/ha yoğunluk değerlerinin söz konusu bölgelere de verilmesi 

talep edilmektedir. 

 PLAN ONAMA SÜRECİ 

    Çatalca İlçesi, Ovayenice Mahallesi sınırları içerisinde, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine 

ait orman köyleri ile mahalle statüsüne geçmiş köylerinin bir an önce onaylı bir plana kavuşması için alınan 

ilgi (b) Meclis Kararı ile Çatalca İlçesi Ovayenice Mahallesi Yerleşim alanı ve yakın çevresini kapsayan 

alanda söz konusu Meclis Kararı doğrultusunda plan çalışmalarına başlanarak; ilgili kurum ve kuruluşların 

ön ve nihai görüşleri alınmış olup, bu görüşler doğrultusunda plan kararları üretilmiştir. Plan yerleşim sınırı 

ve eşikleri; yazımız ekinde yer alan İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İSKİ Genel 

Müdürlüğü’nün görüş ve talepleri doğrultusunda belirlenmiştir.  

    1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün  

ilgi (c) kurum görüşü doğrultusunda ve 23.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları 

Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmıştır. 

   Çatalca ilçesi Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; 15.06.2009 tarihinde onaylanan 

1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak, planlama alanının bulunduğu 

konuma ve sahip olduğu doğal yapıya uygun olarak, tarım alanları, diğer doğal kaynakların korunması ve 

planlama alanı yerleşilebilirlik kriterleri çerçevesinde belirlenen genel ilkeler kapsamında gelişme-koruma 

dengesi olan sürdürülebilirlik çerçevesinde gerekli teknik, sosyal, rekreasyon, eğitim vb. donatı alanlarının 

ayrılması amacıyla hazırlanmıştır. 

   Konut yerleşme alanlarında, yerleşmenin Terkos İçmesuyu Havzası içerisinde kalması ve bu sebeple 

İSKİ İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği’nde havza içerisinde kalan yerleşmeler için belirlenen 

kriterler doğrultusunda, yerleşmenin dengeli ve sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi için yoğunluk ve yapılaşma 

değerleri belirlenmiş ve plan bütününde yoğunluk kademelenmesi yapılmıştır.  

            Bu şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planı teklifi karar alınmak 

üzere ilgi (d) Başkanlık Katına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. Çatalca İlçesi 

Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları tamamlandıktan sonra,  Ovayenice 

Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e) Meclis Kararı ile 

aynen uygun bulunmuş olup 19.04.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış, ilgi (f) 

yazımız ile dağıtımı yapılmış ve Müdürlüğümüzce 30.05.2013-28.06.2013 tarihleri arasında askıya 

çıkarılmıştır. 

            Askı sürecinde gelen itirazlar değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (g) yazımızla Büyükşehir 

Belediye Meclisi’ne iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan ilgi (h) Meclis Kararı 

doğrultusunda hazırlanan Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi 
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Büyükşehir Belediye Başkanı’nca  21.11.2014  tarihinde onanmış, 04.08.2015 – 02.09.2015 tarihleri arasında 

askıya çıkarılmıştır.  

           MÜLKİYET DURUMU 

           İlgi yazıda belirtilen itirazlara konu olan bölgedeki parsellerin tamamı şahıs mülkiyetindedir. 

           DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

  Askı süreci içerisinde Çatalca Belediye Başkanlığı’ndan gelen ilgi (a) itiraz yazısı ile plan değişikliği 

yapılan alanda verilen 50 ki/ha, 30 ki/ha, 10  ki/ha yoğunluk değerlerinin kaldırılması ve meri planda 

mahallenin yerleşik alanına verilen 85 ki/ha yoğunluk değerlerinin söz konusu bölgelere de verilmesi 

talebi değerlendirildiğinde; 

  Söz konusu itiraz ile 21.11.2014  tt.’li Ovayenice Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 

Değişikliği’nde önerilen yoğunluk değerlerinin arttırılması talebi, Büyükçekmece İçmesuyu Havza sınırları 

içinde Uzun Mesafeli Koruma Alanında yer alan, tarım ve mera alanlarıyla çevrili planlama alanında, güncel 

İSKİ Havzaları Koruma Yönetmeliği’nde belirlenmiş olan yoğunluk değerlerine aykırı nitelik taşımakta olup 

İSKİ kurum görüşü doğrultusunda 1/5000 ölçekli meri planda belirlenen hedef nüfus ve yapı yoğunluğunu 

arttırıcı özellik taşımaktadır. " denilerek    

          Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süreci içinde, ilgilisince yapılan 1 adet 

itirazın 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 

incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.  

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca ilçesi, Ovayenice Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına 

yapılan itiraz incelenmiş olup plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir.  

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
191 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1766 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi, Selimpaşa Mah.3612 parsel   ve batısındaki terkli alana ilişkin “NİP-

10067,2”  Plan İşlem Numaralı1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği teklifi. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün  12/ 10 /2015 gün ve   2015-10386-7668  sayılı 

yazısında;  
İlgi: a) 07.07.2015 tarih ve Plan. Müd. 9062 sayı ile kayıtlı dilekçe ve teklif dosyası.   

        b ) 04.02.2015 tarih, Plan. Müd. 1458 sayı ve 11.09.2014 tarih, Plan. Müd. 10102 sayı ve 22.10.2014  

            tarih, Plan. Müd. 11476 sayı ile kayıtlı dilekçeler ve ekleri.    

        c) 22.12.2014 tarih ve 2014-11476 sayılı Başkanlık Makamı yazımız. 

        d) 17.04.2015 tarih ve 644 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı. 

        e) 13.05.2015 tarih ve 2015-5509-5577 sayılı yazımız. 

        f) 27.07.2015 tarih ve 2015-9062 sayılı yazımız. 

        g) 20.8.2004 tarih ve S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ve 20.8.2004  

              tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. 

TALEP 

İlgi (a) dilekçe ve ekleri ile; Selimpaşa Mahallesi, 3612 parsel ile batısında yer alan terkli alanın 

17.12.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Silivri İlçesi, Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi Nazım 

İmar Planında K.A.K.S:0.80, Hmax:3 kat yapılaşma koşullarında Ticaret+Hizmet Alanları 3 (Transfer 

alabilecek) fonksiyonu iptal edilerek, kısmen Ticaret Alanı (Kaks:0.50 Yençok:9.50m.), kısmen Park ve 

Yeşil Alan ve kısmen Genel Otopark Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği 

teklifinin gereği talep edilmektedir. 

MÜLKİYET 

         İlgi (a) dilekçe eki 29.08.2015 günlü tapu kaydı belgesinden Silivri İlçesi, Selimpaşa  Mahallesi, 3612 

sayılı parselin 9.635,34 m2. yüzölçüme sahip olduğu ve şirket  mülkiyetinde olduğu, 12.06.2007 tarihinde 

satış yoluyla edinildiği görülmüş olup, tadilata konu diğer alan terkli alandır.  

MEVCUT DURUM 

Söz konusu parsel D-100 Karayolunun kuzeyinde yer almakta olup, Başkanlığımız ortak kullanımında 

olan 2013 yılı hava fotoğraflarından ve halihazır harita bilgilerinden  3612 parselde apart otel yapılarının 

bulunduğu, 3612 parselin batısındaki terkli alanın boş durumda olduğu anlaşılmaktadır. 

PLANLARDAKİ DURUMU 

17.12.2012  onanlı 1/5000 ölçekli Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi Nazım İmar 

Planı'nda; 3612 parsel ve batısındaki terkli alan,  18.madde uygulama sınırı kapsamında ve KAKS:0.80, 

Hmax:3 kat yapılaşma şartlarında T+H-3 sembolü ile gösterilen “Ticaret+Hizmet Alanları 3 (Transfer 

Alabilecek)” fonksiyonunda ve 3612 parselin az bir kısmı 20.00 m.lik yolda kalmakta olup, Ticaret+Hizmet 

Alanları 3 fonksiyonuna ilişkin plan notlarının 13.2.2.3 maddesinde; 

“D-100 Karayolu kuzeyinde ayrılan bu alanlarda; tüm hizmet birimleri, iş merkezleri, çarşı, çok katlı 

mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel v.b. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi 

salonu gibi kültür tesisleri, yönetim binaları, banka ve fınans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir. 

Bu alanlarda planın getirdiği çevre yapılaşma koşullarını geçmemek, "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 

Yönetmelik" teki standartlara uygun olmak ve ilgili kurumların uygun görüşlerini almak koşulu ile ilçe 

belediyesine onaylatılacak avan projeye göre Özel Sağlık Tesisi, Özel Eğitim Tesisi ve Sosyal-Kültürel 

Tesisler yapılabilir. 

18.Madde uygulamasına girmeyen parseller için minimum parsel büyüklüğü 1000 m2, minimum ifraz 

şartı 1000 m2, K.A.K.S.. 0.50, Hmax:2 kattır. 

18.Madde uygulamasına giren parseller için K.A.K.S:0.80, Hmax:3 kattır. Bu alanlarda minimum 

parsel büyüklüğü 1000 m2 koşulunu sağlayan veya tevhid sonucu oluşan parsellerin 1000 m2'den büyük 

parseller olmak şartıyla, maks.T.A.K.S.:0.30, maks.K.A.K.S.: 1.50'yi aşmayacak şekilde Transfer Edilecek 

(TR) Alanlardan imar hakkı transferi yapabilirler. Bu durumda Hmax:6 kata kadar çıkabilir. Mülkiyeti 

parselinde kalmak şartıyla belediyesinde onaylanacak avan proje aşamasında uygulama yapılan alanın %20'si 

"Park ve Otopark" olarak ayrılır. Bu alanlar için minimum ifraz şartı 2000 m2'dir.” hükümleri yer 

almaktadır. 
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Ancak, 17.12.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Silivri İlçesi, Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu 

Güneyi Nazım İmar Planı’na  yapılan itirazlar sonucu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 

gün ve 1367 sayılı kararı ile “…1/5000 ölçekli planın daha önceki planlardaki yapılaşma değerleri, bölgede 

yapılan imar uygulamaları dikkate alınarak revizyonunun hazırlanması, 1/5000 ölçekli plan revize 

edilinceye kadar meri 1/1000 ölçekli planlar doğrultusunda uygulama yapılması…” şeklinde karar 

alınmış olup, söz konusu karar gereği Şehir Planlama Müdürlüğü’nce 1/5000 ölçekli revizyon plan 

çalışmaları sürdürülmektedir. 

3612 parsel ve batısındaki terkli alanın  1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Plan durumu ise;  

 03.06.1992 onanlı 1/1000 ölçekli Selimpaşa V.Etap U.İ.Planında 3612 parsel kısmen E:0.50, 

max.H:12.50 m. yapılaşma koşullarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı,  kısmen Park Alanı, 

kısmen Otopark Alanı  fonksiyonlarında ve kısmen 15.00  m.lik  yolda kalmakta ve Konut Dışı 

Kentsel Çalışma Alanı fonksiyonunda 10 m.lik yapı yaklaşma mesafesi bulunmakta iken,  

 Halihazır harita üzerine hazırlanan 17.08.1995 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliğinde; 3612 sayılı parseldeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı fonksiyonunun bir kısmı 

Akaryakıt İstasyonu  olarak planlanmış, Akaryakıt İstasyonuna giriş çıkış için parsel güneyinde 

otopark planlanmış, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı fonksiyonu çekme mesafeleri kuzeyde ve 

güneyde 10.00 m. olarak korunmuş, ayrıca parseldeki diğer donatı alanları  korunmuş, 

 08.01.1996  onanlı 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile 3612 parselin ifraz görmesi neticesinde 

meydana gelen ve kamuya terk edilen batı tarafındaki Park Alanının kuzeyinde sağ tarafında ayrılan 

Trafo Alanı, 20.09.1996 onanlı  1/1000 ölçekli plan tadilatı ile Park Alanının batı tarafına alınmıştır. 

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ 

1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin, ilgi (a) dilekçe ekinde Ulaşım Planlama Müdürlüğü, 

Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Kamulaştırma 

Müdürlüğü, Karayolları Genel Müd.ğü 1.Bölge Müdürlüğü, Silivri Belediye Başkanlığı görüşleri tarafımıza 

iletilmiş olup, Şehir Planlama Müdürlüğü’nün görüşü ise  06.05.2015 tarih ve 2015/8954/4844 sayılı yazı ile  

tarafımıza iletilmiştir. 

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 02.07.2015 gün ve 665165-728115 sayılı yazısı eki 02.07.2015 gün, 

UP2015-23/09  sayılı komisyon kararında; 

“ULAŞIM KARARI: Silivri ilçesi, Selimpaşa Mah. 3612 parsel ve batısındaki park terkinli alanın; 

KAKS:0.80, Hmax:3 kat yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet Alanı(T+H-3 Transfer Alabilecek 

Alan)'ndan; KAKS:0.50, hmax:9.50 yapılaşma koşullarında "Ticaret Alanı"na, "Park Alanı"na, "Otopark 

Alanı"na ve "Yol Alanı"na alınmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Teklifi ile; 

o 1/1000 ölçekli meri plandaki Park Alanının bir kısmının Ticaret Alanına alınarak, küçültülen Park 

Alanı kadar alanın 3612 parselin kuzeyinden Genel Otopark Alanına alındığı ancak Otopark 

Alanının 20.00m'lik yolların kesişimindeki dönel kavşak alanında planlanmasının ulaşım sistemini 

olumsuz etkileyeceği, 

o Teklif plan notlarında yer alan; "Mevcut binalar korunacaktır. Binalar yıkıldıktan sonra, yeni 

yapılacak binalar çekme mesafelerine uymak zorundadır." plan notu ile meri 20.09.1996 t.t.'li 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı’ndaki çekme mesafelerine uyulmadığı, 1/5000 ölçekli meri planda 

20.00m olarak planlanmış olan yoldan çekme mesafesinin bulunmadığı, 

belirlenmiş olup, teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.” denilmektedir. 

Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 24.06.2015 gün ve 1123-119251 sayılı yazısı eki 

23.06.2015 günlü komisyon raporunda; 

“Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan planlardaki 

donatı alanı miktarının korunması komisyonumuz görüşüdür.” denilmektedir. 

 Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 05.06.2014 gün, 888-112016 sayılı yazısında;  

“Sonuç olavak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne 

alınması, mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel- yapı ve statik yönden 

incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususlara 

bağlı kalınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de 

değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan 

tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir. 

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün  06.05.2015 tarih ve 2015/8954/4844 sayılı yazısında; 

“17.12.2012 tasdik tarihli Silivri İlçesi, Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar neticesinde alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin  

09.07.2013 tarihli ve 1367 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda başlanılan ve 17.04.2015 gün ve 644 sayılı 

kararda da bahsedilen 1/5000 ölçekli  Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi NİP. revizyon 

plan çalışmaları devam etmektedir. İlgi yazı eki plan değişikliği teklifinin, şehircilik ilkeleri, planlama 
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esasları ve ilgili yasal mevzuat hükümleri ile plan bütünlüğü çerçevesinde, söz konusu plan revizyonu 

çalışmalarında değerlendirilmesi gerekmekte …” denilmektedir. 

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 06.06.2014 gün ve 5503 sayılı yazısında; 

“Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası 

bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanılmamıştır.” 

denilmektedir. 

Karayolları Genel Müd.ğü 1.Bölge Müd.nün 24.07.2014 gün, 130474 sayılı yazısında; 

“Yapılan incelemede; söz konusu 3612 parsel ve batısındaki park alanı 100-04 K.K.No'lu D-100 

İstanbul-Tekirdağ Devlet Yoluna cepheli konumda bulunduğu, imar planı değişiklik yapılacak kesimin 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak Genel Müdürlüğümüzce onaylanan "Selimpaşa D-100 

Karayolu 605 Cadde-Kadirhas Caddesi, Ahmetzeylan Caddesi Kesişimi Kavşak Projesi" alanında kaldığı 

anlaşılmıştır. Bu bakımdan bahse konu 3612 parsel ve batısındaki park alanından devlet yoluna ve kavşak 

bağlantı kollarına araç giriş-çıkışı yapılmaması, yapı yaklaşımının karayolu sınırına göre en-az 25 metre 

geride olması kaydıyla plan değişikliği yapılmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir. 

Ancak bahse konu alanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan proje 

kapsamında kalması nedeniyle uygulama aşamasında ilgili Belediye Başkanlığı vasıtasıyla ayrıca 

Müdürlüğümüzden uygun görüş alınması gerekmektedir.” denilmekte olup, 

Karayolları Genel Müd.ğü 1.Bölge Müd.nün 05.09.2014 gün, 153144 sayılı yazısında; 

“İlgi dilekçenizde İstanbul İli, Silivri ilçesi, Selimpaşa Köyü, Ağıl Civası Mevkii, F20- c-18-d pafta, 

1/5000 ölçekli imar planı paftasında Kadastronun 3612 sayılı parseli ve batısındaki park alanı olarak 

terkedilmiş alan için tarafınızca hazırlanan öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili konu 

Bölge Müdürlüğümüzce tekrar incelenmiştir. 

Müdürlüğümüz ilgi (a) yazısında belirtilen görüşünden kastedilen kavşak alanı ve kavşak kollarının 

ekli planda görüldüğü gibi söz konusu parselin Devlet yoluna olan cephesi ile ilgili olduğu parselin 

arkasındaki toplama yoluyla ilgisi olmadığı dolayısıyla verilen Bölge Müdürlüğümüz görüşünde herhangi bir 

yanlışlık ve değişiklik olmadığı anlaşılmıştır.” denilmektedir. 

Silivri Belediye Başkanlığı’nın 30.06.2015 gün, E.222616 sayılı yazısında; Söz konusu imar planı 

değişikliği için “muvafakatname yazısı” hazırlanmış olduğu belirtilerek, “Yapılacak işlem Mekansal Planlar 

Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi hükümlerine uygun olduğundan muvafakat gösterilmesi hususu..” 

şeklinde alınan 29.06.2015 tarihli Başkanlık Olur’u ekte iletilmiştir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi incelendiğinde: 17.12.2012 onanlı 1/5000 

ölçekli Silivri İlçesi, Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi Nazım İmar Planı F20c18d 

rumuzlu plan paftası üzerinde 3612 parsel ve batısındaki terkli alanın plan değişikliği onama sınırı içine 

alındığı ve onama sınırı içindeki alanda K.A.K.S:0.80, Hmax:3 kat yapılaşma koşullarında “Ticaret+Hizmet 

Alanı(T+H-3 Transfer Alabilecek Alanı)” fonksiyonu iptal edilerek, 3612 parselin kısmen Ticaret Alanı, 

kısmen Otopark Alanı olarak  planlandığı, batısındaki terkli alanın kısmen Park Alanı, kısmen  Ticaret Alanı 

olarak  planlandığı ve; 

1. Nazım İmar Planı Değişikliği Onama Sınırı Kadastronun 3612 nolu parseli ve batısındaki park alanı 

olarak terk edilmiş alanı içermektedir. 

2. Onama sınırı içinde kalan alan Ticaret Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı ve Yol Alanıdır. 

3. Onama Sınırı içinde kalan Ticaret Alanı'nın yapılaşma hakkı K.AK.S.: 0.50'dir, Yençok: 9.50 m'dir. 

4. Ticaret Alanı'nda; ofis, büro, otel, motel, apart otel, restaurant, cafe vb. fonksiyonlar yer alabilir. 

5. Mevcut binalar korunacaktır. Binalar yıkıldıktan sonra, yeni yapılacak binalar, çekme mesafelerine 

uymak zorundadır. 

6. Mevcut binalarda T.A.K.S. kullanımı serbesttir. Binalar yıkıldıktan sonra, yeni yapılacak binalarda 

T.A.K.S. 0.40'ı geçemez. 

7. İ.S.K.İ. Yönetmeliğine uyulacaktır. 

8. Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır. 

9. Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır. 

10. Açıklanmayan hususlarda Tasdikli 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Plan Notları geçerlidir. 

11. Açıklanmayan hususlarda Meri İmar Yönetmeliği geçerlidir. 

şeklinde plan notları önerildiği görülmüştür. 

Teklife ilişkin; Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü olumsuz, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü görüşleri şartlı olumlu, Kamulaştırma Müdürlüğü görüşü 

ise alınmış bir encümen kararı bulunmadığı şeklindedir. Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü görüşü, 

yürürlükte olan planlardaki donatı alanı miktarının korunması şeklinde, Şehir Planlama Müdürlüğü görüşü  

teklifin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve ilgili yasal mevzuat hükümleri ile plan bütünlüğü 

çerçevesinde, söz konusu plan revizyonu çalışmalarında değerlendirilmesi şeklindedir. Silivri Belediye 
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Başkanlığı’nın ise yapılacak işlem Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi hükümlerine uygun 

olduğundan muvafakatının bulunduğu görülmektedir. 

Parsel işlem dosyasında yapılan incelemede;  

-Daha önce ilgi (b) dilekçeler ile, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 3612 parsel ile batısında yer alan 

terkli alanın kısmen Turizm Tesis Alanı, kısmen Park ve Yeşil Alan ve kısmen Genel Otopark Alanı olarak 

düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin gereğinin talep edildiği, 

-İlgi (c) Başkanlık Makamı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen teklifin ilgi (d) 

karar ile “…bölge planları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir.” şeklinde karara bağlanmış olduğu, 

-İlgi (e) dağıtımlı yazımız ile konunun bilgi için ilgilisine, gereği için Şehir Planlama Müdürlüğüne  

iletildiği, görülmektedir. 

İlgi (f) yazımızda ise,  ilgi (e) yazımız doğrultusunda 17.12.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Silivri İlçesi, 

Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi Nazım İmar Planının revizyonu çalışmalarında konuya 

ilişkin bir değerlendirme yapılıp, yapılmadığı hususu ile ilgi (a) dilekçe eki 3612 parsel ile batısında yer alan 

terkli alana ilişkin hazırlanarak gereği için tarafımıza iletilen yeni teklife ilişkin görüşün tarafımıza iletilmesi 

Şehir Planlama Müdürlüğü’nden istenilmiş olup, bu kapsamda Şehir Planlama Müdürlüğü’nce yukarıda 

bahis olunan görüş tarafımıza iletilmiştir. 

Bu kez, ilgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinde; 

-3612 parselde meri 1/5000 ölçekli plandaki  “Ticaret+Hizmet Alanları3(Transfer Alabilecek)” fonksiyonu   

iptal edilerek, “Ticaret Alanı” fonksiyonu önerilirken,  

-Terkli alanda meri 1/1000 ölçekli planda yapı yaklaşma mesafesine tecavüzlü mevcut binaları korumak 

adına kuzey-güney istikametinde 7,5 m.lik şerit halinde bir alanın (meri 1/1000 ölçekli planda Park Alanı 

fonksiyonunda kalan yaklaşık 700 m2.lik alan) “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dahil edildiği,  

-Beraberinde meri 1/1000 ölçekli planda terkli alandaki otopark alanın(yaklaşık 700 m2.) 1/5000 ölçekli plan 

değişikliği teklifinde Park Alanına ilave edilmesi suretiyle planlandığı ve buna karşılık  3612 parselin 

kuzeyinde yaklaşık 700 m2.lik alanın Genel Otopark  Alanı olarak planlandığı görülmektedir.  

Bu durumda 9.635,34 m2 yüzölçümlü 3612 sayılı parselin; 17.12.2012  onanlı 1/5000 ölçekli planda 

“Ticaret+Hizmet Alanları 3” lejantında kalan kısmı ile,  teklif planda 3612 parsel+ terkli alanın Ticaret Alanı 

lejantına alınan kısmının alansal olarak (yaklaşık 9.305 m2.) aynı büyüklükte olduğu anlaşılmaktadır. 

17.12.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Ticaret+Hizmet Alanları 3 (Transfer 

Alabilecek)” lejantında tüm hizmet birimleri, iş merkezleri, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, 

motel v.b. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri, yönetim 

binaları, banka ve fınans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yapılabilmektedir. Plan değişikliği teklifinde ise 

“Ticaret  Alanı” lejantı için getirilen ofis, büro, otel, motel, apart otel, restaurant, cafe vb. fonksiyonlar  meri 

plandaki “Ticaret+Hizmet Alanları 3 (Transfer Alabilecek)” lejantı kapsamında da kaldığından teklif ile plan 

bütününde yer almayan “Ticaret  Alanı” lejantının gerekliliğinin söz konusu olamayacağı görülmektedir. 

Söz teklif meri 1/5000 ölçekli plan kararları doğrultusunda Park Alanı donatısını arttırıcı nitelikteymiş 

gibi görünmekle birlikte, meri 1/1000 ölçekli planda 3612 parsel bitişiğindeki Park Alanının 1/5000 ölçekli 

nazım imar planı kararlarına aktarılması şeklinde olduğundan konunun bu yönde değerlendirilmesinin 

yapılması söz konusu olmaktadır. Ayrıca, teklif eki plan raporunda 3612 parselde gerekli terklerin 

yapıldığından bahisle ve ekteki 1/1000 ölçekli bilgi paftasından söz konusu parselin 1/5000 ölçekli plan 

değişikliği teklifinde 18.madde uygulama sınırı kapsamı dışında bırakılmak istenildiği anlaşılmaktadır.  

Bu çerçevede yapılaşma koşulları yönünden yapılan incelemede; 

-Meri 1/5000 ölçekli plan  notlarının “Ticaret+Hizmet Alanları 3” fonksiyonuna ilişkin 13.2.2.3 maddesinde     

 18.Madde uygulamasına giren parseller için K.A.K.S:0.80, Hmax:3 kat yapılaşma koşulları bulunmakta   

 olup, İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması gereği DOP %40 olarak hesaplandığında;  

 9.635,34 m2. x %60= 5781 m2. x 0.80(Kaks)=4625 m2. Toplam inşaat alanı bulunmaktadır. 

-1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinde ise Kaks:0.50 ve Y ençok:9.50 m. yapılaşma şartları önerilerek; 

 9.635,34 m2. x %50=4818 m2 Toplam inşaat alanı önerilmektedir.  

-Bu durumda ilgi (a) yazı eki  plan değişikliği teklifinde, meri 1/5000 ölçekli plana göre; 

  4818-4625=193 m2.lik inşaat alanı artışı söz konusu olmaktadır.  

9.11.1994 tarih ve 477 sayılı Selimpaşa Belediyesi Encümen kararı gereği kamu yararına bila bedelsiz 

yapılan terkler sonrası 9.635,34 m2. yüzölçüme sahip olan 3612 parselin 12.06.2007 tarihinde satış yoluyla 

mülkiyetinin değiştiği ve parselin yeni maliki olan Prizma Pres Matbacılık Yayıncılık San. Ve Tic. Anonim 

Şti. tarafından daha önce yapılan terkleri kapsayacak şekilde plan değişikliği teklifinin sunulduğu 

anlaşılmaktadır. Silivri Belediye Başkanlığı’nın 28.01.2015 gün ve 167581 sayılı yazısı ve eki  29.06.2015 

sayılı Başkanlık Oluru ile söz konusu plan değişikliği teklifine muvafakat gösterildiği görülmektedir. 

İlgi (a) dilekçe ekinde yer alan 31.03.1995 tarih ve 95/20 sayılı, 09.11.1995 ve 1995/95 sayılı yapı 

ruhsatlı mevcut binaların meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde parselin kuzeybatı 
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yönündeki 10.00 m.lik yapı yaklaşma mesafesine tecavüzlü olduğu, dolayısıyla yapı kullanma izin belgesi 

alınamadığı anlaşılmıştır. Böylelikle  meri 1/1000 ölçekli plana göre parselin batısındaki terkli alanda yer 

alan Park Alanının yaklaşık 7,5 m.lik şerit halinde daraltılarak, bu alanın öneri Ticaret Alanı fonksiyonuna 

ilave edilmesi ve 3612 parselin kuzeyinde Genel Otopark Alanı ayrılması şeklinde bir  düzenleme yapılarak, 

bu düzenlemenin 1/5000 ölçekli plana aktarıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca plan açıklama raporunda 3612 

parsel sayılı taşınmazın kuzeyinden 10.00 m, batı sınırından 5.00 m, Karayolları İstimlak Sınırından 25.00 

m, doğu sınırından 3.00 m. çekilerek uygulama yapılacağı belirtilmesine karşın, plan değişikliği teklifinde 

çekme mesafelerine ilişkin bir husus bulunmadığı görülmektedir. 

Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 3612 parseldeki terkler sonrası satış yoluyla edinen şirket 

tarafından önceki mülkiyet hakkına sahip çıkılarak, 3612 parsel ve batısında yer alan terkli alana ilişkin 

hazırlanan ilgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi, plan bütünlüğünü bozucu, plan ana 

kararlarını değiştirici, emsal artışı getirmemekle birlikte mevcut binaların yasallaştırılması şeklinde 

hazırlanan ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce de uygun görülmeyen teklifin Şehir Planlama Müdürlüğü 

görüşlerinde de  belirtildiği üzere şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve ilgili yasal mevzuat hükümleri ile 

plan bütünlüğü çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 gün ve 1367 sayılı kararı 

doğrultusunda çalışmaları sürdürülen 1/5000 ölçekli plan revizyonu kapsamında değerlendirilmesinin uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. ” denilerek.  

Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 3612 parsel ve batısında Park Alanı olarak terk edilmiş alana 

ilişkin hazırlanan “NİP-10067,2” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ekinde 

olup, yazımız ve eklerinin ilgi (g) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 

5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir 

Belediye Meclisine havale olunmuştur.  

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Silivri ilçesi Selimpaşa Mah. 3612 parsel ve batısındaki terkli alana 

ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup otopark alanının bilgi paftasında 

gösterildiği şekilde 500 m² büyütülerek yeniden düzenlenmesi, 5,6 nolu plan notlarının iptal edilerek  

“Ticaret alanında 31/03/1995 tarih 95/20 sayılı ve 09/11/1995 tarih 1995-95 sayılı yapı ruhsatındaki 

müktesep haklar korunarak ve iskan edilebilir alan aşılmadan tadilat ruhsatı, ruhsat yenileme, yapı kullanma 

izin belgesi  işlemleri yürütülecektir” , “ binaların yakılıp yeniden yapılması halinde bu plan koşullarına 

uyulacaktır” şeklindeki plan notlarının ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.  

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
192 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1806 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 962, 11622   ve 10168 parseller ve kadastral yola ilişkin 

1/1000 ölç.   ekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün  12/ 10 /2015 gün ve  2015-10072   sayılı 

yazısında;  
 İlgi :a)29.07.2015 tarihli, 583-843139 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın yazısı eki 06/07/2015 

tarih 78 sayılı Küçükçekmece Belediye Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları. 

          b)15.01.2015 tarih ve 87 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı. 

          c)07.08.2014 tarih ve 1245 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısı.  

          d) 11.06.2014 tarihli ve 813 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı. 

          e) 13.12.2013 tarih ve 2493 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı. 

          f)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, 

S/90 sayılı Başkanlık Oluru. 

           TALEP: 

           Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 962 parselin Özel Üniversite (Eğitim) Tesis Alanı ve Park Alanına, 

11622 parselin Park Alanına ve 10168 parselin ve kadastral yolun İlköğretim Tesis Alanına alınarak 

İlköğretim Tesis Alanında çekme mesafelerinin ve kadastral yola cepheli Prestij Hizmet Alanlarında köşe 

kırıklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan “UİP-1300,22” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı eki İlçe 

Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek gereği için Başkanlığımıza iletilmiştir. 

           MÜLKİYET: 

            İlgi (a) yazı eki teklif plan dosyasında yer alan tapu senedi örneğinden, Küçükçekmece İlçesi, 

Sefaköy Mahallesi, 962 parselin 4135 m² yüzölçümünde İstanbul Aydın Üniversitesi mülkiyetinde olduğu ve 

10.06.2011 tarihinde edinildiği; 11622 parselin 1817,07m² yüzölçümünde İstanbul Aydın Üniversitesi 

mülkiyetinde olduğu ve 26.06.2012 tarihinde edinildiği, 10168 parselin 170,56m² yüzölçümünde Maliye 

Hazinesi mülkiyetinde olduğu ve 02.04.2014 tarihinde edinildiği anlaşılmıştır. 

           MEVCUT DURUM: 

  Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014 yılı Uygu görüntülerinde yapılan incelemede 

Küçükçekmece İlçesi, 962 parselin bir kısmında bina olduğu bir kısmının boş olduğu; 11622 ve 10168 

parselin boş olduğu görülmektedir.  

           PLANLARDAKİ DURUM: 

            18.08.2004 onanlı 1/5000 ölçekli Sefaköy Revizyon Nazım İmar Planında Küçükçekmece İlçesi, 

Sefaköy Mahallesi, 962 parsel kısmen E:2,00 yapılaşma şartlarında Prestij Hizmet Alanı ve kısmen de Park 

alanı, 11622 parsel E:2,00 yapılaşma şartlarında Prestij Hizmet Alanı’nda, 10168 parsel Prestij Hizmet 

Alanı’nda kalmakta iken; 21.01.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Plan  değişikliği ile 962 parsel 

E:2,00 yapılanma şartlarında Özel Üniversite (Eğitim) Tesis Alanı’na 11622 parsel ise Yeşil Alana alınarak; 

 “1-Tasdik hududu İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Beşyol Mahallesi, G21B01B2C pafta, 11622 

numaralı parsel (eski 712-713 parseller) ve 21 pafta, 962 parsel hudududur. 

2- Plan tasdik sınırı içerisinde kalan 11622 numaralı parsel Yeşil alandır.11622 parsel kamu eline 

geçmeden 21 pafta 962 parselde uygulama yapılamaz. 

3-Ağaçlandırılacak alanda yol seviyesinin altında kalmak şartıyla, parselin tamamında zeminaltı katlı 

otopark yapılabilir ve en az 1 veya 1.50 m. toprak derinliği bırakılacaktır. Uygulama aşamasında giriş 

çıkışlara ilişkin “Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu Kararı” alınacaktır ve çekme mesafesi cephe 

aldığı yoldan 5 metredir. İlçe belediyesince onaylanacak mimari avan projesine göre uygulama yapılacaktır. 

4- Plan tadilat sınırı içerisinde kalan 21 pafta, 962 numaralı parsel Özel Üniversite (Eğitim) Tesisi 

Alanı ve E:2.00’dır.21 pafta 962 parsel Özel Eğitim Tesis Alanı dışında iskan edilemez.Bağımsız bölüm 

olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz.Kat yükseklikleri, çekme mesafeleri İlçe Belediyesince 

onaylanacak mimari avan projesinde belirlenecektir.  

5-21 pafta, 962 numaralı parselin, otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydıyla iskan 

edilen 1. Bodrum kat emsale dahil değildir. Bodrum kat yüksekliği serbesttir. 

6- Hava mania kriterleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 
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7-Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden ve 1/1000 ölçekli imar planı 

yapılmadan uygulama yapılamaz. 

8-Jeolojik-Jeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

9-İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır. 

           10-Açıklanmayan hususlarda meri imar planı hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği şartları 

geçerlidir. 

           11-1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.”şeklinde plan notları getirilmiştir. 

           22.06.2005 tasdik tarihli 1000 ölçekli Sefaköy Uygulama İmar Planında 11622 parsel E:2,00 

yapılaşma şartlarında kısmen Prestij Hizmet Alanı’nda çok az kısmı Otopark Alanında, 10168 parselin ise az 

bir kısmı Prestij Hizmet Alanı’nda çoğunlukla da Yol Alanında  kalmaktadır. 

            24.06.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Sefaköy Uygulama İmar İtiraz Planında 962 parsel kısmen  E:2,00 

yapılaşma şartlarında  Prestij Hizmet Alanı, kısmen İlköğretim Tesis Alanı, kısmen Otopark, kısmen  de 

yolda kalmakta iken İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin 17.12.2008 tarih 2006/2534E, 2008/1967K sayılı 

kararı ile plansız kalan parsele hazırlanan 17.01.2012 tasdik tarihli plan ile 21 pafta 962 sayılı parsel plan 

tasdik sınırı içine alınarak, mevcut “İlköğretim Alanı” kısmen E:2 yapılaşmada Prestij Hizmet (PH) Alanı, 

kısmen İlköğretim Tesis Alanı kısmen Park Alanı kısmen de İmar Yoluna alınmıştır. 

          İLÇE MECLİS KARARI: 

          Küçükçekmece Belediye Meclisi’nin 06.07.2015 tarih 2015/78 sayılı kararında; 

          “Sefaköy 962 ve 11622 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 

(PİN:UİP-1300,22) değerlendirilmiş olup; Sefaköy 962 sayılı parselde düzenlenmiş olan Park Alanı’nın 

doğu yönünde büyütülmesi ve ayrıca, 962 sayılı parselin kuzeyindeki imar yolu ile güneydeki 12.00m.’lik 

imar yolu arasında bağlantı sağlayan ve teklif plan ile kısmen kapatılmış olan 8.00m.’lik imar yolunun 

kaldırılarak, İstanbul İl Özel İdaresi mülkiyetindeki 10168 sayılı parselin de İlköğretim Tesis Alanı’na dahil 

edilmesi suretiyle İlköğretim Tesis Alanı, Özel Üniversite Tesis Alanı, Park Alanı, imar yolu ve ayrıca plan 

değişikliği tasdik sınırının bilgi paftasındaki şekliyle yeniden düzenlenmesi koşuluyla, söz konusu parsellere 

ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklindeki ilçe 

imar komisyon kararı oyçokluğuyla kabul edilmiştir.    

         KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ: 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin, ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 

kurum görüşleri daha önceki tekliflere ilişkin olup, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin 

İnceleme Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Kamulaştırma                             

  Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşleri tarafımıza 

iletilmiştir.  

- İlgi (a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 12.02.2014 gün, 478 sayılı yazısında; 

 " 21.01.2013 t.t'li 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı doğrultusunda Küçükçekmece İlçesi, 

Beşyol Mahallesi, 21 pafta, 962 parselin E:2.00 yapılanına koşullarında "Özel Üniversite (Eğitim) Tesisi 

Alanı", 11622 parselin ise "Park Alanı" olarak planlanması ve 962 parselin içinden geçen 8.00 m'lik yolun 

devamının da iptal edilerek "İlköğretim Tesisi Alanı"na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Plan Tadilat Teklifi; söz konusu teklifin ulaşım sistemine etkisinin minimuma indirilmesi için; 

            -Mer'i plandaki imar yollarına gerekli terklerin bedelsiz yapılması, 

             -Teklife konu alanın otopark alanı ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda 

çözümlenmesi, 

            -Teklife konu alanın cepheli olduğu 15.00 m ve altındaki yollardan min. 5 m, cepheli olduğu 15.00 m 

üzerindeki yollardan min. 10 m çekme mesafesi düzenlenmesi, 

           -07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme 

Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin 

sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz 

önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerin de oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 5.00 m 

çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması 

gerekmektedir." denilmektedir.   

        -İlgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 17.04.2013 gün, 822-74166 sayılı 

yazısında; 

        “ Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve 

statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde 

belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin 

etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz 

konusu 1/1000 ölçekli U.İ. Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”denilmektedir.  
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         İlgi (a) yazı eki Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 18.04.2013 gün ve İBB-74996-683 

yazısı eki Komisyon Raporunda;  

       “Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; planda yapılan imar 

yollarındaki değişiklik müdürlüğümüz sorumluluğunda olmamakla beraber, plan tadilatı teklifi yürürlükte 

olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı doğrultusunda hazırlandığından; donatı alanlarının kamuya 

bila bedel terk edilmesi kaydıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir. 

        İlgi (a) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2013 gün 2013-248023 sayılı yazısında; 

       “Bahse konu alanların fonksiyon değişikliklerini içeren plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir 

sakınca görülmemiştir. Plan sahası çevresindeki mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarımızı gösterir 

paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Yazımız ekinde gönderilen hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar 

planlarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.”denilmektedir. 

         İlgi (a) yazı eki Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 25.04.2013 gün 2013-419890-4302-78531 sayılı 

yazısında; 

       “Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası 

bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir Encümen Kararına 

rastlanmamıştır.”denilmektedir. 

  İlgi (a) yazı eki T.C.İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 19.06.2013 gün 2013-71377 sayılı 

yazısında;         

 “Küçükçekmece İlçesi Beşyol Mahallesi 11622 parselin Aydın Üniversitesi Kampüs Alanı içerisinde 

olduğu, kampüs alanı içindeki bir park alanının halka açık kamunun yararlanabileceği bir alan 

olamayacağından, 962 parselde belirtilen park alanına karşılık gösterilen, 11622 parsele transferini ön gören 

İmar Planı değişikliğinin onaylanmadığı, İmar Planlarında gösterilen Eğitim Tesis alanlarının özel 

Üniversiteye de tahsis edilebileceği belirtilmekle birlikte Küçükçekmece İlçesi Beşyol Mahallesi 962 parsele 

komşu İsmail Hakkı Uludağ İmam Hatip Ortaokulun Beşyol ve Cennet Mahallerinin tek İmam Hatip 

Ortaokulu olduğu, uygulamanın yeni olduğu, İmam Hatip Ortaokuluna öğrenci talebinin fazla olabileceği 

okulun ek derslik ve teneffüs alanına ihtiyaç duyulacağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 

onaylanarak yürürlüğe girmiş ve fonksiyon kararları sırasıyla: kısmen E:2.00 yapılaşma şartlarında Prestij 

Hizmet (PH) Alanı, kısmen İlköğretim Tesis Alanı, kısmen Park Alanı ve kısmen İmar yolu olduğu görülen 

1/1.000 ölçekli 17.01.2012 tasdik tarihli Küçükçekmece İlçesi Sefaköy 21 pafta, 962 parsele ilişkin 

Uygulama İmar Planın söz konusu planın bahse konu parsele ilişkin getirmiş olduğu imar planında değişiklik 

yapılmasının uygun olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan 

Tadilatı teklifi Valiliğimizce uygun görülmemektedir.”denilmektedir. 

         DEĞERLENDİRME ve SONUÇ  

         18.08.2004 onanlı 1/5000 ölçekli Sefaköy Revizyon Nazım İmar Planında Küçükçekmece İlçesi, 

Sefaköy Mahallesi, 962 parsel kısmen E:2,00 yapılaşma şartlarında Prestij Hizmet Alanı ve kısmen de Park 

alanı, 11622 parsel E:2,00 yapılaşma şartlarında Prestij Hizmet Alanı’nda 10168 parsel ise Prestij Hizmet 

Alanı’nda kalmakta iken; 21.01.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 962 parsel E:2,00 

yapılanma şartlarında Özel Üniversite (Eğitim) Tesis Alanı’na 11622 parsel ise Park Alanına alınmıştır.  

          Parsel dosyasında yapılan incelemede; ilgilisince hazırlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı'nca onaylanan 21.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 

doğrultusunda, meri 1/1000 ölçekli bölge planında Sefaköy 21 pafta 962 sayılı parselde düzenlenmiş olan 

Prestij Hizmet (PH) Alanı, İlköğretim Tesis Alanı ve Park Alanının kaldırılarak parselin kısmen E=2.00 

yapılaşma şartlarında Özel Üniversite (Eğitim) Tesis Alanı ve kısmen de imar yolu olarak düzenlenmesi, 

Sefaköy 21 pafta 962 sayılı parselin ortasından kuzey- güney yönünde geçen 8.00 m.lik imar yolunun batı  

yönünde kaydırılarak güzergahının değiştirilmesi, Sefaköy 21 pafta 962 sayılı parselin kuzeyinden geçen 

8.00 m.lik imar yolunun 7.00 m. olarak düzenlenmesi, Sefaköy 11622 sayılı parselin ise Park Alanı olarak 

düzenlenmesine ilişkin ilgilisince hazırlanarak  Küçükçekmece Belediye’sine iletilen 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı tadilatı teklifinin; İstanbul İl Özel İdaresi mülkiyetindeki 10168 sayılı parselin de 

İlköğretim Tesis Alanı'na dahil edilerek İlköğretim Tesis Alanının yeniden düzenlenmesi ve ayrıca, 962 

sayılı parselin kuzeyindeki imar yolunun meri imar planındaki şekliyle 8.00 m. olarak düzenlenmesi 

suretiyle 04.10.2013 tarih ve 2013/141 sayılı Küçükçekmece Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun 

bulunduğu belirtilerek tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e ) kararı ile “Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy 21 pafta 962 ve 11622 

parseller ile 10168 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup  İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için 

ilçesine iadesi uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlandığı, 

Akabinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün ilgi (c) yazısı ile; Sefaköy 21 

pafta 962 sayılı parsele ilişkin 17.01.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali 

istemiyle Aydın Üniversitesi tarafından açılan davada; İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 29.04.2014 tarih ve 
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2012/1250 Esas No'lu, 2014/798 sayılı kararı ile taşınmazın ilköğretim tesis alanına yönelik kısmının 

iptaline karar verildiği hususu tarafımıza iletilmiş olup, İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 29.04.2014 tarih ve 

2012/1250 Esas No'lu, 2014/798 sayılı kararına istinaden, 21.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım 

imar planı değişikliği doğrultusunda, Sefaköy 962 sayılı  parselde düzenlenmiş olan Prestij Hizmet Alanı, 

İlköğretim Tesis Alanı ve Park Alanı'nın kaldırılarak parselin kısmen E=2.00 yapılaşma şartlarında Özel 

Üniversite (Eğitim) Tesis Alanı ve kısmen de imar yolu olarak düzenlenmesi, Sefaköy 21 pafta 962 

sayılı parselin ortasından kuzey-güney yönünde geçen 8.00 m.lik imar yolunun batı yönünde kaydırılarak 

güzergahının değiştirilmesi ve ayrıca, Sefaköy 21 pafta 11622 sayılı parselin ise Park Alanı olarak 

düzenlenmesine ilişkin ilgilisince hazırlanarak ilçe belediyesine iletilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

tadilatı teklifinin, İstanbul İl Özel İdaresi mülkiyetindeki 10168 sayılı parselin de İlköğretim Tesis Alanı'na 

dahil edilerek İlköğretim Tesis Alanının yeniden düzenlenmesi suretiyle 01.10.2014 tarih ve 2014/118 sayılı 

Küçükçekmece Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunarak tarafımıza iletildiği, konuya ilişkin 

olarak alınan ilgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile, ilgi (d) sayılı Büyükşehir Belediye 

Meclis Kararı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi için söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği teklifinin Küçükçekmece Belediye Başkanlığına iade edildiği tespit edilmiştir. 

         İlgi (a) yazı ekinde ise; İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 29.04.2014 tarih ve 798 sayılı kararına 

istinaden 21.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda ilgilisi 

tarafından hazırlanarak Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’na iletilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği teklifi ile; Sefaköy 21 pafta 962 sayılı parselde düzenlenmiş olan Prestij Hizmet (PH) Alanı, 

İlköğretim Tesis Alanı ve Park Alanının kaldırılarak parselin kısmen E=2.00 yapılaşma şartlarında Özel 

Üniversite (Eğitim) Tesis Alanı, kısmen Park Alanı ve kısmen de imar yolu olarak düzenlenmesine, Sefaköy 

21 pafta 962 sayılı parselin ortasından kuzey-güney yönünde geçen 8.00 m.lik imar yolunun kaldırılarak 

Özel Üniversite (Eğitim) Tesis Alanı'na dahil edilmesine ve ayrıca, Sefaköy 11622 parselin ise Park Alanı 

olarak düzenlenmesine ilişkin G21b01b2b-G21b01b2c rumuzlu pafta üzerine işlenen 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, 10168 parsel ve imar yolunun da bilgi paftası doğrultusunda 

İlköğretim Tesis Alanına, kısmen de Prestij Hizmet Alanına alınması şeklinde tadilen uygun görülerek 

tarafımıza iletilmiş olup, teklife plan notu olarak; 

1-Onama sınırı İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Beşyol Mahallesi, G21B01B2C pafta 11622 numaralı 

parsel ve G21B01B2B pafta 962 numaralı parselleri içeren sınırdır. 

2-Plan onama sınırı içerisinde kalan G21B01B2C pafta 11622 numaralı parsel park alanıdır. 11622 numaralı 

parsel kamu eline geçmeden G21B01B2B pafta 962 parselde uygulama yapılamaz. 

3-Park Alanında yol seviyesinin altında kalmak şartıyla, parselin tamamında zeminaltı katlı otopark 

yapılabilir ve en az 1.00 veya 1.50 metre toprak derinliği bırakılacaktır. Uygulama aşamasında giriş çıkışlara 

ilişkin “Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu Kararı” alınacaktır ve çekme mesafesi cephe aldığı yoldan 

5 metredir. İlçe Belediyesince onaylanacak mimari avan projesine göre uygulama yapılacaktır.  

4-Plan onama sınırı içerisinde kalan G21B01B2B pafta 962 parsel Özel Üniversite (Eğitim) Tesis Alanı ve 

E=2.00’dir. G21B01B2B pafta 962 parsel Özel Eğitim Tesis Alanı dışında iskan edilemez. Bağımsız bölüm 

olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz. Kat yükseklikleri ve çekme mesafeleri ilçe belediyesince 

onaylanacak mimari avan projesine göre belirlenecektir. 

5- G21B01B2B pafta 962 parselin otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydıyla iskan edilen 

1.bodrum kat emsale dahil değildir. Bodrum kat yüksekliği serbesttir. 

6-Hava Mania kriterleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

7-Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 

8-Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

9-İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır. 

10-Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği şartları geçerlidir.”şeklinde 

plan notları getirilmiştir. 

           Yapılan incelemede; -Söz konusu 962 ve 11622 parsellere ilişkin ilgilisince hazırlattırılan plan tadili 

teklifine ilişkin İlçe Meclis Kararı ile plan onama sınırı dışındaki 10168 parsele ilişkin de karar alındığı, bu 

karara istinaden ilgili müdürlüğünce hazırlanarak alınacak kurum görüşleri ile birlikte yeniden 

değerlendirmek üzere İlçe Meclisine sunulması gereken teklifin Başkanlığımıza iletilmesinin usulen uygun 

olmadığı, İlçe Meclis Kararı ile ilave edilen 10168 parsele ilişkin teklif plan notlarında herhangi bir 

düzenleme yapılmadığı ve 11622 parsellere ilişkin düzenlenen plan notlarının meri 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar Planı doğrultusunda düzenlendiği görülmekle birlikte “Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar 

Yönetmeliği geçerlidir.” şeklindeki ibarenin Tip İmar Yönetmeliğinin geçerli olduğu şeklinde düzenlemesi 

gerektiği görülmüştür.  

 

 04.10.2013 tarih ve 2013/141 sayılı Küçükçekmece Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun 

bulunduğu belirtilerek tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, 
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e ) kararı ile “Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy 21 pafta 962 ve 11622 

parseller ile 10168 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup  İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için 

ilçesine iadesi uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlandığı, Milli Eğitim Bakanlığının “…öğrenci 

talebinin fazla olabileceği okulun ek derslik ve teneffüs alanına ihtiyaç olduğu…” görüşü doğrultusunda 

10168 parselin 160,00m² lik kısmının ve 700 m² lik yolun  İlköğretim Tesis Alanına ilave edildiği ancak 

yapılan bu değişikliğe ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün nihai 

görüşünün olmadığı, plan açıklama raporunda ise10168 parsel ve yol alanından bahsedilmediği görülmüştür. 

   Söz konusu teklif ile Prestij Hizmet Alanında kalan 1817,07m² büyüklüğünde 11622 parselin Park 

Alanına alındığı,  10169 parselde yaklaşık 2500m² büyüklüğünde olan İlköğretim Tesis Alanına  10168 

parsel ve yol alanında kalan yaklaşık 860 m²lik alanın İlköğretim Tesis Alanı olarak eklendiği,  962 parselin 

Prestij Hizmet Alanında kalan 1600m²si  ile park alanında kalan 220m² si ve Yol Alanında kalan 250m² si  

(toplam 2070m²) Özel Üniversite (Temel) Tesis Alanına alındığı, 962 parselin İlköğretim Alanında kalan  

yaklaşık 850m² sinin ise  Park Alanına alındığı görülmekte olup, sonuç olarak 2070 m² Özel Üniversite 

Alanı, yaklaşık 2670 m² Park Alanı ve 860 m² İlköğretim Tesis Alanı düzenlendiği görülmüştür. 

Ayrıca Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ekinde tarafımıza iletilen 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi plan notları meri 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda olmakla 

birlikte 4 nolu plan notlarındaki kat yüksekliklerinin ve çekme mesafelerinin İlçe Belediyesince onaylanacak 

mimari avan projeye bırakılması ile 5 nolu plan notundaki 1.bodrum katın emsale dahil edilmemesine ve 

bodrum kat yüksekliğine ilişkin düzenlemelerin Planlı Alanla Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine aykırılık 

teşkil ettiği, 5 nolu plan notunda oluşturulan 1. bodrum katın emsale dahil edilmemesi ile inşaat ve buna 

bağlı olarak yapı yoğunluğunun arttırıldığı görülmektedir. ” Denilerek.  

            İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve “UİP-1300,22” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Plan Tadilat teklifi ile kurum görüşleri yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (f) Başkanlık 

onayı ve genelgesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14 maddelerine 

göre ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye 

Meclisine havale olunmuştur.   

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 962-11622 ve 10168 parsellere ve 

kadastral  yola ilişkin 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup  İstanbul 3. 

İdare Mahkemesi’nin  2014/798K sayılı kararı  dikkate alınarak planlar arasında  uyumsuzluk oluşmaması 

için   962 nolu parselin bilgi paftasında  gösterilen kısmının  İlköğretim Tesis Alanı  olarak düzenlenmesi 

için Planlama Müdürlüğü tarafından  1/5000 ölçekli planda  çalışma yapılarak İBB Meclis onayına  

sunulması, 1/1000 ölçekli  plan teklifinin  ise 1/5000 ölçekli planla birlikte  değerlendirilmek üzere 

müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
193 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1834 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, Fatih Mh. 8373 ada 4 parsele ilişkin  “UİP-123,178” Plan İşlem 

Numaralı 1/1000 ölç. UİP değişikliği, Sarıgazi 284,285,286,287,288,292,293,429,1930,1933 parseller ile  

Eyüp Sultan 0 ada 1 parselin bir kısmına ait “UİP-123,179” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç. UİP değişikliği 

ve 9006 ada 3 parsele ait “UİP-15372”  Plan İşlem Numaralı  1/1000 ölç. UİP teklifi 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün  12/ 10 /2015 gün ve  2015-12591-7960   

sayılı yazısında;  
İLGİ: (a) 09.10.2015 tarih, 80059122-301.01.04-1108973-12526-100934 sayılı Sancaktepe Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ve eki 09.10.2015 tarih, 2015/103 sayılı Sancaktepe Belediye Meclisi 

kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan dosyası. 

(b) 08.09.2015 tarih, 1096506-11547-92160 sayılı Sancaktepe Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 

1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği dosyası. 

(c) 14/ 09 /2015 tarih, 2015-11546 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

(d) 08.09.2015 tarih, 1096511-11548-92158 sayılı Sancaktepe Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 

1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği dosyası. 

(e) 14/ 09 /2015 tarih, 2015-11544 sayılı Başkanlık Makamına yazımız 

(f) 09.09.2015 tarih, Pl.11549 sayı, 14.09.2015 tarih, Pl.11709 sayı ile Müdürlüğümüzde kayıtlı 

ilgilisinin dilekçeleri ve eki 1/5000 ölçekli plan teklifi dosyası. 

 (g) 14/ 09 /2015 tarih, 2015-11549 sayılı Başkanlık Makamına yazımız 

(h)  18.09.2015 tarih, 2015-1497 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı   

(ı) 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004  tarih,S/90 

sayılı Başkanlık Oluru. 

 TALEP 

 13.04.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde E:1.65 yapılanma koşullu 

“K+T4” simgeli “Ticaret+Konut Alanı”nda kalmakta iken; İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 04.06.2015 tarih, 

2013/2194 E, 2015/1393 sayılı kararı ile 13.04.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği iptal edilerek plansız durumda kalan Sancaktepe İlçesi, 9006 ada 3 parsele yönelik Sancaktepe 

Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda yapılan plan çalışması ile söz konusu parseliniptal edilen plan 

değişikliği ile aynı yapılanma koşullarında (Taks: 0.50, Kaks: 1.65) “Konut+Ticaret Alanı” olarak 

planlanmasına; 12.07.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Paşaköy Deresi ve Kolları ile Yakın Çevresi Uygulama İmar 

Planı Değişikliğinde “Sağlık Tesis Alanı”nda kalan 8373 ada 4 parselin “Bölge Parkı” fonksiyonuna 

alınması; 15.02.2010 t.t’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında “Askeri Alan”da kalan 

Sarıgazi   284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 429, 1930, 1933 parseller ile  Eyüp Sultan 0 ada 1 parselin bir 

kısmının “Sağlık Tesisi Alanı” ve “Yol Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinin, söz konusu alana yönelik hazırlanan ve ilgi (h) 

Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile aynen uygun görülen ve dağıtım işlemleri devam etmekte olan 

1/5000 ölçekli plan ve plan değişiklikleri doğrultusunda hazırlandığı belirtilerek Sancaktepe İlçesi, Fatih Mh. 

8373 ada 4 parsele ilişkin “UİP-123,178” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği, Sarıgazi 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 429, 1930, 1933 parseller ile Eyüp Sultan 0 ada 1 

parselin bir kısmına ait “UİP-123,179” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

ve 9006 ada 3 parsele ait “UİP-15372”  Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 

09.10.2015 tarih, 2015/103 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. 

maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talebiyle ilgi (a) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilmiştir. 

 MÜLKİYET 

İlgi (a) yazı eki teklif plan değişikliği dosyasında yer alan belgelerin incelenmesinden ve 

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde yapılan incelemede; 

 284 parselin 21146,30 m
2 
yüzölçümlü ve 11.04.1972 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi mülkiyetinde, 

 285 parselin 24410,66 m
2 
yüzölçümlü ve 26.02.1974 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi mülkiyetinde, 

 286 parselin 21283,14 m
2 
yüzölçümlü ve 23.06.1993 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi mülkiyetinde, 

 287 parselin 20608,27 m
2 
yüzölçümlü ve 05.03.1974 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi mülkiyetinde, 

 288 parselin 20369,70 m
2 
yüzölçümlü ve 12.02.1974 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi mülkiyetinde, 
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 292 parselin 35500 m
2 
yüzölçümlü ve 17.11.1978 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi mülkiyetinde, 

 293 parselin 33383,64 m
2 

yüzölçümlü olup, 876/33798 pay ve 06.08.1991 edinim tarihi ile Maliye 

Hazinesi, 16315/16899 pay ve 13.07.2015 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi, 27/33798 pay ve 

20.10.1976 edinim tarihi ile şahıs, 265/33798 pay ve 19.02.2013 edinim tarihi ile şahıs mülkiyetinde, 

 1930 parselin 353102,54 m
2 

yüzölçümlü ve 04.07.2006 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi 

mülkiyetinde, 

 1933 parselin 60187,30 m
2 

yüzölçümlü ve 03.07.2006 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi 

mülkiyetinde, 

 429 parselin 7337,39 m
2 

yüzölçümlü ve 20.07.1971 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi mülkiyetinde 

olduğu görülmektedir. 

 8373 ada 4 parselin 46030,54 m2 yüzölçümlü ve 15.09.2000 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi 

mülkiyetinde olduğu görülmektedir. 

  Sancaktepe İlçesi, Veysel Karani Mah., E:8085 ada 14 ve 23 parsellerin 18.252,44 m2 ve 40237,05 

m2 olarak Sancaktepe Belediye Başkanlığı adına kurumlar arası tashihen devir yoluyla 15.07.2010 

yılında edinildiği, devam eden süreçte ise yukarıda belirtilen mahkeme kararları ile iptale konu olan 

1/5000-1/1000 ölçekli plan tadilatlarının onanmasına meteakip Eski:8085 ada 14 ve 23 parsellerin 

Yeni:9006 ada 3 parsel olarak 50100 m2 yüzölçümlü olarak şirket tarafından 11.09.2013 tarihinde 

edinildiği görülmektedir. 

 MEVCUT DURUM 

 Teklif plan değişikliğine konu alana ait Müdürlüğümüz işlem dosyasında ve Başkanlığımız 

kullanımında olan 2014 yılı uydu görüntüsü/sokak panoraması üzerinde yapılan incelemede;  

 8373 ada 4 parselin çoğunlukla yapılaşmamış olduğu, üzerinde 1 adet yapının olduğu ve Aile Sağlığı 

Merkezi olarak kullanıldığı, 

 Sarıgazi 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 429, 1930, 1933 parsel sayılı taşınmazların yapılaşmamış 

olduğu ve Askeri Alan sınırları içerisinde yer aldığı görülmektedir. 

  9006 ada 3 parselde ise inşaat çalışmaları yapıldığı görülmekle birlikte söz konusu taşınmaza 

yönelik ifadeleri içerir mahiyetteki Sancaktepe Belediye Başkanlığının 11.09.2015 tarih 1098147-

11718/93325 sayılı yazısı eki 28.03.2014 tarihli Yapı Ruhsatları incelendiğinde söz konusu 

ruhsatların 30.09.2013 tarihli imar durum belgesi ile 15.02.2010 t.t’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe 

Uygulama İmar Planına göre düzenlendiği, ruhsatın geçerlilik tarihinin 28.03.2019 olduğu, toplam 

yapı sayısının 30, toplam yapı inşaat alanının ise 172059,91 m
2 
olduğu görülmüştür. 

 PLANLARDAKİ DURUM 

 İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifine konu parsellerden; 

- Sancaktepe İlçesi, Veysel Karani Mah., Y:9006 ada, 3 parsel (E:8085 ada 14 ve 23 parsel) sayılı 

taşınmazın 13.04.2013 t.t ‘li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Sağlık Tesisi Alanı’ndan K+T4 

simgeli 450 kişi/ha yoğunlukta Konut+Ticaret Alanı’na alınarak ; 

1.  “Plan tasdik sınırı içerisindeki alan 450 k/ha yoğunluklu Konut+Ticaret (K+T4) alanıdır.  

2. 24.11.2009 t.t.’li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı plan notları geçerlidir. 

3. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanacaktır. 

4. Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İstanbul Otopark Yönetmeliği 

hükümleri geçerlidir. 

5. İl Sağlık Müdürlüğü görüşüne uyulacaktır.”  Şeklinde plan notları getirildiği,  

Ayrıca 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında; y.9006 ada, 3 parsel 

(e.8085 ada 14 parsel) kısmen Belediye Hizmet Alanı kısmen İdari Tesis Alanı kısmen de 12 ve 15 metrelik 

yol alanında, (e.8085 ada 23 parsel) kısmen Sağlık Tesis Alanı’nda kısmen de 15 ve 20 metrelik yol alanında 

kalmakta iken 13.04.2013 tt.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile parsellerin tamamı 

Ticaret+Konut (T+K4) Alanına alınmış; 

1. “Plan tasdik sınırı içerisindeki alan (T+K4) Konut+Ticaret (E:1.65) alandır.  

2. 15.02.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı plan notları geçerlidir. 

3. Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İstanbul Otopark Yönetmeliği 

hükümleri geçerlidir. 

4. İl Sağlık Müdürlüğü görüşüne uyulacaktır.” şeklinde plan notları getirildiği,  

Devam eden süreçte 13.04.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının yürütmesinin 

durdurulması ve iptali talebiyle Başkanlığımız aleyhine açılan davada İstanbul 6. İdare Mahkemesince alınan 

04.06.2015 tarih ve 2013/2264 E. 2015/1392 sayılı kararı ile; “…Dava konusu işlemin iptaline” karar 

verildiği, ayrıca Sağlık Bakanlığı (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü) tarafından, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 

2013/2194 E. Sayılı dosyası ile 13.04.2013 t.t ‘li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının 

yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle idaremiz aleyhine açılan davada; 13.04.2013 tasdik tarihli 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının da 04.06.2015 tarih, 2013/2194 E, 2015/1393 sayılı kararı ile  
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“…dava konusu işlemin iptaline…” karar verildiği görülmüş olup, ilgi (h) kararı ile kabul edilen ve onama 

işlemleri devam eden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile  9006 ada 3 parselin brüt 450 ki/ha yoğunluklu 

“TİCK” ve “K+T4” simgeli “Ticaret+Konut Alanı”na alındığı ve 

1. “Plan onama sınırı eski 8085 ada 14 ve 23 parseller Yeni 9006 ada 3 parsel ile bir kısım tescil  

dışı alanı kapsamaktadır. 

2. Plan onama sınırı içinde 9006 ada 3 parsel “K+T4” simgeli “Konut+Ticaret Alanı”, bir kısım tescil 

dışı alan ise 30 m. 25 m. en kesitli yol alanı olup, bu alanlarda 24.11.2009-21.06.2011 t.t.’li 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri geçerlidir. 

3. 3.Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kanalizasyona 

Deşarj Yönetmeliği ve Meri İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları 

bulunduğu görülmüştür.  

-8373 ada 4 parsel 12.07.2013 tarihinde onanan 1/5000-1/1000 ölçekli Paşaköy Deresi ve Kolları ile 

Yakın Çevresi Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ile “Bölge Parkı”nın iptal edilerek “Sağlık 

Tesisleri Alanları”na alındığı kalmakta iken; ilgi (h) kararı ile kabul edilen ve onama işlemleri devam eden 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile “Sağlık Tesis Alanı” fonksiyonunun iptal edilerek, tekrar 

“Bölge Parkı”na alınmıştır. 

-284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 1930, 1933, 429 parseller ile Eyüp Sultan Mahallesi, 0 ada 1 

parselin bir kısmı 24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında ve 15.02.2010 t.t’li 

1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında  “Askeri Alan”da, 429, 284 ve 285 parsel sayılı 

taşınmazların bir kısmı “Yol Alanı”nda kalmak iken ilgi (h) kararı ile kabul edilen ve onama işlemleri devam 

eden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile “Sağlık Tesis Alanı” ve “Yol Alanı”na alınmıştır.  

 İLÇE MECLİS KARARI 

 İlgi (a) yazı eki İlçe İmar Komisyonun “ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  Fatih Mah., 8373 ada 4 

parsel ve Sarıgazi 284,285,286,287,288,292,293,429,1930,1933 parseller ile  Eyüp Sultan 0 ada 1 parselin 

bir kısmına ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği ile 9006 ada 3 parsele ait 07.09.2015 tarih, 1095781-11504 

sayılı, 07.09.2015 tarih, 1095796-11506 sayılı, 07.09.2015 tarih, 1095787-11505 sayılı teklifleri ve 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan değişikliklerine ait 18.09.2015 tarih, 1497 sayılı İBB Meclis kararı 

doğrultusunda hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan değişikliği teklifi  incelenmiş 

olup, tamamlanan kurum görüşleri ve müktesep haklarının korunarak mahkeme kararları doğrultusunda 

donatı alanlarının düzenlenmesi müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” 

Şeklindeki 08.10.2015 tarih, 30 sayılı raporunun 09.10.2015 tarih, 2015/103 sayılı İlçe Meclis kararı ile 

komisyondan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildiği görülmektedir. 

 KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ   

 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliğine ilişkin ilgi (a) yazı ekinde; Ulaşım Planlama Müdürlüğü, 

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü 

ve Sağlık Bakanlığına ait kurum görüşleri ile tarafımıza iletilmiştir. 

 Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün; 

 8373 ada 4 parsele ilişkin 07.09.2015 tarih 969411-3091-163631 sayılı Ulaşım Planlama 

Müdürlüğü yazısı eki plan değişikliği inceleme komisyonu kararında; 

“ULAŞIM KARARI: Sancaktepe İlçesi, Fatih Mahallesi, 8373 ada 4 parsel ve kadastral boşluğun Sağlık 

Tesis Alanından Bölge Parkına alınmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği, bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir. 

 Sarıgazi Mah., 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293,1930, 1933, 429 parseller ile Eyüp Sultan 

Mahallesi, 0 ada 1 parselin bir kısmına  ilişkin 04.09.2015 tarih 565483-3074-162966 sayılı 

Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı eki plan değişikliği inceleme komisyonu kararında; 

“ULAŞIM KARARI: Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 284, 285, 286, 287, 288, 429 parseller ile 

kadastral boşluk alanı ve Eyüp Sultan Mahallesi, 0 ada I parselin bir kısmının 24.11.2009 t.t.'li 1/5.000 

ölçekli Nazım İmar Planı ile 15.02.2010 t.t.'li 1/1.000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında "Askeri 

Alan"da kaldığı belirtilerek söz konusu alanın kanın yararı gözetilerek "Sağlık Tesisi Alanına alınması 

hakkında hazırlanan 1/5.000-1/1.000 ölçekli plan tadilatı teklifleri; 

 Meri imar planlarına ve uygulama projesi biten 03.02.2011 tarih ve UTK2011/4-19 sayılı 

"Sancaktepe, TEM Kuzey Yan Yol ile Eski Ankara Caddesi Arası (Mevlana Caddesi - Seçkin 

Sokak) Yol Kavşak Uygulama Projesi" ve "Sancaktepe, Atatürk Caddesi ile Ulubatlı Hasan Caddesi 

Arası (Eski Ankara Caddesi) Yol Kavşak Uygulama Projesi"ne uygun olarak yollara gerekli terklerin 

bedelsiz olarak yapılması, 

 Çekme mesafeleri yol rezerv alanları olarak öngörüldüğünden, teklif alanın cepheli olduğu 10.00 

m'lik yoldan min. 10.00 m, 30.00m’lik yoldan min. 15.00 m çekme mesafesi sağlanması, bodrum 

katlarda da söz konusu çekme mesafelerine uyulması. 
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 Uygulama projesi biten "Çekmeköy-Sultanbeyli Raylı Sistem Hattı”na ilişkin Altyapı Projeler 

Müdürlüğü'nden görüş alınması. 

 "Sağlık Tesis Alanı" fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60m
2
’lik 

inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." plan notunun eklenmesi, 

 "Sağlık Tesisi Alanı"nın acil ve poliklinik giriş-çıkışlarının ayrı ayrı düzenlenerek uygulama 

aşamasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu Kararı" UTK kararı alınması, şartlarıyla 

bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir. 

 9006 ada 3 parsele ilişkin 07.09.2015 tarih 965578-3085-163163 sayılı Ulaşım Planlama 

Müdürlüğü yazısında;  

 “ULAŞIM KARARI: 

 Sancaktepe İlçesi. Veysel Karaııi Mahallesi. 9006 ada. 3 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 13.04.2013 

tarihli tadilat planının 1/5000 ölçekli planın mahkeme kararı ile iptal edildiğinden bahisle söz konusu alanın 

brüt yoğunluk:450 ki/ha. KAKS:1.65, TAKS:0.50 yapılanma koşullarında K+T4 "Konut + Ticaret Alanı”na 

alınmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli plan tadilatı: 

 Gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, 

 Otopark alanlarına ilişkin olarak: Plan Değişikliği Komisyonunun 12.03.2015 tarih UP2013-12/03 

sayılı kararında belirtildiği üzere 

 ‘Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark 

yeri tesis etmek esastır. Bıı esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için: 

 brüt alanı 75m
2
’ye kadar (brüt alan ≤ 75 m

2
) olan dairelerde en az 1 adet otopark 

 brüt alanı 75m
2
-150m

2
 arasında (75 m

2
<brüt alan<150 m

2
) olan dairelerde en az 2 adet 

otopark 

 brüt alanı 150 m
2
 ve üstü (brüt alan ≥ 150m

2
) dairelerde en az 3 adet otopark yeri 

ayrılacaktır.’ 

 ‘Ticaret Alanı’ fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m
2
'lik 

inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.’ plan notlarının eklenmesi, 

 Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak düşünüldüğünden yollardan 15 m çekme mesafesi 

düzenlenmesi, 

 Söz konusu tadilat ile birlikte Sarıgazi Mahallesi, 284, 285, 286, 287, 288, 429 parseller ile Eyüp 

Sultan Mahallesi. 0 ada, 1 parselin bir kısmımın ‘Askeri Alan’dan "Sağlık Tesis Alanı’na alınması 

ve 8373 ada, 4 parselin Sağlık Tesis Alanından Bölge Parkına alınmasına ilişkin 1/5.000 ve 1/1.000 

ölçekli plan tadilatları gerçekleşmeden söz konusu alanda uygulama yapılmaması gerektiğinden 

yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak bölgesel ulaşım sistemi açısından bölge planları 

kapsamında değerlendirilmelidir.” Denilmektedir. 

 

 Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ; 

 8373 ada 4 parsele ilişkin 09.09.2015 tarih, 1709-165124 sayılı yazısında;  

İlgili alanın Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli 

Yerleşime Uygunluk Haritalarında genel olarak “ÖA-5b(Diğer Yumuşak Zeminler vb. nedeni ile Orta-Hafif 

Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alan)da, az bir kısmının ise “ÖA-6a (Yapay Dolgu(ÖA-4a) ve Diğer 

Yumuşak Zeminler(ÖA-5b) tehlikelerinin birlikte görüldüğü, Ağır Mühendislik Önlemleri Gerektiren 

Alanlar”da kaldığı belirtilerek; “Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama 

aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması 

durumunda, zemin-temel. temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda, teknik müdahalelerin 

yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de 

değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1 5.000 Ölç. N.İ.Plan tadilatı ve 

1 1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.  

 Sarıgazi Mah., 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293,1930, 1933, 429 parseller ile Eyüp Sultan 

Mahallesi, 0 ada 1 parselin bir kısmına ilişkin 16.09.2015 tarih,1755-169268 sayılı  yazısında; 

Söz konusu alanın Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 

ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritalarına göre; 

b) kısmen "UA" lejantlı "Yerleşime Uygun Alan"da, 

c) kısmen "ÖA-1b" lejantlı "Sıvılaşma tehlikesinin görüldüğü, Orta-Hafîf Mühendislik Önlemleri 

Gerektiren Alan"da, 

d) kısmen "ÖA-4b" lejantlı "Alüvyon-Kuşdili Formasyonu birimleri ile temsil edilen, Orta-Hafîf 

Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alan "da, 

e) kısmen "ÖA-5b" lejantlı "Diğer Yumuşak Zeminler vb nedeni ile Orta-Hafif Mühendislik 

Önlemleri Gerektiren Alan"da, 
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kısmen de "ÖA-6b" lejantlı alanda kalmakta olup, bu alanlar; Alüvyon- Kuşdili Formasyonu (ÖA-

4b) ) ve Karstlaşma Alanları (ÖA-5b) tehlikelerinin birlikte görüldüğü, Orta-Hafîf Mühendislik Önlemleri 

Gerektiren Alanlar”da kaldığı belirtilerek; ““Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların 

planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması 

durumunda, zemin-temel. temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda, teknik müdahalelerin 

yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de 

değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1 5.000 Ölç. N.İ.Plan tadilatı ve 

1 1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.  

 9006 ada 3 parsele ilişkin 09.09.2015 tarih, 1711-165139 sayılı yazısında; 

İlgili alanın Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli 

Yerleşime Uygunluk Haritalarında genel olarak “ÖA-5b(Diğer Yumuşak Zeminler vb. nedeni ile Orta-Hafif 

Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alan)da, az bir kısmının ise “ÖA-6a (Yapay Dolgu(ÖA-4a) ve Diğer 

Yumuşak Zeminler(ÖA-5b) tehlikelerinin birlikte görüldüğü, Ağır Mühendislik Önlemleri Gerektiren 

Alanlar”da kaldığı belirtilerek; “Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama 

aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması 

durumunda, zemin-temel. temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda, teknik müdahalelerin 

yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de 

değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1 5.000 Ölç. N.İ.Plan tadilatı ve 

1 1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.  

 

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün; 

8373 ada 4 parsel, Sarıgazi Mah., 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293,1930, 1933, 429 parseller ile Eyüp 

Sultan Mahallesi, 0 ada 1 parselin bir kısmı,  9006 ada 3 parsele ilişkin 14.09.2015 tarih 469337 sayılı 

yazısında; “Fatih Mahallesi, 8373 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Ömerli Baraj Havzası'nın uzun mesafeli 

(5000m-havza sınırı) koruma alanında kaldığı belirtilerek altyapıya ilişkin kurum görüşünde; 

1. “Taslak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara ait plan notunun 1.maddesinde plan değişikliğine konu 

alanın 12.07.2013 t.t.li Paşaköy Deresi ve Kolları ile yakın çevresi nazım imar planı değişikliği ile 

sağlık tesisi alanına alınmış olan 8373 ada, 4 parsel ve kadastral boşluğu, 9006 ada, 3 parsel, 

Sarıgazi 284, 285, 286, 287, 288, 429 parseller ile Eyüp Sultan Mahallesi 0 ada, 1 parselin bir kısmı 

ile 292, 293, 1930,1933 parselleri kapsadığı belirtilmektedir. 

2. İlgili mahkeme kararı nedeniyle plansız alanda kalan Veysel Karani Mahallesi, 9006 ada, 3 parsele 

taslak 1/5000 ölçekli plan ile brüt 450 kişi/ha yoğunluk değerine sahip konut+ticaret alanı (K+T4) 

lejantı, taslak 1/1000 ölçekli plan ile de KAKS 1,65 yapılaşma değerinde konut+ticaret alanı (T+K4) 

lejantı verildiği, meri planlarda askeri alan ve yol lejantında kaldığı anlaşılan Sarıgazi, 284, 285, 286, 

287, 288, 429 parseller ile Eyüp Sultan Mahallesi 0 ada, 1 parselin taslak planlar ile sağlık tesis 

alanına alındığı, meri planlarda sağlık tesis alanında kalan Fatih Mahallesi, 8373 ada, 4 parselin 

taslak planlar ile bölge parkı lejantına alındığı tespit edilmiştir. 

3. Teklif planlara ait plan notlarının 2. maddesinde taslak plan sınırları içerisinde konut+ticaret alanı 

olarak planlanmış alanın dışında kalan alanlarda meri planlar ve bu planlarla gelen değişikliklerin 

geçerli olacağı, 3. maddesinde taslak plan sınırları içerisindeki konut+ticaret alanlarının tamamen 

ticaret olarak kullanılması halinde KAKS değerinin 0,25'i geçmeyeceği, 4.maddesinde de 

açıklanmayan hususlarda ilgi (…) Yönetmelik'in de geçerli olacağının hüküm altına alındığı 

görülmüştür. 

4. Taslak 1/1000 ölçekli plana ait bilgi paftası üzerinde yer alan tabloda teklif planın 50099 m²sinin 

ticaret+konut alanı olduğu belirtilmekte olup, yeni açılan ticaret+konut alanları ile 1/5000 ölçekli 

meri plandaki nüfus yaklaşık (450kişi/haX5,0099ha parsel alanı=) 2254 kişi, 1/1000 ölçekli meri 

plandaki nüfus yaklaşık (l,65emsalx50099m² parsel alanı/35m² kişi başı inşaat alanı=) 2361 kişi 

arttırılmaktadır. Bununla beraber ilgi (…) Yönetmelik'in 6.9.b maddesinde yer alan "...Askeri olanlar 

yoğunluk hesabına dahil edilemez..." hükmü gereği meri planda yoğunluk hesabına dahil edilmemiş 

askeri alanın sağlık tesis alanına ve yola dönüştürülmesi ile meri plandaki yerleşme alanları 

büyümüş, teklif planlar neticesinde de meri plan sınırları içerisinde yaşayabilecek nüfus yaklaşık 

([19,3hektarlık askeriden sağlığa dönüştürülen alan +25000-16000=0,9 hektarık askeriden yola 

dönüştürülen alan]×120 ki/ha Sancaktepe uzun yoğunluk değeri=) 2424 kişi artmış olup, söz konusu 

parsellerin konut+ticaret alanına alınması ile getirilen yeni nüfusun meri plandaki yerleşme alanının 

büyümesi neticesinde getirilebilecek yeni nüfustan düşük olduğu tespit edilmiştir 

5.  İlgi (…) Yönetmelik'in 6.9.d.2 maddesinde kamu hizmeti için ayrılan konut dışı alanlara ait KAKS 

değerlerine sınırlama getirilmemiş bununla beraber özel sağlık tesislerine ait KAKS değerinin 0,40'ı 

aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla taslak plan notlarına mezkur taşınmazlarda 
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yapılacak sağlık tesisinin özel olması halinde KAKS değerinin 0,40'ı aşmayacağına dair hüküm 

eklenmesi gerekmektedir. 

…. 

1. İlgi (a) yazı eki ile gönderilen imar plan çalışması yapılacak alanın bir kısmı ilgi (b) yönetmelik EK- 

l'de isimleri verilen derelerden Palamut deresinin dere işletme bandında kalmaktadır. Dere ve 

kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için dere ıslah dış duvarından itibaren sağında ve solunda 

10'ar metre olmak üzere toplam 20 metrelik bant (yazımız eki paftada pembe renk ile 

görülmektedir) imar plan çalışmalarında dere işletme bandı olarak ayrılır. Bu bantların içerisinde 

yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını 

değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmamalıdır. Dere ıslah alanı ile dere işletme bantları idarece 

kamulaştırılır. 

2. Dere yatakları ve vadi tabanlarını kesen yol güzergahlarındaki kırmızı kot çalışmaları mevcut ve 

planlanan dere ıslah yapıları dikkate alınarak revize edilmeli, yol güzergahının küçük vadi 

tabanlarını veya dereleri kestiği noktalarda; uygulama projeleri hazırlanarak havza alanına göre 100 

yıllık yağmursuyu debisini geçirecek (500 yıllık yağmursuyu debisine göre de tahkik edilen) hidrolik 

(kutu, trapez veya dairesel) kesitler planlanmalı ve İdaremiz onayı alınmadan imalatlara 

başlanılmamalıdır. 

3. Bahse konu plan sınırlarından mevcut Ø1OODF ve Ø15ODF içmesuyu şebeke, Ø3OODF, 

Ø5OODF, Ø6OODF içmesuyu anaboru, Ø3OOMBB ve Ø4OOMBB atıksu şebeke, Ø1OOOBA 

yağmursuyu toplayıcı hatlarımız geçmekte olup, hatlarımıza zarar verilmemelidir. 

4. İçmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların Ø6OOmm - Ø1OOOmm arası çaplar için min.10.00 

metre, Ø12OOmm - Ø16OOmm arası çaplar için min.15.00 metre, Ø1800mm ve üstü çaplar için 

min.20.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

5. Mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, İmar Plan 

çalışmalarında, İmar Yolu veya Yeşil Alan olarak korunmalıdır. Mevcut ve planlanan hatlarımızın 

geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar, Ø300 mm - Ø600 mm arası çaplar en az 5 m., Ø700 mm - 

Ø1200 mm çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte planlanmalıdır. 

6. Park ve yeşil alanlardan geçen atıksu ve yağmursuyu hatları için bakım, onarım ve temizlik 

çalışmalarının yapılabilmesi için; park ve yeşil alanlardaki atıksu ve yağmursuyu hatları güzergahı 

boyunca işletme araçlarının girebileceği genişlikte (min.5m.) servis yollarının oluşturulması 

gerekmektedir. 

7. Ana isale hatlarımız ve kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut tesislerimiz 

bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, 

proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama 

projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 

8. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu 

projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış 

altyapı tesislerine zarar verilmemeli, hatlarımızın geçtiği güzergâhlar yol veya yeşil alan olarak 

korunmalıdır. 

 Netice olarak, askeri alanların sağlık tesisi alanına ve yola alınması, meri plandaki yoğunluk 

değerlerinin taslak planlar ile arttırılmaması ve plan notlarının yukarıda belirtildiği gibi yeniden 

düzenlenmesi şartıyla teklif 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliklerinin ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine 

göre uygun değerlendirilmesinde ve İdaremiz uygulamalarında esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır.” 

denilmektedir.  

 

Sağlık Bakanlığı’nın; 

9006 ada 3 parsele ilişkin 09.09.2015 tarih 59180707/750 sayılı Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü yazısında; 

“Yapılan incelemeler neticesinde; Bakanlığımızca yürütülmekte olan sağlık yatırımları planlamaları, 

bölgenin mevcut sağlık tesisleri ve diğer göstergeleri ile yaşanan nüfus artışı, gelecekteki sağlık 

göstergelerine ulaşma hedefleri ve yeni yatırım öngörüleri ile personel planlamaları ile bir bütün olarak ele 

alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızca ilçeniz sınırları içerisinde, mevcutta üzerinde 

General İsmail Hakkı Tunaboylu askeri kışlasının yer aldığı yaklaşık 292 hektarlık saha üzerinde 3800 

yataklı şehir hastanesi yatırımı planlanmış ve söz konusu yatırıma ilişkin proje çalışmalarına başlanmıştır. 

Bakanlığımızca protokol çalışmaları gerçekleştirilerek tahsis işlemleri Bakanlığımız adına gerçekleştirilen ve 

üzerinde yaklaşık 3800 yataklı şehir hastanesi yer alacak olan söz konusu sağlık yatırımı, gerek İstanbul 

İline, gerek İstanbul İli içerisindeki sağlık alt bölgesine ve özelde Sancaktepe İlçesi içerisindeki yaşayanların 

sağlık gereksinimlerinin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Bu sebeple  başta imar 

planı ile sağlık tesis alanı olarak belirlenmiş olan Veysel Karani Mahallesi, 9006 ada 3 parsele (eski 8085 
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ada 14, 23 parseller) ilişkin sahanın sağlık tesisi alanından çıkartılarak konut+ticaret alanına dönüştürülmesi 

ile 8373 ada 4 parseli kapsayan Paşaköy Deresi ve kolları ile yakın çevresine ait imar planı ile bölge parkı 

içerisine sonradan konumlandırılan sağlık alanının  mahkeme kararı uyarınca kaldırılarak bölge park alanına 

dönüştürülmesi, aynı zamanda Bakanlığımıza tahsisli 292 hektarlık saha üzerinde sağlık tesisi alanı 

konumlandırılmasına ilişkin eş zamanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılmasına 

Bakanlığımızca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesi uyarınca herhangi bir sakınca 

görülmemiştir.” denilmektedir. 

 

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün;  

8373 ada, 4 parsele ilişkin 09.09.2015 tarih 1577-165138 sayılı yazısında; 

“…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği 

gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.” Denilmektedir 

 

 Sarıgazi Mah., 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293,1930, 1933, 429 parseller ile Eyüp Sultan 

Mahallesi, 0 ada 1 parselin bir kısmına ilişkin 09.09.2015 tarih, 1578-165142 sayılı yazısında; 

“…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği 

gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.” Denilmektedir 

9006 ada 3 parsele ilişkin 09.08.2015 tarih 1575-165113 sayılı yazısında; 

“…Bu sebeple plansız alanda kalan 50.100 m
2
'lik Veysel Karani Mahallesi, 9006 ada, 3 sayılı 

parselin (eski 8085 ada, 14 ve 23 parseller) Konut + Ticaret Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 

ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifleri hususunda kurum görüşümüz 

sorulmaktadır. 

Söz konusu plan teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; İlgi Mahkeme Kararı neticesinde 

hazırlanan Veysel Karani Mahallesi, 9006 ada, 3 sayılı parselin (eski 8085 ada, 14 ve 23 parseller) "Konut + 

Ticaret Alanı'na alınması ile yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı ancak konunun eş zamanlı olarak 

birlikte yürütülen Sangazi Mahallesi, 284-285-286-287-288-429 sayılı parseller ile Eyüp Sultan Mahallesi, 0 

ada, 1 sayılı parselin bir kısmının "Askeri Alan"dan "Sağlık Tesis Alanı”na ve Fatih Mahallesi, 8373 ada, 4 

sayılı parselin de "Sağlık Tesis Alanı”ndan "Bölge Parkı Alanı"na alınmasıyla kamu yararı sağlandığı ve 

donatı alanı artırıldığı görüldüğünden; plan teklifi komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME 

13.04.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde E:1.65 yapılanma koşullu 

“K+T4” simgeli “Ticaret+Konut Alanı”nda kalmakta iken; İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 04.06.2015 tarih, 

2013/2194 E, 2015/1393 sayılı kararı ile 13.04.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği iptal edilerek plansız durumda kalan Sancaktepe İlçesi, 9006 ada 3 parsele yönelik Sancaktepe 

Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda yapılan plan çalışması ile söz konusu parseliniptal edilen plan 

değişikliği ile aynı yapılanma koşullarında (Taks: 0.50, Kaks: 1.65) “Konut+Ticaret Alanı” olarak 

planlanmasına; 12.07.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Paşaköy Deresi ve Kolları ile Yakın Çevresi Uygulama İmar 

Planı Değişikliğinde “Sağlık Tesis Alanı”nda kalan 8373 ada 4 parselin “Bölge Parkı” fonksiyonuna 

alınması; 15.02.2010 t.t’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında “Askeri Alan”da kalan 

Sarıgazi   284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 429, 1930, 1933 parseller ile  Eyüp Sultan 0 ada 1 parselin bir 

kısmının “Sağlık Tesisi Alanı” ve “Yol Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinin, söz konusu alana yönelik hazırlanan ve ilgi (h) 

Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile aynen uygun görülen ve dağıtım işlemleri devam etmekte olan 

1/5000 ölçekli plan ve plan değişiklikleri doğrultusunda hazırlandığı belirtilerek Sancaktepe İlçesi, Fatih Mh. 

8373 ada 4 parsele ilişkin “UİP-123,178” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği, Sarıgazi 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 429, 1930, 1933 parseller ile Eyüp Sultan 0 ada 1 

parselin bir kısmına ait “UİP-123,179” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

ve 9006 ada 3 parsele ait “UİP-15372”  Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 

09.10.2015 tarih, 2015/103 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. 

maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talebiyle ilgi (a) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilmiştir. 

 İlgi (a) yazı eki teklif plan paftaları  incelendiğinde; ilgi (h) meclis kararı ile uygun bulunmuş olan ve 

dağıtım işlemleri devam eden  9006 ada 3 parselin (TİCK) brüt yoğunluk 450 k/ha olan Konut+Ticaret 

Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı , Fatih Mahallesi 8373 ada 4 parselin Sağlık Tesis 

Alanı fonksiyonunun iptal edilerek Bölge Parkına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliği, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 429, 1930,1933 parseller ve Eyüp Sultan 0 ada 1 parselin bir 

kısmının Askeri Alan fonksiyonunun iptal edilerek Sağlık Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 

nazım imar planı değişikliği doğrultusunda; 
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04.06.2015 tarih, 2013/2194 E, 2015/1393 sayılı İstanbul 6. İdare Mahkemesinin kararı ile 

13.04.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği iptal edilmiş olan 9006 ada 3 

parsele yönelik Sancaktepe Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda yapılan plan çalışması doğrultusunda 

G22A05C4B, G22A05C3A, G22A05C2D, G22A05C1C rumuzlu halihazır haritalar üzerine hazırlanmış olan 

9006 ada 3 parsel ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile iptale konu yaklaşık 50.000 m² yüzölçüme sahip 

söz konusu parsel TAKS:0,50 KAKS:1,65 Konut+Ticaret Alanı olarak planlanmış ve;  

1- “Plan onama sınırı içerisindeki alan 9006 ada 3 parsel ve çevresindeki kadastral boşluktur. (TİCK) 

Konut+Ticaret alanında yapılanma koşulları TAKS:0,50 KAKS:1,65 ayrık nizamdır. 

2- Plan onama sınırı içerisinde 15.02.2010-22.08.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar 

Planı plan notları ile 14.01.2011 t.t.li ve 16.05.2014 t.t.li plan notları, İSKİ İçmesuyu Havzaları 

Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve meri imar yönetmeliği 

hükümleri geçerlidir.”şeklinde plan notları getirilmiştir.  

8373 ada 4 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Sağlık Tesis Alanı 

fonksiyonu iptal edilerek yaklaşık 46.000 m²lik alan Bölge Parkı fonksiyonuna alınmış olup, 12.07.2013 t.t’li 

1/1000 ölçekli Paşaköy Deresi ve kolları ile Yakın Çevresi Uygulama İmar Planının G22A05D3A, 

G22A05D4D rumuzlu plan paftaları altlık olarak kullanılmış ve : 

1- “Plan değişikliğine konu alan 12.07.2013 t.t.li Paşaköy Deresi ve kolları ile Yakın Çevresi 

Uygulama İmar Planı değişikliği ile Sağlık Tesisi Alanına alınmış olan 8373 ada 4 parsel ve 

kadastral boşluğu kapsamaktadır. 

2- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde 15.02.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar 

Planı ve bu plana gelen değişiklikler ile birlikte 12.07.2013 t.t.li Paşaköy Deresi ve kolları ile Yakın 

Çevresi Uygulama İmar Planı değişikliği hükümleri geçerlidir. 

3- Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kanalizasyona 

Deşarj Yönetmeliği, meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları getirilmiştir. 

Sarıgazi 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 429, 1930, 1933 parseller ve Eyüp Sultan 0 ada 1 parselin 

bir kısmının (yaklaşık 160000 m²) Askeri Alan fonksiyonu iptal edilerek Sağlık Tesis Alanı ve yol alanı 

olarak planlanmış olup, 15.02.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planının G22A05A1A, 

G22A05A2A, G22A05A2B,F22D25D4C,F22D25D4D,F22D25D3D rumuzlu plan paftaları altlık olarak 

kullanılmış ve : 

1- “Plan değişikliği Sarıgazi 284,285,286,287,288,292,293,429,1930,1933 parseller ve Eyüp Sultan 0 

ada 1 parselin bir kısmını kapsamaktadır. 

2- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde 15.02.2010-16.05.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe 

Uygulama İmar Planı ve 12.07.2013 t.t.li Paşaköy Deresi ve kolları ile Yakın Çevresi Uygulama İmar 

Planı değişikliği hükümleri geçerlidir. 

3- Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kanalizasyona 

Deşarj Yönetmeliği, meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir”. şeklinde plan notları getirilmiştir. 

Dosyasında yapılan incelemede;  

- Sancaktepe İlçesi, 9006 ada 3 parsel yönelik 13.04.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

değişikliğine ilişkin İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 04.06.2015 tarih, ve 2013/2264 E. 2015/1392 sayılı 

kararında belirtilen gerekçeler incelendiğinde; 24.11.2009 t.t.Ii 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar 

Planı’nda Sağlık Tesis Alanı olarak planlanmış olan E: 8085 ada 14-23 parsellerin (Y:9006 ada 3 parsel) 

dava konusu plan değişikliği ile (K+T4) Konut + Ticaret Alanına alınarak nüfus yoğunluğunun arttırılarak 

bölgeye yaklaşık 2700 kişilik ek nüfusun getirilmiş olması ve bölgeye getirilen ek nüfusun ihtiyacı olan diğer 

donatı alanlarının (eğitim, park alanı, vb.) belirlenmemesi; Eyüp Sultan Mahallesi General İsmail Hakkı 

Tunaboylu Kışlasının bulunduğu alanın yaklaşık 292 ha’lık kısmının Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 

Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanmış olan protokol gereği Sağlık Kampüsü yapılmak üzere Sağlık 

Bakanlığına devri gerçekleşmiş olmasına rağmen, E: 8085 ada 14-23 parsellerdeki (Y:9006 ada 3 parsel) 

Sağlık Tesis Alanı donatısının kaldırılmasına karşılık gelecek bir plan değişikliğinin yapılmaması ile birlikte; 

12.07.2013 t.t.li Paşaköy Deresi ve Kolları ile Yakın Çevresine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliği ile 8373 ada 4 parseldeki Bölge Parkı fonksiyonu iptal edilerek Sağlık Tesis Alanına alınmasının, 

bölge parkı donatısının bütünlüğünü bozduğu, kaldırılan bölge parkı fonksiyonu yerine yenisinin 

getirilmediği görüldüğünden, bu doğrultuda hazırlanmış olan bilirkişi raporu esas kabul edildiği ve dava 

konusu 13.04.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptal edildiği, 

-Ayrıca Sağlık Bakanlığı (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü) tarafından, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 

2013/2194 E. Sayılı dosyası ile idaremiz aleyhine 1/1000 ölçekli 13.04.2013 tasdik tarihli Uygulama İmar 

Planı tadilatının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile açılan davada 04.06.2015 tarih 2013/2194 E. 

2015/1393 K. Sayılı kararı ile üst ölçekli plan kararları (13.04.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan 

tadilatı) mahkeme kararı ile iptal edildiğinden  “…dava konusu işlemin iptaline…” karar verildiği 

görülmektedir. 
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-İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 04.06.2015 tarih, ve 2013/2264 E. 2015/1392 sayılı iptal kararı 

neticesinde plansız durumunda kalan 9006 ada 3 parselde 1/5000 ölçekli plan çalışması yapılmasına yönelik 

27.07.2015 tarih 2015-S-5850 sayılı Başkanlık Oluru alındığı, 

-Devam eden süreçte; ilgilisinin ilgi (f) dilekçesi ekinde tarafımıza iletilen 9006  ada 3 parsele ilişkin 

iptale konu olan plan değişikliği ile aynı plan kararlarını içerir mahiyette “K+T4 simgeli 450 kişi/ha 

yoğunlukta Konut+Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi;  

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 04.06.2015 tarih, ve 2013/2264 E. 2015/1392 sayılı iptal kararı 

gerekçeleri doğrultusunda, 13.04.2013 t.t.’li 1/5000-1/000 ölçekli plan değişiklikleri ile 9006 ada 3 parselde 

iptal edilen Sağlık Tesisi Alanına karşılık, 12.07.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Paşaköy Deresi ve Kolları ile 

Yakın Çevresi Nazım İmar Planı Değişikliğinde Sağlık Tesis Alanı olarak planlanmış olan 8373 ada 4 

parselin Sağlık Tesis Alanı fonksiyonunun iptal edilerek, Bölge Parkına alınmasına yönelik ilgi (b) yazı eki 

1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ve; 

 İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 04.06.2015 tarih, ve 2013/2264 E. 2015/1392 sayılı iptal kararı 

neticesinde plansız kalan 9006 ada 3 parselin (eski 8085 ada 14, 23 parseller) söz konusu mahkeme kararının 

gerekçeleri doğrultusunda, 24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planındaki Sağlık Tesis 

Alanına eşdeğer donatı alanının sağlaması amacı ile, 24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar 

Planında Askeri Alan olarak planlanmış olan 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 1930, 1933, 429 parseller ile 

Eyüp Sultan Mahallesi, 0 ada 1 parselin bir kısmında Askeri Alan fonksiyonunun iptal edilerek, Sağlık Tesis 

Alanına alınmasına ve 03.02.2011 tarih, UTK2011/4-19 sayılı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UTK) 

kararı doğrultusunda söz konusu alanda belirlenen yolların işlenmesine yönelik ilgi (d) yazı eki 1/5000 

ölçekli teklif plan değişikliği 5216 sayılı yasanın 7b Maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar 

alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmiş olup; ilgi (c), (e) ve (g) yazılarımız ile 

Büyükşehir Belediyesine iletilen  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı değişikliği teklifleri 

ilgi (h)  Meclis kararı ile “Sancaktepe İlçesi,  Veysel Karani Mahallesi, 9006 ada 3 parsele (eski 8085 ada 14-

23 parseller) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Fatih Mahallesi, 8373 ada 4 parsele ilişkin 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, Sarıgazi Mahallesi, 284-285-286-287-288-292-293-

1930-1933-429 parseller ile Eyüp Sultan Mahallesi, 0 ada 1 parselin bir kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar Plan değişikliği teklifleri incelenmiş olup müktesep hakların korunması ve ilgili mahkeme kararları 

doğrultusunda donatı alanlarının düzenlenmesi amaçlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.” 

şeklinde aynen uygun bulunmuş olup, söz konusu plan paftalarının onama ve dağıtım işlemleri devam 

etmektedir.  

Teklif plan değişikliği kurum görüşleri yönünden incelendiğinde; 

-Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce 9006 ada 3 parselin sağlık tesisi alanından çıkartılarak 

konut+ticaret alanına dönüştürülmesi ile 8373 ada 4 parseli kapsayan sağlık alanının mahkeme kararı 

uyarınca kaldırılarak bölge park alanına dönüştürülmesinin, aynı zamanda Sağlık Bakanlığına tahsisli 292 

hektarlık saha üzerinde sağlık tesisi alanı konumlandırılmasına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan 

değişikliği tekliflerinin eş zamanlı yürütülmesi şartıyla uygun görüldüğü; 

-Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 9006 ada 3 parsele ilişkin görüşünde;  Sarıgazi Mahallesi, 284, 

285, 286, 287, 288, 429 parseller ile Eyüp Sultan Mahallesi. 0 ada, 1 parselin bir kısmımın ‘Askeri Alan’dan 

"Sağlık Tesis Alanı’na alınması ve 8373 ada, 4 parselin “Sağlık Tesis Alanı”ndan “Bölge Parkı”na 

alınmasına ilişkin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli plan tadilatları gerçekleşmeden söz konusu alanda uygulama 

yapılmaması gerektiğine yönelik şartlı olumlu görüşünün bulunduğu, 

-İSKİ Genel Müdürlüğünün, Askeri Alanların sağlık tesisi alanına ve yola alınması, meri plandaki 

yoğunluk değerlerinin teklif plan değişiklikleri ile arttırılmaması şartıyla olumlu görüşünün bulunduğu, 

-Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 9006 ada, 3 sayılı parselin (eski 8085 ada, 14 ve 23 

parseller) "Konut + Ticaret Alanı'na alınması ile yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı ancak konunun eş 

zamanlı olarak birlikte yürütülen Sarıgazi Mahallesi, 284-285-286-287-288-429 sayılı parseller ile Eyüp 

Sultan Mahallesi, 0 ada, 1 sayılı parselin bir kısmının "Askeri Alan"dan "Sağlık Tesis Alanı”na ve Fatih 

Mahallesi, 8373 ada, 4 sayılı parselin de "Sağlık Tesis Alanı”ndan "Bölge Parkı Alanı"na alınmasıyla kamu 

yararı sağlandığı ve donatı alanı artırıldığı görüldüğünden olumlu görüşünün bulunduğu görülmektedir. 

Netice itibariyle ilgi (a) yazı eki teklif plan ve plan değişikliklerinin 9006 ada, 3 parsel yönünden 

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 04.06.2015 tarih 2013/2194 E. 2015/1393 K. Sayılı kararı ile iptal edilen 

13.04.2013 tt'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile aynı fonksiyon ve yapılanma koşullarının 

önerildiği ve Askeri Alandan çıkarılan alanlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire 

Başkanlığının, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan taşınmazlara yönelik Defterdarlık Anadolu Yakası Milli 

Emlak Daire Başkanlığının görüşlerinin alınmadığı görülmekle birlikte teklif plan ve plan değişikliklerinin 

ilgi (h) meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli plan ve plan değişiklikleri doğrultusunda hazırlandığı 

değerlendirilmektedir. ” Denilerek.  
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 İlgi (a) yazı eki “UİP-123,178”, “UİP-123,179”, Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı değişiklik teklifleri ile “UİP-15372”  Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 

yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (ı) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve 

yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve 

hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.  

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe ilçesi, Fatih Mah. 8373 ada, 4 parsele ilişkin “ UİP-123,178” 

plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Sarıgazi 284, 285, 286, 287, 288, 292, 

293, 429, 1930, 1933 parseller ile Eyüp Sultan 0 ada, 1 parselin bir kısmına ait “ UİP-123,179” plan işlem 

numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği ve 9006 ada, 3 parsele ait “ UİP-15372” plan işlem 

numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi incelenmiş olup 18/09/2015 tarih 1497 sayılı İBB 

Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun 

görülmüştür.  

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

KARARA KATILMIYORUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 

KARARA KATILMIYORUM       KARARA KATILMIYORUM          KARARA KATILMIYORUM 

 

 

 

MUHALEFET  ŞERHİ: 18/09/2015 tarih ve 1497 sayılı İBB Meclis Kararına katılmadığımdan 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
194 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1857 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Şişli İlçesi Mecidiyeköy Mah. 9134 ada, 1-2-7 parseller 1/1000 ölçekli UİP değ.teklifi. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün  12/ 10 /2015 gün ve  2015 – 10896-7725   

sayılı yazısında;  
İlgi: a) Şişli Belediye Başkanlığının 14.08.2015 gün, 1023-Ref:121-1846970-962-29750 sayılı yazısı  

                ve eki 09.07.2015 gün, 203 sayılı İlçe Meclis kararı ile Teklif plan paftaları. 

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün,  

     S/90 sayılı Başkanlık Onayı. 

TALEP: 

İlgi (a) yazı ile Şişli İlçesi Mecidiyeköy Mahallesi, F21c20b3c pafta, 9134 ada, 1-2-7 parsellerdeki 

plan bloğunun yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-5910,8 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı değişikliği teklifi, 09.07.2015 gün, 203 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek, 3194 sayılı 

İmar Kanunun 8. maddesi ve 5216 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Kanununun 7-b ve 14. maddeleri 

kapsamında değerlendirilmesi için tarafımıza iletilmiştir. 

MÜLKİYET: 

Şişli İlçesi Mecidiyeköy Mahallesi, F21c20b3c pafta, 9134 ada, 1 parsel (224 m2) 2 parsel (295 m2) 

ve 7 parsel (718 m2) hisseli olarak şahıslar adına kayıtlıdır. (Edinim tarihleri: 27.10.2010-26.02.2014) 

Teklife konu toplam alan; 1237 m2.dir. 

PLANLARDAKİ DURUM: 

1/5000 ölçekli 29.12.2003 onanlı Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon NİP’te K4 simgeli 800 

Kişi/Hektar Yoğunluklu Konut Alanında, 

1/1000 ölçekli 24.06.2006 onanlı Şişli Merkez ve Çevresi UİP’te ise;1-2 parseller H:15.50 metre 

irtifalı blok nizam Konut alanında ve kısmen yol alanında, 3-4-5-6 parseller (yeni 7 parsel) H:9.50 metre 

irtifalı blok nizam Konut alanında kalmaktadır. İlçe Genelinde kat yüksekliklerinin kat adedine 

dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 15.11.2014 onanlı UİP değişikliği ile H:15.50 metre irtifanın H:5 

kat, H:9.50 metre olan irtifanın H:3 kat olarak değiştirildiği görülmektedir. 

MEVCUT DURUM: 

İlgi (a) yazı eki teklif dosyasında mevcut duruma ilişkin herhangi bilgi bulunmamakta olup, güncel 

hâlihazır harita ve hava fotolarında yapılan incelemede; sözkonusu parsellerin boş olduğu anlaşılmaktadır. 

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ: 

 -Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 24.07.2015 gün, 797437-2632-139430 sayılı yazısında; sözkonusu 

plan değişikliği teklifinin; 

 Meri plandaki toplam inşaat alanının aşılmaması,  

 05.03.2009 tt.li “Kağıthane, Belediye Cad. – Cendere Cad. Arası (Galata Deresi Cad. – Mithatpaşa 

Cad.) Yol, Kavşak Uygulama Projesi” Planına ve meri plana göre gerekli terklerin bedelsiz 

yapılması,  

 “Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis 

etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için; brüt alanı 75m2’ye 

kadar (brüt alan ≤ 75m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark, brüt alanı 75m2-150m2 arasında 

(75m2 < brüt alan < 150m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark, brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan 

≥ 150m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılacaktır.” şeklinde plan notu eklenmesi,  

 Karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, 

güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, 

imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren 

uygulanması gereken çekme mesafesinin 30.00 m’lik yoldan minimum 5 m, 10 m’lik yollardan 

minimum 3 m olacak şekilde belirlenerek, gerekli yol terklerinin yapılması  

koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu bildirilmektedir. 

 -İSKİ Genel Müdürlüğünün 28.07.2015 gün, 385795 sayılı yazısı ile 4 madde halinde altyapı görüşü 

verilerek, yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında İdarece, Belediyesince veya halk tarafından yapılmış 

olan her türlü mevcut altyapı tesislerine zarar verilmemesi istenmektedir. 
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 -Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 27.07.2015 gün, 1409-140171 sayılı yazısında; teklife 

konu alanın; 1/1000 ölçekli planlara esas yerleşime uygunluk haritalarında kısmen “ÖA-1” (Önlemli 

Alanlar-1) kısmen de “ÖA-2” (Önlemli Alanlar-2) sembollü alanlar sınırı içinde kaldığı belirtilerek, söz 

konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı 

ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, belirtilen hususların planlama 

aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de 

değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi ve “ÖA-1” alanlarında Hmax:8-10 kat ve “ÖA-2” 

alanlarında Hmax:5-6 katın aşılmaması koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı 

jeolojik bakımdan uygun görüldüğü bildirilmektedir. 

 -Kamulaştırma Müdürlüğünün 05.06.2015 gün, 446799-5423-105701 sayılı yazısında; 1-2 

parsellerin plan gereği kamu hizmetine ayrılan alanlarının ilgili kuruma bedelsiz olarak terk edilmesi 

hususunda taşınmaz hissedarları tarafından taahhütte bulunulmuş olduğu bildirilmektedir. 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: 

İlgi (a) yazı ile Şişli İlçesi Mecidiyeköy Mahallesi, F21c20b3c pafta, 9134 ada, 1-2 ve yeni 7 (eski 3-

4-5-6) parsellerdeki plan bloğunun yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-5910,8 Plan İşlem numaralı 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 09.07.2015 gün, 203 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun 

görülerek, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi ve 5216 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Kanununun 7-

b ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi için tarafımıza iletilmiştir. 

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin, F21c20b3c rumuzlu 

15.11.2014 onanlı plan paftası üzerine hazırlandığı ve plan notları olarak, “Şişli, Mecidiyeköy Mah. 

F21c20b3c  pafta, 9134 ada, 1-2 ve yeni 7 (eski 3-4-5-6) parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği” şeklindeki başlık ile; 

 Plan tadilatına konu olan parseller, Şişli, Mecidiyeköy Mah. F21c20b3c pafta, 9134 ada, 1-2 ve yeni 7 

(eski 3-4-5-6) parsellerdir. 

 İlgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz. 

 Jeolojik ve Jeoteknik etüd raporlarına göre uygulama yapılacaktır. 

 24.06.2006 tt.li Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama imar planındaki blok oturum alanı ve toplam inşaat 

alanı aşılamaz. 

 Belirtilmeyen hususlarda meri imar planları, imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

şeklinde plan hükümleri önerildiği görülmektedir. 

 

 Sözkonusu teklife ilişkin kurum görüşleri incelendiğinde; İSKİ ve Kamulaştırma Müdürlüğünün 

olumlu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğünün şartlı uygun 

görüşlerinin bulunduğu görülmektedir. 

 

Teklife konu alanın, Belediye Caddesi- Cendere Caddesi arası (Galata Deresi Mithatpaşa Caddesi) 

Yol Kavşak projesine ilişkin 05.03.2009 onanlı ve devamı 21.04.2010 onanlı NİP ve UİP değişikliği 

kapsamında yol istikametinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı görülmektedir. 

 

 İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile parsellerdeki ~740 m2  

oturumlu öneri plan blokları yeniden düzenlenip birleştirilerek, ~ 640 m2 oturumlu tek blok oluşturulduğu ve 

kademe hattı ile Zincirlidere caddesine cepheli kısmında H:5 kat, diğer kısımlarda H:3 kat irtifa verildiği, 

meri uygulama imar planına göre inşaat alanı artışı getirilmediği görülmektedir. Ulaşım Planlama Müdürlüğü 

görüşünde belirtilen plan notunun eklenmediği görülmekle birlikte, teklif meri 1/5000 ölçekli NİP koşullarını 

etkilememektedir. ” Denilerek.  

 

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki UİP-5910,8 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı tadilat teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki 

yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında 

karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.  
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mah. 9134 ada, 1-2-7 parsel sayılı yerlere ilişkin  

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden 

“ plan tasdik sınırı içinde kalan alanda 24/06/2006 onanlı Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planına 

göre hesaplanacak  iskan edilebilir inşaat alanı arttırılamaz” şeklindeki plan notunun ilavesiyle 

komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.  

 

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
195 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1998 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Güngören, Güneştepe, 94 ada 1,2 ve 3 parseller,1 pafta 4, 8672, 13767 parseller,   8673 

parselin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin NİP ve UİP tadilat teklifi. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün  09/ 11 /2015 gün ve  2015-13488-8718   sayılı 

yazısında;  

İlgi:     a)Üst Yapı Projeler Müdürlüğü’nün 07.07.2015 tarih, 2188 sayılı yazısı ve eki. 

b)30.07.2015 tarih, 2015-9094 sayılı Başkanlık Oluru. 

TALEP: 

İlgi a) yazı ile; Güngören, Güneştepe, 94 ada 1,2 ve 3 parseller, 1pafta 4, 8672 , 8673, 13767 

parseller ile bir kısım tescil dışı alanda “Güngören Güneştepe Mahallesi Zeminaltı Otopark ve Açık Spor 

Tesisleri Projesi”ne başlandığı, sürdürülen projenin uygulamaya konu olabilmesi için, ilgi yazı eki paftada 

işaretli alanın mevcut ulaşım aksları korunarak, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda “Açık Spor Tesisleri ve 

Zeminaltı Otopark Alanı”na alınması ve “Zeminaltı katlı otopark alanıdır. Zeminaltı katlı otoparkın 1. Katı 

ihtiyaç halinde Pazar alanı olacak şekilde düzenlenebilir. Zemin üstünde açık spor tesisleri ve sporculara 

yönelik soyunma kabinleri, idari birim ve büfe gibi hizmet birimleri yer alabilir” şeklinde plan notlarının 

eklenmesi gerektiği belirtilerek konunun ilgili yasa ve yönetmeliklere göre tarafımızca değerlendirilerek 

gerekli plan tadilatının yapılması istenmiştir. 

İlgi a) talep üzerine Güngören, Güneştepe, 94 ada 1,2 ve 3 parseller, 1pafta 4, 8672, 13767 parseller, 

8673 parselin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alanın “Spor Tesisleri Alanı ve Zeminaltı Otopark Alanı” , 

“Park Alanı” ve “Yol Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin ilgi b) Başkanlık Oluru ile   hazırlanan 

1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı teklifi 5216 sayılı yasaya göre değerlendirilmek üzere gönderilmektedir. 

MÜLKİYET: 

Başkanlığımız ortak kullanımında olan Tapu Sorgulama sistemi üzerinden yapılan incelemede; 1 

pafta 8673 parsel 16 m² yüzölçümlü olup Türkiye Elektrik Kurumu(TEK) mülkiyetinde, 1 pafta 8672 parsel 

13464 m² yüzölçümlü olup Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde, 94 ada 1 parsel 1295 m² yüzölçümlü, 2 

parsel 554,41 m² yüzölçümlü, 3 parsel 2617,59 m² yüzölçümlü, 1 pafta 13767 parsel 1051,83 m² yüzölçümlü 

olup Güngören Belediyesi mülkiyetinde olduğu görülmüştür. 

MEVCUT DURUM: 

Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014 yılı Hava Fotoğraflarında yapılan incelemede planlama 

alanında 94 ada 3 parsel ve 1 pafta 8672 parseller üzerinde yapılaşmalar olduğu tespit edilmiştir.  

MER-İ PLAN  DURUMU: 

 Güngören İlçesi, Güneştepe Mahallesi, 94 ada 1 ve 2 parseller, 1 pafta 4 parsel, 8672 ve 8673 

parseller 02.02.2001 t.t. li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 18.02.2005 t.t. li 1/5000 ölçekli tadilat 

planında kısmen 800 ki/ha yoğunluklu Konut Alanı, kısmen Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları, kısmen 

Parklar ve Çocuk Bahçeleri Alanı’nda, 94 ada, 3 parsel 17.06.2004 tt.’li Nazım İmar Planında Parklar ve 

Çocuk Bahçeleri Alanı’nda, 13767 parsel ise 02.02.2001 t.t. li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 

17.06.2004 t.t. li 1/5000 ölçekli itiraz planında kısmen ‘Konut Alanı’nda kısmen de Parklar ve Çocuk 

Bahçeleri Alanı’nda kalmaktadır. 

 18.02.2005 t.t. li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 94 ada 1 ve 2 parseller Spor Tesisleri 

Alanı’da, 94 ada, 3 parsel, 1 pafta, 4, 13767 parsel ve planlamaya konu tescil harici alan ‘Park  

Alanı’ nda,   8672 parsel kısmen Spor Tesisleri Alanı’nda, kısmen Çocuk Bahçesi, Park Alanında ve kısmen 

de “Yol Alanı”nda, 8673 parsel ise Çocuk Bahçesi Alanı’nda kalmaktadır. 8672 parsel ortasından ve 1 pafta 

4 parselin güney batı köşesinden geçen tramvay hattının güzergahı 21.06.2009 tt.’li Zeytinburnu-Bağcılar 

Tramvay Hattının Güzergah Değişikliğine ilişkin Uygulama İmar Tadilatı ile yönünün değiştirildiği ve 8672 

parsel içerisinden Abdi İpekçi Caddesi üzerinden geçirildiği görülmektedir. 

 KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: 

İlgi a) talep üzerine ilgi b) Başkanlık oluru alınarak Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 

ölçekli İmar Planı tadilatı tekliflerine ilişkin 26.08.2015 tarih, 2015/S-6626 sayıl yazımız ile; Deprem ve 

Zemin İnceleme Müdürlüğü’ne, İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Yeşil Alan ve Tesisler 

Yapım Müdürlüğü’ne, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne, Raylı Sistemler Müdürlüğü’ne, İSKİ Genel 

Müdürlüğü’ne kurum görüşleri sorulmuş olup; 
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Deprem Zemin ve İnceleme Müdürlüğü 02.09.2015 tarih ve 1654 sayılı görüş yazısında; plan 

konusu alanın; Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli 

"Yerleşime Uygunluk Haritaları"na göre kısmen "ÖA-lb" (Sıvılaşma, Orta-Hafıf Mühendislik Önlemleri 

Gerektiren alanlar), kısmen de "ÖA-6b" lejantlı alanda kaldığı, bu alanların Sıvılaşma tehlikesi(ÖA-lb) ve 

Yapay Dolgu(ÖA-4b) tehlikelerinin birlikte görüldüğü, Orta-Hafıf Mühendislik Önlemleri Gerektiren 

Karmaşık Problemli Alanlar olduğu belirtilerek görüş yazısında ve eki raporda belirtilen, karşılaşılabilecek 

problemlerle ilgili hususlar, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması gereken önlem ve önerilere uyulması 

ve uygulanması gerektiği, ve sonuç olarak; planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması 

durumunda zemin-temel, temel-yapı ve yapı statiği yönünden incelenip gerekli olduğunda teknik 

müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu 

bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli ve 

1/1000 ölçekli plan tadilatının uygun görüldüğü belirtilmiştir. 

İSKİ Genel Müdürlüğü 27.10.2015 tarih ve 542303 sayılı görüş yazısında; “Bahse konu proje sahası 

ile ilgili İdaremiz görüşü aşağıda sıralanmıştır: 

1-İlgi yazıda bahsi geçen alan ve civarına ait mevcut içmesuyu hatlarımızı, mevcut ve planlanan atık suyu 

ağmursuyu hatlarımızı ve dere işletme bandını içeren CD yazımız ekinde gönderilmekte olup altyapı 

tesislerimizin geçtiği güzergâhların imar planlarında yol ya da yeşil alan olarak korunması gerekmektedir. 

2-Mevcut atıksu/yağmursuyu hatlarımızın geçtiği güzergahlar, Ø300 mm - Ø600 mm arası çaplar en az 5 

m., Ø700 - Ø1200 mm arası çaplar en az 10 m. ve üstü çaplar için en az 15m. genişlikte yol veya yeşil alan 

olarak korunmalıdır. 

3-Mevcut içmesuyu borularımızın geçtiği yol güzergahları Ø600 mm-Ø1000 mm arası çaplar için min. 

10.00 m, Ø1200 mm-Ø1600 mm arası çaplar için min. 15 m, Ø1800- Ø2200 mm arası çaplar için min. 20 

m. olacak şekilde korunmalıdır. 

4-Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu 

ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde 

deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca 

hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 

5-Mevcut imar yol genişlikleri yol kırmızı kotunun altında da muhafaza edilmeli, zemin altında inşa 

edilecek kazıklar madde 2 ve 3'te belirtilen hususlar dikkate alınarak planlanmalıdır. 

6-Zemin altı otopark alanlarından kaynaklanabilecek atıksu ve yağmursuları, imar yollarından geçen altyapı 

tesislerine ait akar kotlar dikkate alınarak proje alanı içinde terfi ettirilmelidir. 

7-Söz konusu parsel kısmen Çırpıcı Deresi yan kolunun kısmen dere işletme bandında kalmakta olup, 

kısmen de taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi 

için dere ıslah dış duvarından itibaren sağında ve solunda 7,5'ar metre olmak üzere toplam 15 metrelik bant 

imar plan çalışmalarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Bu bantların içerisinde yapılaşmaya 

kesinlikle izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi 

bir çalışma yapılmamalıdır. 

8-Yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen alanlar (Dere işletme bandı dışında) 

taşkın önlemli yapılaşma alanlarıdır. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanları dâhilinde; herhangi bir 

noktada su basman kotu. bu noktada taşkın risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotunun üzerinde olmalıdır. 

Söz konusu parseller Çırpıcı Deresi yan kolunun taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmakta olup, bu parsel 

için taşkın risk kotu; 

A bölgesi için: 72.55m,  

B bölgesi için: 71.15m, 

C bölgesi için: 69.15m 

D bölgesi için: 67.65m, 

E bölgesi için: 65.05m, 

F bölgesi için: 63.20m  

 üzeri olarak tespit edilmiştir. 

9-Subasman kotu, yapı zemin giriş kotunu ifade eder. Proje alanı vaziyet kotlarının taşkın risk kotuna göre 

belirlenmesindeki amaç, yapıyı doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve sel olaylarından 

korumaktır. İdaremizin imar planı yapma yetkisi bulunmamakta olup, dere taşkın risk bölgesinde yer alan 

yapılarda su basman kotuna dair düzenleme ve iskân verilmesi durumuna ilişkin nihai değerlendirme 

Belediyelerin takdir ve yetkisindedir. İdaremiz görüşleri dışında herhangi bir uygulama yapılması 

durumunda meydana gelebilecek maddi-manevi olumsuzluklardan İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

10-Taşkın önlemli yapılaşma alanlarında; kapı, pencere, havalandırma ve aydınlatma boşlukları, zeminaltı 

otopark girişi vb yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak amacıyla, taşkın risk 

kotu altında kalan alanlarda tam sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. 
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11-Parsel içerisindeki bahçe alanlarının da taşkın tehlikesinden korunması amacıyla; bahçe duvarlarının, 

taşkın risk kotuna göre, sızdırmazlık önlemleri alınarak inşa edilmesi gerekmektedir. 

12-Dere işletme bandı alanlarında İdaremizce herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacak olup, imar 

plan uygulamalarında bu alanlar yol ve yeşil alan olarak kullanılacağından, 3194 sayılı İmar Kanunu 

uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmelidir. 

13-Dere yatakları ve yapı yaklaşma sınırlarında yapılacak çalışmalarda; kazı, hafriyat dolgu, döküm, 

malzeme depolama vb. faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi, dere yada koruma alanı kesitinin 

daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, 

dere yatakları ve yapı yaklaşma sınırlarında dahilinde, şedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların akışının 

engelleyecek yapıların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. 

14-Söz konusu proje alanını enine yönde kesen ve yol güzergahı boyunca devam eden mevcut ve planlanan 

dere ıslah kesiti kesinlikle daraltılmamak, derelerin sağ ve sol sahillerinden geçen mevcut atıksu 

toplayıcılarına zarar verilmemelidir. Dere ıslah yapısı içerisinde herhangi bir yapı inşa edilmemeli, yol, 

kavşak, köprü vb. geçişlerde, mevcut ve planlanan dere ıslahı, atıksu toplayıcıları imalatları dikkate 

alınmalı, atıksu toplayıcılarının geçtiği güzergahlar yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır. 

15-Açık dere mecraların kapalı mecraya dönüştürülmesi neticesinde; her yıl periyodik olarak yapılması 

gereken bakım-onarım hizmetleri imkansız hale gelmekte, mecra kesitlerinin dolması ile yetersiz kalan 

mecralar su taşkınlarına neden olmaktadır. 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri, 17.03.2010 

tarih, 1987 sayı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yazıları gereği; taşkın kontrolü 

amacıyla derelerin üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır. Akarsu ve derelerin yatakları yol olarak 

kullanılmamalıdır. Daha önce inşa edilmiş taşkın kontrol tesislerinin üzerlerinin kapatılarak açık mecralar 

kapalı mecralara dönüştürülmemelidir. 

16-Yapılarda, yağmursuyu drenaj ve çatı su giderleri kesinlikle atıksu parsel bacası ve hatlarına 

bağlanmayacaktır. 

17-İdaremiz onayı alınmadan yerinde yapılacak imalatların İdaremizce kabulü yapılamayacağından bahse 

konu proje güzergahları içinde yeniden planlaması yapılacak altyapı tesisleri için İdaremiz onayı mutlaka 

alınmalıdır. 

18-Söz konusu proje ve uygulama işlemlerinin tamamlanmasından sonra altyapı ile ilgili çalışma yapıldı ise 

bunlara ait iş sonu (GIS) projeleri hazırlanarak İdaremize gönderilmelidir. 

19-Uygulama esnasında İdaremiz Abone İşleri 2.Bölge Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğümüzden 

gözlemci eleman istenmelidir. 

20-Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında İdaremize ait yazımız ekinde planları gönderilen her türlü 

mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ' de kaydı bulunmayan, belediyesince veya 

halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.” denilmektedir. 

 Ulaşım Planlama Müdürlüğü 14.09.2015 tarih ve 994802-3242 sayılı görüş yazısı eki 10.09.2015 gün 

ve UP2015-30/11 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararında; “Güngören İlçesi, Güneştepe 

Mahallesi, 94 ada 1, 2 ve 3 parseller, 1 pafta 4, 8672, kısmen 8673, 13767 parseller ile bir kısım tescil dışı 

alanda "Güngören Güneştepe Mahallesi Zeminaltı Otopark ve Açık Spor Tesisleri Projesi"ne başlanıldığı 

belirtilerek, söz konusu alanın "Spor Tesisleri Alanı", "Park Alanı" ve "Çocuk Bahçesi Alanı" ve "Yol 

Alanı'ndan, "Açık Spor Tesisleri Alanı + Zemiııaltı Otopark Alanı", "Park Alanı" ve 10.00 m'lik "Yol Alanı" 

lejantına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1.000 ölçekli uygulama 

imar planı tadilatı teklifleri; 

-Meri planlardaki yol genişliklerinin sağlanabilmesi için yola gerekli terklerin yapılması, 

-Zeminaltı Otopark Alanı giriş-çıkışlarına ilişkin uygulama (ruhsat) aşamasında UTK Kararı alınması, teklif 

alanın cephe aldığı 20.00 m’lik yoldan 10.00 m, l0.00 m ve 15.00 m'lik yollardan minimum 5m çekme 

mesafesi bırakılması ve araç dönüşlerinin rahat yapılabilmesi için ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan 

köşe noktalarından itibaren minimum 5 m Ulaşım Bilgi Paftasında gösterildiği gibi) çekilip köşe kırıklarının 

oluşturulması, 

hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu belirtilmiştir. 

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 09.09.2015 tarih ve 1589 sayılı görüş yazısı eki komisyon 

kararında; “Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği 

gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmiştir. 

Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü 11.09.2015 tarih ve 604.S.15.2245 sayılı görüş yazısında; 

“Plan tadilatı yapılacak alan işletmede olan "Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı (Tl)" ndan etkilenmekte olup 

uygulama aşamasında "Raylı Sistem Daire Başkanlığından görüş alınması gerekmektedir.” 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl  Müdürlüğü 30.09.2015 tarih ve 21407 sayılı görüş yazısında;söz konusu 

tadilatın yapılmasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Genel Müdürlüğünce sakınca 

bulunmadığı belirtilmiştir. 
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DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:  

İlgi a) talep üzerine Müdürlüğümüzce Güngören, Güneştepe, 94 ada 1,2 ve 3 parseller, 1pafta 4, 8672, 

13767 parseller, 8673 parselin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alanın “Spor Tesisleri ve Zeminaltı Otopark 

Alanı” , “Park Alanı” ve “Yol Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin ilgi b) Başkanlık Oluru alınarak 

hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi meri 18.02.2005 t.t.li 1/5000 ölçekli Güngören 1 

Revizyon Nazım İmar Planının F21c23a rumuzlu plan paftası üzerine, 94 ada 1, 2 parseller, 1 pafta 8673 

parsel, 4 parselin bir kısmı ve 8672 parselin bir kısmına Spor Tesisleri Alanı+ZOP Alanı lejantı, 94 ada 3 

parsel, 1 pafta 4 parsel ve 13767 parsel, 8672 parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana Park Alanı lejantı 

işlenmiştir. 

‘Güngören, Güneştepe Mahallesi, 94 ada 1 ve 2 Parseller, 1 pafta 4, 8672, 8673  ve 13767 Parseller ve 

Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ teklif paftasına;  

    ‘Plan  Notları 

1.Plan Tasdik sınırı, 94 Ada 1,2,3 parseller ile 1 pafta 13767, 4, 8673 parseller, tescil dışı alanın bir kısmı ve 

8672 parselin bir kısmını kapsamaktadır. 

2.Plan Tasdik sınırı içerisindeki alan Zeminaltı Katlı Otopark, Zeminüstü Spor Tesisi Alanı, Park Alanıdır. 

3.Spor Tesisleri Alanında E:0.05'i geçmemek üzere sporculara yönelik soyunma kabinleri, idari birim, büfe 

vb. hizmet birimleri yer alabilir. 

4.Spor Tesisleri Alanının altında; ilgili kurumların (İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin 

İnceleme Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Raylı Sistemler Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü 

v.b.) görüşlerini almak ve önerilen tedbirlere uymak koşulu ile zeminaltı katlı otopark  yapılabilir.Yapılacak 

Zeminaltı Katlı otoparkın en az iki cephesi açığa çıkması halinde, zeminaltı katlı otoparkın belirli katları 

haftanın belirli günleri pazar alanı olarak kullanılabilir, ayrıca bahse konu zemin altı katlı otopark olağanüstü 

koşullarda sığnak olarak da kullanılabilir.Bu alanlarda, alt ve üst kot farkı en fazla 3 m olacak şekilde arazi 

kazı yada dolgu yapılarak düzenlenebilir.Düzenlenmiş zemin, tabi zemin olarak kabul edilecek olup, 

zeminaltı katlı otopark olarak inşaa edilecek yapının, kat yükseklikleri ve yapı çekme mesafeleri, Büyükşehir 

Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre belirlenecektir. 

5.İnşaat aşamasında sel ve taşkın riskine yönelik her türlü sızdırmazlık önlemini ve alan güvenliğini 

sağlayacak tedbirler alınacaktır. 

6.Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

7.Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşler doğrultusunda 

uygulama yapılacaktır. 

8.Açıklanmayan hususlarda meri imar planı, plan notları ve imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.’ şeklinde 

plan notları işlenmiştir. 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Tadilat teklifi ise meri 18.02.2005 t.t. 1/1000 ölçekli 

Güngören, Revizyon Uygulama İmar Planının F21c23a4c rumuzlu plan paftasına 94 ada 1, 2 parseller, 1 

pafta 8673 parsel, 4 parselin bir kısmı ve 8672 parselin bir kısmına Spor Tesisleri Alanı+ZOP Alanı lejantı, 

94 ada 3 parsel, 1 pafta 4 parsel ve 13767 parsel, 8672 parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana Park Alanı 

lejantı ve 94 ada 4 parsel, 8672 parsel, 1 pafta 13767 parsel ile tescil dışı alan üzerinden geçecek şekilde 10 

m lik Yol Alanı işlenmiştir. 

‘Güngören, Güneştepe Mahallesi, 94 ada 1,2,3 Parseller İle 1 Pafta 4, 8673,13767 Parseller, Tescil 

Dışı Alanın Bir Kısmı ve 8672 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

Teklif paftasına; 

    Plan  Notları 

1.Plan Tasdik sınırı, 94 Ada 1,2,3 parseller ile 1 pafta 13767, 4, 8673 parseller, tescil dışı alanın bir kısmı ve 

8672 parselin bir kısmını kapsamaktadır. 

2.Plan Tasdik sınırı içerisindeki alan Zeminaltı Katlı Otopark, Zeminüstü Spor Tesisi Alanı, Park Alanı ve 

Yol Alanıdır. 

3.Spor Tesisleri Alanında E:0.05'i geçmemek üzere sporculara yönelik soyunma kabinleri, idari birim, büfe 

vb. hizmet birimleri yer alabilir. 

4.Spor Tesisleri Alanının altında; ilgili kurumların (İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin 

İnceleme Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Raylı Sistemler Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü 

v.b.) görüşlerini almak ve önerilen tedbirlere uymak koşulu ile zeminaltı katlı otopark  yapılabilir.Yapılacak 

Zeminaltı Katlı otoparkın en az iki cephesi açığa çıkması halinde, zeminaltı katlı otoparkın belirli katları 

haftanın belirli günleri pazar alanı olarak kullanılabilir, ayrıca bahse konu zemin altı katlı otopark olağanüstü 

koşullarda sığnak olarak da kullanılabilir.Bu alanlarda, alt ve üst kot farkı en fazla 3 m olacak şekilde arazi 

kazı yada dolgu yapılarak düzenlenebilir.Düzenlenmiş zemin, tabi zemin olarak kabul edilecek olup, 

zeminaltı katlı otopark olarak inşaa edilecek yapının, kat yükseklikleri ve yapı çekme mesafeleri, Büyükşehir 

Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre belirlenecektir. 
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5.İnşaat aşamasında sel ve taşkın riskine yönelik her türlü sızdırmazlık önlemini ve alan güvenliğini 

sağlayacak tedbirler alınacaktır. 

6.Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

7.Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşler doğrultusunda 

uygulama yapılacaktır. 

8.Açıklanmayan hususlarda meri imar planı, plan notları ve imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.’ şeklinde 

plan notları işlenmiştir. 

İlgi a) talep üzerine ilgi b) Başkanlık oluru alınarak düzenlenen plan teklifimize ilişkin Deprem ve 

Zemin İnceleme Müdürlüğü’nce, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce, Raylı Sistemler Müdürlüğü’nce, İSKİ 

Genel Müdürlüğü’nce şartlı olumlu, İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşil Alan ve 

Tesisler Yapım Müdürlüğü’nce olumlu görüş verilmiş olup; bölgenin Otopark, Yeşil Alan, Spor Alanı ve 

Yol Alanı ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayacak ve donatı alanını arttırıcı nitelikte olduğundan kamu 

yararı niteliği taşımaktadır. ” Denilerek.  

İlgi a) talep üzerine Güngören, Güneştepe, 94 ada 1,2 ve 3 parseller, 1pafta 4, 8672, 13767 parseller, 

8673 parselin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alanın “Spor Tesisleri Alanı ve Zeminaltı Otopark Alanı” , 

“Park Alanı” ve “Yol Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin ilgi b) Başkanlık Oluru alınarak hazırlanan 

1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilat teklifleri yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki 

yasa ve yönetmelikler 5216 sayılı yasanın 7-b ve 7-c maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar 

alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Güngören İlçesi, Güneştepe, 94 ada 1-2-3 parseller, 1 pafta 4-8672-13767 

parseller,  8673 parselin bir kısmı ile bir kısım  tescil dışı alana ilişkin 1/5000 – 1/1000 ölçekli Nazım İmar 

Planı ve Uygulama İmar Planı  tadilatı teklifi incelenmiş olup  yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne 

iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
196 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/2000 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ:  Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi, 2 pafta 8097 parselde bulunan Kültürel Tesis 

Alanının sınır düzenlemesine ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli imar planları tadilatı. PİN : NİP-5246,9 PİN : 

UİP-8527,10 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün   09/ 11  /2015 gün ve   S-8740 sayılı yazısında;  

"İlgi: a) 28.08.2015 tarih, 58824655-310/2786 sayılı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Üstyapı Projeler 

Müdürlüğü yazısı ve ekleri,  

b) 01.10.2015 tarih 2015-11255 sayılı Başkanlık Oluru. 

TALEP : İlgi (a) yazı ile; 14.09.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında 

"Kültür Tesis Alanı"nda kalmakta olan Güngören İlçesi, 8097 parselde proje çalışmalarına başlanacağından 

bahisle, meri plan sınırları ile mülkiyet sınırları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla 1/5000 ve 

1/1000 ölçekli planlarda parsel fonksiyonu aynı kalmak ve mülkiyet sınırları gözetilmek kaydıyla 1/5000-

1/1000 ölçekli plan tadilatı çalışmasının Müdürlüğümüzce yapılması talebi üzerine ilgi b) Başkanlık Oluru 

alınarak çoğunlukla Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi, 2 pafta, 8097 parselde ve 317 ada 1-2-3 

parseller ile 148, 158, 12399, 12703 parsellerde kalmakta olduğu görülen Kültürel Tesis Alan sınırının İBB 

mülkiyet sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin NİP-5246,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ve 

UİP-8527,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hazırlanmıştır. 

MEVCUT DURUM: Coğrafi Bilgi Sisteminin 2014 yılı Hava Fotoğrafından; söz konusu alandaki 

parsellerin tamamında yapı olduğu görülmektedir. 

MÜLKİYET: Başkanlığımız ortak kullanımında olan Tapu Sorgulama Programından; 

- 8097 parselin (10760m2) 25.03.2015 tarihinde Tüzel Kişiliklerin Unvan Değişikliği yoluyla, 12399 

parselin (232m2) 25.03.2015 tarihinde Tüzel Kişiliklerin Unvan Değişikliği, yoluyla, 12703 parselin 

(90,80m2) 25.03.2015 tarihinde Tüzel Kişiliklerin Unvan Değişikliği yoluyla, 317 ada 2 parselin (350,60m2) 

15.10.2008 tarihinde kamulaştırma yoluyla edinildiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde 

olduğu, 

-158 parselin (820,6lm2) "satış" ve ''ipka (kalan)-toplu veri sayısallaştırma" yoluyla hisseli şahıs ve 

Ltd. Şti. mülkiyetinde 15.12.2006-21.12.2006 tarihlerinde edinildiği, 12398 parselin (900m2) ifraz işlemi 

(TSM)" yoluyla 18.02.1988 tarihinde edinildiği şahıs mülkiyetinde olduğu, 12704 parselin (754,20m2) 

"kadastro parselinde birleştirme" yoluyla 05.02.1993 tarihinde edinildiği ve şahıs mülkiyetinde olduğu, 317 

ada 1 parselin (618,91 m2) "ifraz işlemi (TSM)" yoluyla 11.11.1997 tarihinde edinildiği şahıs mülkiyetinde 

olduğu ve 317 ada 3 parselin (34,85m2) "mahkeme kararı ile satış (şufa gibi)" yoluyla 05.04.2011 tarihinde 

edinildiği şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.  

PLANLARDAKİ DURUM: Söz konusu 2 pafta, 8097 parselin büyük bir kısmı ile 148, 158, 12704, 

317 ada 1 ve 3 parsellerin bir kısmı ve 12399, 12703 parseller ile 317 ada 2 parselin tamamı; 02.02.2001 tt'li 

1/5000 ölçekli Güngören N.İ.Planında ve 18.02.2005 tt'li 1/1000 ölçekli Güngören U.İ.Planında Mezbaha 

Alanında kalmakta iken 14.09.2012 tt'li 1/5000 ölçekli N.İ.Planı ve 1/1000 ölçekli U.İ.Planı tadilatı ile 

Mezbaha Alanında kalan kısımları Kültürel Tesisleri Alanına alındığı görülmüştür. 

Söz konusu 2 pafta, 148, 158, 12704 parseller ile 317 ada 1 ve 3 parsellerin bir kısmı 02.02.2001 tt'li 

1/5000 ölçekli Güngören N.İ.Planında ve 18.02.2005 tt'li 1/1000 ölçekli Güngören U.İ.Planında Küçük 

Sanatlar Alanında ayrıca 8097 parselin bir kısmı da yol alanında kalmaktadır. 

DEĞERLENDİRME –SONUÇ: İlgi (a) yazı ile; 14.09.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı tadilatında "Kültür Tesis Alanı"nda kalmakta olan Güngören İlçesi, 8097 parselde proje 

çalışmalarına başlanacağından bahisle, meri plan sınırları ile mülkiyet sınırları arasındaki uyumsuzluğun 

giderilmesi amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda parsel fonksiyonu aynı kalmak ve mülkiyet sınırları 

gözetilmek kaydıyla 1/5000-1/1000 ölçekli plan tadilatı çalışmasının Müdürlüğümüzce yapılması talebi 

üzerine ilgi b) Başkanlık Oluru alınarak çoğunlukla Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi, 2 pafta, 8097 

parselde ve 317 ada 1-2-3 parseller ile 148, 158, 12399, 12703 parsellerde kalmakta olduğu görülen Kültürel 

Tesis Alan sınırının İBB mülkiyet sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin NİP-5246,9 plan işlem 

numaralı 1/5000 ölçekli ve UİP-8527,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği 

hazırlanmıştır. 



 37 

İlgi (a) talep üzerine Başkanlığımızca " 2 pafta 317 ada 1-2-3 parseller ile 148, 158, 8097,12398, 

12399, 12703 ve 12704 parsellerin bir kısmım kapsayan alanda meri planlardaki mülkiyet sınırları ile 

uyumsuzluğun giderilmesiyle amacıyla proje çalışmasına başlanabilmesi için mülkiyet sınırlarının 

gözetilerek çoğunlukla 8097parselde kalmakta olan ve 317 ada 1-2-3 parseller ile 148, 158, 12398, 12399, 

12703 ve 12704 parsellere komşu olan kültürel tesis alan sınırının düzenlenmesine ilişkin 1/5000-1/1000 

ölçekli imar planları çalışmasının müdürlüğümüzce başlatılması hususu" şeklinde ilgi (b) Başkanlık Oluru 

alınarak bu doğrultuda Müdürlüğümüzce F21C23A rumuzlu 14.09.2012 tt'li 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Tadilatı 

üzerine 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi hazırlanmış olup, plan tasdik sınırı içine alınarak lejant ve plan 

notlarının oluşturulduğu; 

"Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi, 2 pafta, 317 ada 1-2-3 parseller ile 148, 158, 8097, 12398. 

12399, 12703 ve 12704 sayılı parsellerin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı 

1-Plan tasdik sınırı Gençosman Mahallesi, 2 pafta, 317 ada 1-2-3 parseller ile 148, 158, 8097, 

12398, 12399, 12703 ve 12704 sayılı parsellerin bir kısmını kapsamaktadır. 

2-Açıklanmayan hususlarda meri Nazım İmar Planı ve meri İmar Yönetmeliği şartları 

geçerlidir."şeklinde plan notları getirilmiştir. 

İlgi (b) Başkanlık Oluru alınarak bu doğrultuda Müdürlüğümüzce F21C23A3B rumuzlu 14.09.2012 

tt'li 1/1000 ölçekli Güngören U.İ.Planı üzerine 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi hazırlanmış olup, plan tasdik 

sınırı içine alınarak lejant ve plan notlarının oluşturulduğu; 

"Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi, 2 pafta, 317 ada 1-2-3 parseller ile 148, 158, 8097, 12398, 

12399, 12703 ve 12704 sayılı parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı 

1-Plan tasdik sınırı Gençosman Mahallesi, 2 pafta, 317 ada 1-2-3 parseller ile 148, 158, 8097, 

12398, 12399, 12703 ve 12704 sayılı parsellerin bir kısmını kapsamaktadır. 

2-İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz. 

3-Açıklanmayan hususlarda meri Uygulama İmar Planı ve meri İmar Yönetmeliği şartları geçerlidir." 

şeklinde plan notları getirilmiştir. 

Üstyapı Projeler Müdürlüğünün ilgi (a) talebi üzerine ilgi (b) Başkanlık Oluru alınarak 

Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000-1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi ile Güngören İlçesi 2 pafta 8097 

parselde bulunan Kültürel Tesis Alanının doğu fonksiyon sınırının İBB mülkiyet sınırına çekilerek 

düzenlenmesiyle kamulaştırma maliyeti oluşmadan uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıması amaçlanmıştır. 

" denilerek   

Üstyapı Projeler Müdürlüğünün ilgi (a) talebi üzerine ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda 

Müdürlüğümüzce hazırlanan Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi, 2 pafta, 8097 parselde ve az bir 

kısmının 317 ada 1-2-3 parseller ile 148, 158, 12398, 12399, 12703 ve 12704 parsellerde kalmakta olduğu 

görülen kültürel tesis alan sınırının düzenlenmesine ilişkin NİP-5246,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ve 

UİP-8527,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli plan tadilatı ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, 

yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7.c maddesine göre değerlendirilmek ve 

hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi, 2 pafta,  8097 parsele ilişkin 

1/5000 – 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı  teklifi incelenmiş olup sınır düzeltmesine yönelik olduğundan 

komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

Meclisimizin onayına arz olunur. 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
197 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/2023 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 3207 ada 120 parsele ait 1/5000 ölçekli NİP 

değişiklik teklifi PİN: 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün   09/ 11  /2015 gün ve 2015/11941-8553                                                         

sayılı yazısında;  

"İlgi:  a) 18.09.2015 tarih ve 11941 sayı ile Planlama Müdürlüğü’nde kayıtlı dilekçe ve ekleri ile 1/5000 

ölçekli teklif plan paftaları. 

 b) 03.04.2015 tarih ve 4218 sayı ile Planlama Müdürlüğü’nde kayıtlı dilekçe ve ekleri ile 1/5000 

ölçekli teklif plan paftaları. 

 c) 22.04.2015 tarih ve 5123 sayı ile Planlama Müdürlüğü’nde kayıtlı dilekçe. 

 d) 30.04.2015 tarih ve 2015/4218-5123-3184-82646 sayılı yazımız. 

e) 20.08.2004 tarih ve S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ile eki 20.08.2004 tarih 

ve S/90 sayılı Başkanlık Oluru.  

TALEP: 

İlgi (a) dilekçe ile; 09.03.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez ve E-5 Otoyol Ara Bölgesi 

Nazım İmar Planında “Yönetim Merkezi” fonksiyonunda, 11.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Merkez ve E-5 

Otoyol Ara Bölgesi Uygulama İmar Planında ise max. TAKS:0.35, max. KAKS:2.07, hmax.=serbest 

yapılanma koşullarında “Yönetim Merkezi Alanı”nda kalan Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 3207 ada, 

120 sayılı parselin, MaxTAKS:0.25, Hmax:18.00m (5kat) yapılanma şartlarında “Konut+Ticaret Alanı” 

fonksiyonu olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi gereği için 

tarafımıza iletilmiştir. 

MÜLKİYET: 

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden ve ilgi (a) dilekçe eki taşınmazlara ait tapu senedinden 

edinilen bilgiye göre; Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 3207 ada, 120 sayılı parselin hisseli şahıs 

mülkiyetinde, 550,00 m² yüzölçümünde olduğu ve 27.09.2013 tarihinde vasiyetin tenfizi işlemi yoluyla 

edinildiği anlaşılmakla birlikte, 2 bodrum+zemin+4 normal kat+çatı arası piyesi seviyesindeki H:15.50 m. 

yüksekliğindeki yapıya ilişkin, ilgi (a) dilekçe eki teklif plan değişikliği dosyasında yer alan 13.07.2015 tarih 

ve 2324962 sayılı Kadıköy Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü yazısı eki 30.01.1990 tarih 

89/25202 90/2432 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesinin tanzim edildiği anlaşılmaktadır. 

 MEVCUT DURUM: 

Başkanlığımız kayıtlarındaki 2014 yılı hava fotoğrafı ile 360 derece panorama görüntüsünden; 

Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 3207 ada, 120 sayılı parselde beş katlı  yapı bulunduğu anlaşılmaktadır. 

MERİ PLANLARDAKİ DURUM: 

Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 3207 ada, 120 parsel; 

09.03.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez ve E-5 Otoyol Ara Bölgesi Nazım İmar Planında, 

“Yönetim Merkezi” fonksiyonunda kalmakta olup, 09.03.2005-22.03.2007 onanlı 1/5000 ölçekli NİP plan 

notlarının “Genel Hükümler” 21. Maddede ise “Bağdat Caddesi, Recep Peker Caddesi (Tahtaköprü Caddesi) 

ve E-5’den yüz alan ilk binalarda maksimum TAKS:0.25, hmaksimum:15.50’yi geçemez. Ancak Bağdat 

Caddesi, Recep Peker Caddesi (Tahtaköprü Caddesi) ve E-5’den yüz alan parsellerin aynı zamanda yan veya 

arka sokaklardan yüz alması durumunda, bu yollardan yüz alan yapılar için bulundukları ada yapılanma 

koşulları geçerlidir.” hükmü bulunmaktadır. 

11.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Merkez ve E-5 Otoyol Ara Bölgesi Uygulama İmar Planında ise 

çoğunlukla max. TAKS:0.35, max. KAKS:2.07, hmax.=serbest  yapılanma koşullarında “Yönetim Merkezi 

Alanı” kısmen de “Yol Alanı” fonksiyonlarında kaldığı görülmekte olup 11.05.2006-18.02.2012-15.05.2014 

onanlı 1/1000 ölçekli UİP plan notlarının “Genel Hükümler” 32.madde de; “Bağdat Caddesi, Recep Peker 

(Tahtaköprü) Caddesi'nden yüz alan donatı alanlarında yapılacak binalarda plan paftalarındaki yapılanma 

koşullarına bakılmaksızın (Ortaöğretim ve Özel Ortaöğretim Tesisi, Yüksek Öğretim Tesisi, Yönetim 

Merkezi Alam, Sağlık ve Özel Sağlık Tesisi gibi alanlarda) hmax:18.00m.yüksekliğinde olacaktır. Bu 

caddelerden yüz alan donatı alanlarının tamamında max TAKS-0.25 olarak uygulama yapılacaktır. Donatı 

alanlarının yer aldığı parsellerin yan veya arka yoldan da yüz almaları durumunda; parselde birden fazla bina 

yapıldığı takdirde bağlı olduğu yolların yapılanma koşulları uygulanır. Bu konumdaki parsellerde izafi ifraz 
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hattı uygulanır. Uygulanan izafi ifraz hattı parsel cephesine paralel yapılacaktır. Bağdat Caddesi ve Recep 

Peker (Tahtaköprü) Caddesi'nden yüz alan ilk binalar ise bu izafi ifraz hattına kadarki kısmın max TAKS 

değerini hmax:18.00m.yüksekliği geçemez. İzafi ifraz hattının diğer kısmında ise bu yollardan yüz alan 

yapılanma koşulunu alarak yapılacak bina veya binaların max TAKS ve max KAKS değeri bu alan 

üzerinden hesaplanacaktır.” Hükmü, 30. madde de ise “Konut, Ticaret+Konut ile T1 ve T2 Ticaret 

alanlarındaki yapılardan; sahil parselleri h:11.00m yüksekliği, sahil adalarındaki yapılar h:14.50m 

yüksekliği, Bağdat Caddesi, Recep Peker (Tahtaköprü) Caddesi’nden yüz alan ilk binalar h:18.00m 

yüksekliği geçemez. Bu alanlarda E-5’den yüz alan ilk binalar TAKS=0.25 h:18.00m yüksekliği geçemez.” 

hükmü bulunmaktadır. 

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: 

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin olarak ilgi (b) dilekçe ekinde 

tarafımıza iletilen Kamulaştırma Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama 

Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü görüşleri tarafımıza iletilmiştir. 

26.12.2014 tarih ve TN:1244175-11733 sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında; “…Konu 

incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi 

kamulaştırması hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır.”denilmektedir. 

26.11.2014 tarih ve 1918-222315 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; 

“…Planlama alanı, Mikrobölgeleme projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölç. 

“Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda, “UA” (Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup, bu 

alanda Pendik Formasyonu, Kartal Üyesi’ne ait birimler (Mikalı Şeyl, Miltaşı) yer almaktadır. … Sonuç 

olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz 

konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin-temel, temel-

yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda, teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar 

öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre 

uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun 

görülmektedir.” denilmektedir. 

04.12.2014 tarih ve 1227698-3643 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı eki plan değişikliği 

inceleme komisyonu kararında; “...Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi 3207 ada, 120 parselin üzerinde 

bulunan ruhsatlı ve iskanlı yapının 09.03.2005 tt'li 1/5000 ölçekli planda max TAKS: 0,35 max KAKS: 2,07 

h max: serbest yapılanma şartında Yönetim Merkezi lejantına alındığı; parselde mevcut yapıda yer alan 

fonksiyonlar göz önüne bulundurulmak max TAKS: 0.25 h max: 18.00 m (5 kat) yapılaşma şartlarında 

Konut+Ticaret Alanına alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifine; Mekansal 

Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlığının "26. Maddesinde;" 3) İmar planlarında 

bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair 

plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi 

için...b)İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel 

tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde 

eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum 

özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı 

uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınmâsı ve yeni tespit edilen 

alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur." denildiğinden, donatı alanlarının azaltılması, 

kullanıcıların yaya erişim mesafesinin üzerinde bir donatı alanını kullanmalarına sebep olarak ve yerel 

ulaşımda araç kullanımını teşvik etme yoluyla bölgesel ulaşım sistemi içerisinde yeni bir ulaşım talebi 

oluşturacağından bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.” denilmektir.  

09.12.2014 tarih ve 614922 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; “…Kadıköy İlçesi, Bostancı 

Mahallesi, 3207 ada, 120 parselin "Konut+Ticaret Alanı"na alınması yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli imar 

planı değişikliği teklifine ilişkin İdaremiz görüşü talep edilmektedir. 

1. Söz konusu alandan 1500BA yağmursuyu tünel hattımız geçmekte olup 15 m'lik dere işletme 

bandını gösterir pafta yazımız EK-1'de gönderilmektedir. Dere işletme bandı olarak belirlenen bu alanlar, 

imar planlarında yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde 

yapılaşmaya izin verilmemeli, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle 

yapılmamalıdır. 

2. Dere işletme bantlarında İdaremizce herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacak olup, imar 

plan uygulamalarında bu alanlar yol ve yeşil alan olarak kullanılacağından, 3194 sayılı İmar Kanunu 

uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmelidir. 

3. Bölgede dere ıslah ve taşkın koruma alanlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet ile imar ve 

yapılaşma önlemlerinin ihlal edilmesi sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi 

mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerin de konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına ait olacaktır. 
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4. Söz konusu tünel aksının sağ ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 m 'lik alan ile düşeyde 

tünel boru üst kotunun 5 m mesafesinde herhangi bir kazı, sondaj, forekazık, jet grout vb. çalışmalar 

yapılmamalıdır. 

5. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait yazımız ekinde gönderilen her türlü 

mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış ISKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya 

halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. 

6. Mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz 

kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.” 

denilmektedir. 

DEĞERLENDİRME: İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifinin, 

09.03.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez ve E-5 Otoyol Ara Bölgesi Nazım İmar Planı paftasına 

hazırlandığı, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 3207 ada, 120 sayılı parselin “Yönetim Merkezi ” 

fonksiyonundan  “Konut+Ticaret Alanı” fonksiyonuna alındığı ve 

1- Plan Değişikliği Onama Sınırı, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 3207 ada 120 

parsel sınırıdır. 

2- Plan alanı sınırı içerisinde kalan alan Konut+Ticaret Alanıdır. 

3- Konut+Ticaret Alanı Yapılaşma Koşulları 

MaxTAKS:0.25  Hmax:18.00m (5kat) 

4- İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinde belirtilen hususlara uyulacaktır. 

5- Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

Şeklindeki plan notlarının getirildiği görülmektedir. 

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifine ilişkin, 26.12.2014 tarih ve 

TN:1244175-11733 sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında; kamulaştırması hususunda da alınmış bir 

Encümen Kararına rastlanmadığı bilgisinin verildiği, 26.11.2014 tarih ve 1918-222315 sayılı Deprem ve 

Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; Planlama alanının Mikrobölgeleme projeleri kapsamında yapılan 

İmar Planlarına Esas 1/2000 ölç. “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda, “UA” (Uygun Alanlar) lejantlı 

sınırlar içerisinde kaldığı belirtilerek şartlı olumlu görüş verildiği, 04.12.2014 tarih ve 1227698-3643 sayılı 

Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri 

başlığının 26. (3) maddesinden bahsedilerek, donatı alanlarının azaltılması, kullanıcıların yaya erişim 

mesafesinin üzerinde bir donatı alanını kullanmalarına sebep olarak ve yerel ulaşımda araç kullanımını 

teşvik etme yoluyla bölgesel ulaşım sistemi içerisinde yeni bir ulaşım talebi oluşturacağından bölgesel 

ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadığı belirtilerek olumsuz görüş verildiği, 09.12.2014 tarih ve 

614922 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında ise 6 maddelik altyapı görüşü verildiği,  1.madde de  “Söz 

konusu alandan 1500BA yağmursuyu tünel hattımız geçmekte olup … Dere işletme bandı olarak belirlenen 

bu alanlar, imar planlarında yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant 

içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, …” 4.madde de “Söz konusu tünel aksının sağ ve solunda 10'ar 

metre olmak üzere toplam 20 m 'lik alan ile düşeyde tünel boru üst kotunun 5 m mesafesinde herhangi bir 

kazı, sondaj, forekazık, jet grout vb. çalışmalar yapılmamalıdır.” denildiği ancak dikkat çekilmesi gereken 

bu hususların teklif plana yansıtılmadığı sadece 4 nolu plan notunun “İlgili kurum ve kuruluşların 

görüşlerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.” şeklinde önerildiği görülmektedir. 

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifine ait açıklama raporunun 

“Talep” kısmında “İstanbul İli Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi 3207 ada 120 parsel, 02.07.1987 tarihinde 

Kadıköy Belediyesi İmar ve Planlama Müdürlüğü’nden alınan imar durum belgesinde, 09.02.1973 tasdik 

tarihli Kadıköy Bostancı Erenköy 3.Etap İmar Planı’nda H:15.50 (5 kat) yapılaşma koşullu iskan alanı 

lejantında kalmakta iken, 27.11.1987 tarihinde Konut+Ticaret inşaatı için Yapı İzin Belgesi alınmıştır. 

Ruhsatlı ve iskanlı yapı günümüzde normal katları konut ve zemin katı ticari birim olarak kullanılmaya 

devam etmektedir. Ancak, 09.03.2005 tt.’li 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkezi ve E-5 Otoyol Ara Bölgesi 

Nazım İmar Planı’nda ve 11.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkezi ve E-5 Otoyol Ara Bölgesi 

Uygulama İmar Planı’nda, parsele Yönetim Merkezi Alanı lejantı verilmiştir. Parsele, mevcut yapıda yer 

alan fonksiyonlar göz önüne alınarak, çevre kullanım fonksiyonu (Konut+Ticaret Alanı) verilmesi talep 

edilmektedir.” Şeklindeki açıklamanın yapıldığı görülmektedir. 

İlgi (a) dilekçe ekinde, 13.07.2015 tarih ve 2324962 sayılı Kadıköy Belediye Başkanlığı, Yapı 

Kontrol Müdürlüğü yazısı ekinde,  2.bodrum+1.bodrum+zemin+4 normal+çatı arası piyes seviyesindeki 

H:15.50 m. yüksekliğindeki yapı için düzenlenen 1988 yılına ait yapı ruhsatı ile 30.01.1990 tarih 1027 sayılı 

yapı kontrol formuna istinaden düzenlenen yapı kullanma izin belgesinin iletildiği görülmektedir. 

Bahse konu parsele ilişkin Planlama müdürlüğü işlem dosyasında yapılan incelemede; daha önceki 

süreçte, bahse konu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifinin ilgi (b) dilekçe ekinde gereği için 

tarafımıza iletildiği, ancak ilgi (c) dilekçe ile teklif plan değişikliği dosyasının geri çekilmesi talebinin 

tarafımıza iletildiği ve ilgi (d) yazımız ile de teklif dosyası ilgilisine iade edildiği anlaşılmaktadır. 
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İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi incelendiğinde;  meri 1/5000 

ölçekli nazım imar planında “Yönetim Merkezi” fonksiyonunda kalan bahse konu parselin  maxTAKS:0.25,  

Hmax:18.00m (5kat)  yapılanma şartlarında “Ticaret+Konut” fonksiyonuna alındığı, parselin Bağdat 

Caddesi’nden cephe aldığı ve konuya ilişkin 09.03.2005-22.03.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez 

ve E-5 Otoyol Ara Bölgesi Nazım İmar Planı plan notlarının 21.maddesinde “Bağdat Caddesi, Recep Peker 

Caddesi (Tahtaköprü Caddesi) ve E-5’den yüz alan ilk binalarda maksimum TAKS:0.25, 

hmaksimum:15.50’yi geçemez. Ancak Bağdat Caddesi, Recep Peker Caddesi (Tahtaköprü Caddesi) ve E-

5’den yüz alan parsellerin aynı zamanda yan veya arka sokaklardan yüz alması durumunda, bu yollardan yüz 

alan yapılar için bulundukları ada yapılanma koşulları geçerlidir.” Hükmü bulunmasına rağmen 11.05.2006-

18.02.2012-15.05.2014 onanlı 1/1000 ölçekli UİP plan notlarının “Genel Hükümler” 30. madde de ise 

“Konut, Ticaret+Konut ile T1 ve T2 Ticaret alanlarındaki yapılardan; sahil parselleri h:11.00m yüksekliği, 

sahil adalarındaki yapılar h:14.50m yüksekliği, Bağdat Caddesi, Recep Peker (Tahtaköprü) 

Caddesi’nden yüz alan ilk binalar h:18.00m yüksekliği geçemez. Bu alanlarda E-5’den yüz alan ilk 

binalar TAKS=0.25 h:18.00m yüksekliği geçemez.” hükmünün bulunduğu, teklif ile düzenlenen 

ticaret+konut alanına meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarından gelen yapılanma şartlarının 

önerildiği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “İmar Planı Değişiklikleri” başlıklı kısmının 

26.maddesinin 3. fıkrasında:     “ İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, 

küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu 

hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: … b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik 

altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak 

bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 

Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin 

değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, 

yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması 

zorunludur. …” hükmü bulunmasına rağmen iptal edilen Yönetim Merkezi fonksiyonuna eşdeğer bir alan 

ayrılmadığı görülmekle birlikte, ilgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile mevcut 

ruhsatlı ve iskanlı yapı ile edinilen müktesep hakların korunmasının amaçlandığı, ancak teklifin donatı 

alanını azaltıcı, kalıcı nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu, planlama bölgesinde eşdeğer bir donatı 

alanının ayrılmadığı bu nedenle ilgili yönetmeliğe aykırı nitelikte olduğu görülmektedir.  " denilerek   

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi yazımız ekinde olup, ilgi (e) 

Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre  değerlendirilmek ve hakkında 

karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi,  3207 ada 120 parsele ilişkin 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup  27.11.1987  tarihinde yapı kullanma izin belgesi 

alınmış yapı olduğu görüldüğünden  Kadıköy Belediye  Başkanlığından görüş alındıktan sonra  

değerlendirilmek üzere  müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

Meclisimizin onayına arz olunur. 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 
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 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
198 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/2045 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Sultangazi İlçesi, 50.Yıl Mahallesi  2692 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000  ölçekli Nazım 

İmar Planı değişikliği teklifi. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün  09/ 11 /2015 gün ve   2015-13664  sayılı  

13664-8753  yazısında;  
İlgi :a)06.11.2015 tarih, 13664 sayılı ilgilisinin dilekçesi ve eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi 

dosyası. 

        b)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004  

           gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı. 

         TALEP: 

         İlgi (a) dilekçe ile; Sultangazi İlçesi, 50.Yıl Mahallesi, 2692 ada, 1 parselin “Sağlık Tesisi Alanı”ndan 

kısmen “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na, kısmen de “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, 5216 sayılı yasa gereği İstanbul Büyükşehir Belediye 

Meclisi’ne iletilmesi için tarafımıza iletilmiştir. 

         MÜLKİYET: 

        Başkanlığımız ortak kullanımında olan Tapu Sorgulama Sistemi üzerinden yapılan incelemede; 

Sultangazi İlçesi, 50.Yıl Mahallesi, 2692 ada, 1 parselin 12328,00m² yüzölçümü ile hisseli şahıs 

mülkiyetinde olduğu ve 20/11/1987, 04/04/2012 tarihlerinde edinildiği görülmüştür. 

        MEVCUT DURUM: 

         Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014 yılı uydu görüntüsünde, teklife konu Sultangazi İlçesi, 

50.Yıl Mahallesi, 2692 ada, 1 parselin büyük bir kısmının boş olduğu ve parselde 1 adet bina bulunduğu 

görülmüştür. 

        MERİ PLANLARDAKİ DURUM: 

        Sultangazi İlçesi 50.Yıl Mahallesi, 2692 ada, 1 parsel 24.01.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Sultangazi 

Nazım İmar Planında ve 30.12.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planında Sağlık 

Tesisleri Alanında kalmaktadır.  

         KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:  

         1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin 

İnceleme Müdürlüğü, Kamulaştırma Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün görüşleri tarafımıza iletilmiştir. 

        -İlgi (a) dilekçe eki Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarihli 9412 sayılı yazısında;  

        “Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazın kamulaştırılmaları hususunda alınmış bir Encümen Kararı 

bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmamıştır.”denilmektedir.  

        -İlgi (a) dilekçe eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 04.11.2015 tarih, 1991-192886  sayılı 

görüş yazısında; 

         “Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve 

statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde 

belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin 

etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz 

konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”denilmektedir.    

                                                                      

   -İlgi (a) dilekçe eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 06.11.2015 tarih, 1170726-3829-194723 sayılı yazısı 

eki 05.11.2015 tarih, UP2015-36/26 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararında;  

      ULAŞIM KARARI: Sultangazi İlçesi, 50.Yıl Mahallesi, 2692 ada, 1 parselin “Sağlık Tesisi Alanı”ndan, 

kısmen TAKS:0.40, E:2.00 yapılanma koşullarında “Özel Sağlık Alanı”, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”na 

alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde, “Sağlık Tesisleri Alanı”nın 

iptal edilerek bir kısmının “Özel Sağlık Alanı” ve bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasının 

kullanıcıların erişebilirlik mesafeleri, “Özel Sağlık Alanı” yapılaşma şartlarının ise çevre yapılaşma şartları 

dikkate alınarak bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.”denilmektedir.  

- İlgi (a) dilekçe eki İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 06.11.2015 tarih 110351 sayılı 

yazısında;  
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“..….İBB tarafından ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanılacak olan 3800 ada 4 parselde 500m², yine 

uygulama projeleri hazırlanmakta olan 2615 ada 11 parselde yaklaşık 600m² ve yaklaşık 490m² alana sahip 

toplam 245m² taban oturumlu, 300m² normal katlar alanına sahip tescil dışı alanda Aile Sağlığı Merkezi 

ayrılması planlandığından bahisle, söz konusu 2692 ada 1 parsele yönelik hazırlanan plan tadilatı hakkında 

görüşümüz yeniden talep edilmiş olup; bu doğrultuda söz konusu plan değişikliğinin yapılmasında 

Müdürlüğümüzce sakınca görülmeyeceği hususunda gereğinin bilgileriniz arz ederim.”denilmektedir. 

   DEĞERLENDİRME –SONUÇ: 

           İlgi (a) dilekçe ile; Sultangazi İlçesi, 50.Yıl Mahallesi, 2692 ada, 1 parselin “Sağlık Tesisi Alanı”ndan 

kısmen “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na ve kısmen de “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi 5216 sayılı yasa gereği İstanbul Büyükşehir Belediye 

Meclisi’ne iletilmesi için tarafımıza iletilmiştir. 

          Sultangazi İlçesi, 50.Yıl Mahallesi, 2692 ada, 1 parselin “Sağlık Tesisi Alanı”ndan kısmen “Özel 

Sağlık Tesisi Alanı”na ve kısmen de “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin teklifin 24.01.2011 

onanlı 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planının F21c18b- F21c13c- F21c13d  rumuzlu plan paftaları 

üzerine hazırlandığı; 

        “İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, 50.Yıl Mahallesi, 6/14 pafta, 2692 ada, 1 sayılı parsel ile yol alanına ait 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği;  

1-Tasdik sınırı 2692 ada, 1 sayılı parselin sınırı olup tasdik sınırı içerisindeki alan kısmen özel sağlık 

tesisi alanı kısmen de belediye hizmet alanıdır.  

2-Özel Sağlık Tesisi Alanında TAKS=0.40, E=2.00, Yençok=6 kattır. 

3-Blok boyutları ve blok şekli serbesttir. 

4-Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanacaktır. 

5-Belediye Hizmet Alanı kamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz. 

6-Belediye Hizmet Alanı’nda belediyeye ait hizmet birimleri, sosyal kültürel tesis binaları, eğitim 

tesisleri (meslek yüksek okulu vb.) yapılabilir.  

7-Belediye Hizmet Alanı’nda İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama 

yapılacaktır. Bu alanda yapılacak bina taban alanı, blok boyutları, kat yükseklikleri ve bloklar arası çekme 

mesafeleri ava projesinde belirlenecek olup bu alanda kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez. 

8-Jeolojik ve jeoteknik etütler doğrultusunda yürürlükteki Deprem Yönetmeliği’ne uyulacaktır.   

9-Bahsedilmeyen hususlarda mer’i imar planları ve yürürlükteki imar yönetmeliği hükümleri 

geçerlidir.” şeklinde plan notlarının önerildiği görülmektedir. 

             Teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün “…Sağlık Tesisleri Alanı”nın iptal edilerek bir 

kısmının “Özel Sağlık Alanı” ve bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasının kullanıcıların 

erişebilirlik mesafeleri, “Özel Sağlık Alanı” yapılaşma şartlarının ise çevre yapılaşma şartları dikkate 

alınarak bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” şeklindeki görüşü, Deprem ve Zemin 

İnceleme Müdürlüğü’nün uygulamaya ilişkin şartlı görüşü, Kamulaştırma Müdürlüğü ile İl Sağlık 

Müdürlüğü’nün olumlu görüşleri bulunmaktadır. 

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi incelendiğinde; Sultangazi İlçesi, 

50.Yıl Mahallesi, 2692 ada, 1 parselin “Sağlık Tesisi Alanı”ndan kısmen “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na ve 

kısmen de “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

değişikliği teklifi ile önerilen plan notlarının “Özel Sağlık Alanında TAKS=0.40, E=2.00, Yençok=6 kattır.” 

şeklindeki 2.maddesi ile “Blok boyutları ve blok şekli serbesttir.”şeklindeki 3.maddesinin birbiri ile çeliştiği, 

“Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanacaktır.” şeklindeki 4.maddesinde hangi fonksiyona ait otopark 

ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanacağının net belirtilmediği, 5 nolu plan notu gereği Belediye Hizmet 

Alanı kamuya terk edilmeden nerede uygulama yapılmayacağının netleştirilmediği,  “Belediye Hizmet 

Alanı’nda belediyeye ait hizmet birimleri, sosyal kültürel tesis binaları, eğitim tesisleri (meslek yüksek okulu 

vb.) yapılabilir.”şeklindeki 6.maddesi ile Belediye Hizmet Alanında “eğitim tesisleri (meslek yüksek okulu 

vb.)” yapılmak istenmesinin mer’i 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli ve 30.12.2011 tasdik tarihli 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında Belediye Hizmet Alanlarında eğitim tesisleri 

yapılabileceğine dair bir hüküm bulunmadığından meri bölge planı kararlarına aykırı olduğu, söz konusu 

alana ait bölge planında “Ticaret ve Ticaret + Konut Alanlarında planda verilen yapılanma koşullarını 

aşmamak ve ilgili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İBB Ulaşım Planlama müdürlüğü 

vb.) uygun görüş alınmak şartıyla Yüksek Öğretim Tesisleri hariç Özel Katlı otopark, Özel Eğitim Özel 

Sağlık, Özel Kültür Tesisi ve Özel Sosyal Tesis binaları İBB tarafından onaylanacak avan projesine göre 

yapılabilir.” şeklinde plan notu bulunduğundan teklife konu parselin çevresindeki konut alanlarının 

yapılanmasının (3/3-B4) veya (3/3-B-6) olduğu, teklif planda ise BHA alanına yapılanma şartları belirtilmez 

iken Özel Sağlık Tesisi Alanına TAKS:0.40, E:2.00 Yençok:6 kat yapılanmanın önerildiği, ancak Turizm 

Tesis Alanında bodrum katların emsal harici tutulmasına ilişkin Şehir Planlama Müdürlüğümüzce hazırlanan 

genel plan notu değişikliği teklifinin tadilen uygun görülmesine ilişkin 15.05.2015 tarih, 849 sayılı Meclis 
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Kararı ile Sultangazi İlçesi genelinde Özel Sağlık Tesisi Alanlarının da bu kapsam içine alındığı ancak 

Meclis Kararının henüz dağıtım işlemlerinin yapılmadığı,  teklif ile donatıdan donatıya geçiş olmakla birlikte 

Belediye Hizmet Alanına alınan Sağlık Tesis Alanı miktarı kadar ulaşılabilirlik mesafesi içerisinde yeni 

Sağlık Tesisi Alanı önerilmediği görülmektedir. ” Denilerek.  

             İlgilisinin ilgi (a) dilekçesi ve ekleri ile; tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

değişikliği teklifi ve kurum görüşleri yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve 

genelgesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14 maddelerine göre 

değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.   

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sultangazi İlçesi, 2692 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım İmar 

Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup ilgili kurum  görüşleri doğrultusunda  hazırlandığından 2 ve 3  nolu 

plan  notlarının iptal edilerek “ Özel Sağlık Tesis Alanında TAKS:0.50 KAKS:2.00 hmaks:6 kat olup çekme  

mesafelerine  uyulması ve doğal zemin  kotu üzerine  çıkan kısımlarda TAKS değerinin  aşılmaması 

kaydıyla blok şekil  ve ebatları serbesttir.”, “ Özel Sağlık Tesis Alanı’nın bodrum katlarında İBB Meclisi’nin 

15.05.2015 tarih  849 sayılı kararı  ile kabul edilen hükümler geçerlidir.”, “ Özel  Sağlık Tesis Alanı dışında 

iskan  edilemez.”, “ Özel  Sağlık Tesis Alanında birden fazla bağımsız  bölüm yapılamaz, bağımsız bölüm 

olarak ticari  birimler yapılamaz.”, “BHA’nın  kamu eline  geçmesi ile ilgili  işlemler meri 1/1000 ölçekli 

plan üzerinden   istikamet  alınarak 1/5000 ölçekli plana göre  yapılacaktır. Ancak özel sağlık tesis alanında 

1/1000 ölçekli  plan yapılmadan  yapı ruhsatı düzenlenemez.” Şeklindeki  plan  notlarının ilavesiyle teklif 

planın uygulanması,  ayrıca İl Sağlık  Müdürlüğü’nün  görüşünde  belirtilen  hususlarla ilgili  1/5000 ölçekli 

plan çalışması  yapılması için Sultangazi  Belediye Başkanlığı’na bilgi verilmesi komisyonumuzca uygun 

görülmüştür.  

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

         KARARA KATILMIYORUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 

KARARA KATILMIYORUM  KARARA KATILMIYORUM       KARARA KATILMIYORUM  
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
199 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1437 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE 
TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ:  Otopark Plan Notu İlavesi hk.   

KOMİSYON İNCELEMESİ:Ulaşım Planlama Müdürlüğünün   13/ 07  /2015 gün ve   2542 sayılı 

yazısında;  

"Müdürlüğümüzce “İstanbul Geneli 100.000 Araç Kapasiteli Otopark Alanları Planlama Çalışması” ve 

“İstanbul Araç Park Alanları İşletme Stratejileri Geliştirilmesi Hizmet Alım İşi” kapsamında tüm yönleri ile 

otopark sorunlarının çözüm yolları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  

İstanbul’da otopark kapasitesinin düşük olması nedeniyle kamu yada özel parseller üzerinde yapılacak 

her türlü yapı ve tesis içerisinde fonksiyonun otopark ihtiyacı karşılandıktan sonra ilave otopark alanlarının 

yapılmasının teşvik edilmesine, ticari olarak işletilebilmesine ve böylece mevcut kapasitenin arttırılmasına 

yönelik bir takım öneriler geliştirilmiştir. 

Bu kapsamda 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarına işlenmek üzere aşağıda belirtilen teklif plan 

notları hazırlanmıştır. 

1) İlgilisinin talebi üzeri ihtiyaç fazlası otopark alanlarının ticari olarak işletilebilmesi için Konut, 

Ticaret ve Sağlık Tesisi Alanı kullanımlarında 2, 3, 4 nolu plan notlarındaki, diğer kullanımlarda 

yürürlükteki otopark yönetmeliğindeki miktarlarda otopark yeri ayrılması esastır. 

2) 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;  

a) brüt alanı 75m
2
’ye kadar (brüt alan ≤ 75m

2
) olan dairelerde en az 1 adet otopark 

b) brüt alanı 75m
2
-150m

2
 arasında (75m

2 
< brüt alan < 150m

2
) olan dairelerde en az 2 adet 

otopark 

c) brüt alanı 150m
2
 ve üstü (brüt alan ≥ 150m

2
) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması 

gerekmektedir.  

3) Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30m
2
’lik inşaat 

alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır. 

4) Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60m
2
’lik inşaat 

alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır. 

5) İlgilisinin talebi üzerine 1 nolu plan notu esasına göre otopark ihtiyacını karşıladıktan sonra, 

zeminaltında yapılması kaydıyla ihtiyaç fazlası ilave mekanik veya konvansiyonel otopark alanı 

oluşturabilir ve otopark harici başka bir amaçla kullanılamaz.  

6) Zeminaltında yapılmış ya da yapılacak ihtiyaç fazlası otopark alanları, bulunduğu parselin tapu alanı 

asgari 500 m
2
 ve üstü olması şartıyla emsale dahil edilmeden ticari olarak işletilebilir. 

7) İhtiyaç olan otopark alanı ile ticari olarak kullanılacak ihtiyaç fazlası açığa çıkan zeminaltında 

yapılmış ya da yapılacak otopark alanlarının araç giriş çıkışları birbirinden bağımsız olarak 

düzenlenir ve giriş çıkışları için UTK kararı alınır. 

8) Ticari olarak kullanılacak ihtiyaç fazlası açığa çıkan zeminaltında yapılmış ya da yapılacak otopark 

alanlarının işletilebilmesi için İBB Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden çalışma ruhsatı alınır.  

9) Açıklanmayan hususlarda yürürlükteki imar ve otopark yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

" denilerek  

Yukarıda belirtilen plan notları Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde karar verilmek üzere   

Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Otoparklarla İlgili  plan notu  ilavesine  ilişkin teklif incelenmiş olup 

Otopark Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından 

Otopark Yönetmeliğinde  gereken çalışmaların yapılması için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun 

görülmüştür.  

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 

 

 

 

 

 

 

                Mahmut YETER                          Hüseyin KARAKAYA        Hicran HAMZA ÇELİKYAY                                                                

                Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                  Raportör                                                

             Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

 

 

 

 

 

          Abdülnaser ŞİMŞEK                              Yüksel AKYOL                         Yunus CAN                                          

                           Üye                                Üye                                   Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Önder POLATOĞLU                       Zafer POLAT                         Şafak KIR 

                       Üye                               Üye                                               Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
200 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1000 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 253 pafta, 2032 ada,  4,5,6,7  parsellere  

ilişkin 1/5000 ölçekli  NİP değişiklik teklifi   PİN: NİP-9239,4 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün  03/ 06 /2015 gün ve  2015-4411-4108   sayılı 

yazısında;  
İlgi:  a) 07.04.2015 tarih ve 2015/4411 sayı ile Planlama Müdürlüğünde kayıtlı dilekçe ve 

                ekleri.  

b) 09.01.2015 tarih ve 21362969-310.01/26899/4033 sayılı Ulaşım Planlama 

    Müdürlüğü yazısı. 

c) 01.04.2015 tarih ve 24272852-310.01.158455 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü 

    yazısı. 

d)30.12.2014 tarih ve 97400625-045.01/TN:1307737-11781 sayılı Kamulaştırma 

   Müdürlüğü yazısı. 

e) 20.08.2004 tarih ve S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ile eki 

    20.08.2004 tarih ve S/90 sayılı Başkanlık Oluru.  

TALEP: Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 235 pafta, 2032 ada, 4,5,6,7 sayılı parsellerin 

mer’i 29.03.1993 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy Nazım İmar Planındaki “600 ki/ha 

yoğunlukta Konut Alanı” olan fonksiyonunun iptal edilerek, parselin “maxTAKS:0.40, E:2.50, Hmax:12 

kat” yapılanma şartlarında “Turizm Alanı” lejantına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliği teklifi gereği için ilgi (a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilmiştir. 

MÜLKİYET:  İlgi (a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen tapu senetlerinden ve Başkanlığımız Tapu 

Sorgulama Sisteminde yapılan incelemede 235 pafta, 2032 ada, 4 parselin 228 m² yüzölçümünde şahıs 

mülkiyetinde olduğu ve 19.07.2013 tarihinde satış yoluyla edinildiği, 5 parselin 222 m² yüzölçümünde şahıs 

mülkiyetinde olduğu ve 17.07.2013 tarihinde satış yoluyla edinildiği, 6 parselin 145 m² yüzölçümünde şahıs 

mülkiyetinde olduğu ve 25.08.2014 tarihinde satış yoluyla edinildiği, 7 parselin 1004 m² yüzölçümünde şahıs 

mülkiyetinde olduğu ve 15.03.2014 tarihinde satış yoluyla edinildiği görülmektedir. 

MEVCUT DURUM: Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014 yılı uydu görüntüsünden ve 

Müdürlüğümüz işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden 235 pafta, 2032 ada, 4, 5 ve 6 

parsellerde yapı bulunduğu, 7 parselin ise açık otopark olarak kullanıldığı görülmektedir.  

MERİ PLANLARDAKİ DURUM: Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 235 pafta, 2032 ada, 

4,5,6,7 parseller 29.03.1993 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy Nazım İmar Planında max. net 600 

ki/ha.Yüksek yoğunlukta Konut Alanı"nda, 18.01.1994 onanlı 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy Revizyon 

Uygulama İmar Planında, 2032 ada, 4,5,6 parseller "Bina Kitlesi Verilen Konut Parselleri (h:9.50m)" 

alanında kalmakta olup, plan notlarının Konut Alanları başlığı altındaki 2.maddesinde; “Bu alanlarda plan 

üzerindeki bloklar aynen uygulanır veya ilgililerinin talebiyle aşağıdaki hükümlere uymak koşuluyla 1.8 

emsal uygulanabilir” denilmekte olup, 7 parsel ise “KAKS:1,8 Uygulanacak Parselasyon Yapılmamış Konut 

Adaları” lejantında kalmaktadır. 

  KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliğine ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Kamulaştırma Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, 

TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşleri bulunmaktadır. 

         Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (b) yazısında; 

“ULAŞIM KARARI: 

 Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 235 pafta, 2032 ada, 4-5-6-7 parsel sayılı taşınmazların 

600 ki/ha yoğunlukta "Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı'ndan Emsal: 2.50, TAKS.0.40, Hmax: 12 kat 

yapılanma koşullarında "Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli plan değişikliği; 

a) Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, 

b) Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak düşünüldüğünden ve söz konusu tesise giriş-çıkışların 

trafik akışını etkilememesi açısından indirme-bindirme cebi oluşturulması için yollardan 10 m 

çekme mesafesi düzenlenmesi, 

c) "Bağımsız ticaret ve konut birimleri yer alamaz." plan notunun eklenmesi, 



 48 

d) 1/1.000 ölçekli plan tadilatı aşamasında; 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Plan Değişikliği 

İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu 

ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum 

dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde 

oluşan köşe noktalarından minimum 3 m çekilerek imar istikametlerinin bilgi paftasında gösterildiği 

şekilde kırılarak Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nden Kurum görüşü alınması ve bu doğrultuda gerekli 

yol terklerinin yapılması ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nden tekrar görüş alınması, 

e) Söz konusu fonksiyona ilişkin otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda 

kendi fonksiyon alanları içerisinde çözümlenmesi, 

hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile fonksiyon yönünden uygun olmakla birlikte Emsal:2.50 yapılaşma 

şartının ve bodrum katlara ilişkin plan notunun yapılaşmayı arttırarak bölgesel ulaşım taleplerini arttıracağı 

belirlendiğinden yapılaşma şartları yönünden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.”  

denilmektedir. 

İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısında; teklifin mevcut altyapı tesislerini etkileyen bir durumu 

olmadığından bahisle sakınca görülmediği belirtilmiş olup, altyapıya ilişkin görüşleri sıralanmıştır. 

Kamulaştırma Müdürlüğünün ilgi (d) yazısında; 

 “…Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası 

bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir Encümen kararına rastlanmamıştır.” 

denilmektedir. 

İlgi (a) dilekçe eki 29.12.2014 tarih, 62956595.310.06/2158-245707 sayılı Deprem ve Zemin 

İnceleme Müdürlüğünün yazısında; 

“Söz konusu alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2.000 

ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında; "ÖA-5b (Diğer Yumuşak Zeminlere Bağlı Orta-Hafif 

Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar)"' lejantlı alanda kalmaktadır. 

"ÖA-5b" lejantlı alanlar için; "Çoğunlukla Sultanbeyli Formasyonu ve diğer Kuvaterner sedimentleri 

gibi yumuşak zeminlerle kaplı alanlar olarak belirlenmiştir. Yumuşak zeminli alanlar için tipik önlem, 

yüzeysel zemini kazımak ve yapıları daha aşağıdaki mühendislik problemi olmayan tabakalara taşıttırmaktır. 

Bu alanlarda, zeminin litolojileri çok sık değişkenlik göstermesi nedeniyle uygulama öncesi yapılacak zemin 

etüt çalışmaları sonucuna göre alınacak önlemler tespit edilmeli ve uygulama projeleri hazırlanmalıdır. Yapı 

planlaması  durumunda, yapı temelleri açısından değerlendirmek için ve gerekli önlemleri tasarlamak için 

alana yönelik araştırmalar yürütülmelidir. Özellikle yer altı suyunun mevcut olduğu eğimli alanlarda bazı 

stabilite problemleri görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri (istinat duvarı, drenaj ağı, üstteki 

malzemenin sıyrılması vb.) hazırlanmalıdır" denilmektedir. Ayrıca bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler, 

ekteki rapor örneğinde yer almaktadır. 

Sonuç olarak; yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne 

alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve 

buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5.000 ölçekli N. İ. Plan tadilatı, jeolojik bakımdan 

uygun görülmektedir.” denilmektedir. 

İlgi (a) dilekçe eki 26.02.2015 tarih, 95708615-622.03-20715 sayılı TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 

yazısında; 

“Bahse konu bölge üzerinde Grup Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan 154 ve 380 kV luk 

herhangi bir E.İ.Hattımız, Trafo Merkezimiz ve Yer altı Tesisimiz bulunmamaktadır.” denilmektedir. 

DEĞERLENDİRME: 

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 235 pafta, 2032 ada, 4,5,6,7 sayılı parsellerin mer’i 

29.03.1993 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy Nazım İmar Planındaki “600 ki/ha yoğunlukta 

Konut Alanı” olan fonksiyonunun iptal edilerek, parselin “maxTAKS:0.40, E:2.50, Hmax:12 kat” yapılanma 

şartlarında “Turizm Alanı” lejantına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 

gereği için ilgi (a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilmiştir. 

İlgi (a) dilekçe eki plan değişikliği teklifi incelendiğinde; teklifin mer’i 29.03.1993 tasdik tarihli 

1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy Nazım İmar Planı paftası üzerine hazırlandığı, parselin mer’i 29.03.1993 

onanlı 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy Nazım İmar Planı’ndaki “max. net 600 ki/ha.Yüksek yoğunlukta 

Konut alanı” fonksiyonunun iptal edilerek, parselin “maxTAKS:0.40, E:2.50, Hmax:12 kat” yapılanma 

şartlarında “Turizm Alanı” lejantına alındığı ve 

"1.Plan onama sınırı; Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 253 pafta, 2032  ada, 

     4,5,6,7 parseller sınırıdır.   

2. Plan onama sınırı içinde kalan alan; Turizm alanıdır.  

3. Turizm alanında, 1. Bodrum katta yapılacak olan konaklama harici birimler emsal 

            harici iskan edilebilir. 

4. Çekme mesafeleri içinde kalmak koşulu ile parsel tamamında bodrum kat yapılabilir. 
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5. Turizm tesisi dışında iskan edilemez. 

6. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 

7. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri 

    alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.  

8 .Uygulama aşamasında jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında belirtilen hususlara 

    aynen uyulacaktır. 

9. Uygulama aşamasında Otopark ve Deprem  yönetmeliğine uyulacaktır. 

      10. Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” 

 şeklinde plan notları düzenlendiği görülmektedir. 

  İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine ilişkin alınmış olan 

kurum görüşleri incelendiğinde; İSKİ Genel Müdürlüğü’nce teklifin uygun bulunduğu, Deprem ve 

Zemin İnceleme Müdürlüğü’nce yazıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında 

göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de 

dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla teklifin uygun bulunduğu, 

Kamulaştırma Müdürlüğü’nce parselin kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararının 

bulunmadığının belirtildiği, TEİAŞ Genel Müdürlüğünce bahse konu alanda hatlarının ve tesislerinin 

bulunmadığının belirtildiği, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce; uygulanması gereken çekme 

mesafelerinin belirtildiği, 1/1000 ölçekli plan  değişikliği aşamasında Müdürlüklerinden kurum görüşü 

alınmasının gerektiği, “Bağımsız ticaret ve konut birimleri yer alamaz” plan notunun eklenmesi,  

otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanları içerisinde 

çözümlenmesi koşullarıyla teklifin fonksiyon açısından şartlı uygun bulunduğu, E:2,50 yapılaşma 

şartının ve bodrum katlara ilişkin plan notunun yapılaşmayı arttırarak bölgesel ulaşım taleplerini 

arttıracağı nedeni ile yapılaşma şartları yönünden bölgesel ulaşım sistemi açısından teklifin uygun 

bulunmadığı hususlarının belirtildiği görülmektedir. 

 

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi incelendiğinde; Bahse konu 

parsellerin içerisinde yer aldığı mer’i 18.01.1994 onanlı 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy Revizyon 

Uygulama İmar Planında, "Bina Kitlesi Verilen Konut Parselleri” lejantında kalan alanlara ilişkin olarak 

plan notlarının Konut Alanları başlığı altındaki 2.maddesinde; “Bu alanlarda plan üzerindeki bloklar aynen 

uygulanır veya ilgililerinin talebiyle aşağıdaki hükümlere uymak koşuluyla 1.8 emsal uygulanabilir” 

denilmekte olduğundan, 2032 ada, 4,5,6,7 parsellerde emsale dahil toplam inşaat alanı mer’i 1/1000 ölçekli 

plana göre yaklaşık 2800 m
2 

iken, ilgi (a) dilekçe eki plan değişikliği teklifi ile parseldeki emsale dahil 

toplam inşaat alanı yaklaşık 4000 m
2 

ye çıkarılmakta olup, yaklaşık 1200 m
2 

inşaat alanı artışı 

getirilmektedir.  3 nolu teklif plan notunda ise; “3.Turizm alanında, 1. Bodrum katta yapılacak olan 

konaklama harici birimler emsal harici iskan edilebilir.” denilmekte olup, söz konusu teklif plan notunun 

uygun görülmesi halinde emsal değerini ve dolayısıyla inşaat alanını ve yapı yoğunluğunu daha da 

arttıracağı değerlendirilmektedir. Ayrıca, “plan değişikliği onama sınırı” olarak belirtilmesi gereken ifadenin 

teklif plan notlarının 1 ve 2 nolu maddelerinde “plan onama sınırı” olarak belirtildiği, Ulaşım Planlama 

Müdürlüğünce belirtilen hususların teklif plan notlarına yansıtılmadığı hususları görülmektedir. 

 

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 235 pafta, 2032 ada, 4,5,6,7 sayılı parsellerin mer’i 

29.03.1993 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy Nazım İmar Planındaki “600 ki/ha yoğunlukta 

Konut alanı” olan fonksiyonunun iptal edilerek, parselin “maxTAKS:0.40, E:2.50, Hmax:12 kat” yapılanma 

şartlarında “Turizm Alanı” lejantına alınmasına ilişkin ilgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliği teklifi, yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda Konut alanını ve nüfus yoğunluğunu azaltıcı, 

inşaat alanını, yapı ve trafik yoğunluğunu ve hareketli nüfusu arttırıcı, yapılaşma şartları yönünden çevre 

parsellere emsal teşkil edici nitelik taşıdığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, ilgi (a) dilekçe eki plan değişikliği 

teklifine konu olan alanı da kapsayan bölgede Şehir Planlama Müdürlüğünce Başkanlık Oluru doğrultusunda 

1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları devam etmektedir. ” Denilerek.  

 

İlgi (a) dilekçe eki NİP-9239,4 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik 

teklifi yazımız ekinde olup, ilgi (e) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 

5216 sayılı yasanın 7-b. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir 

Belediye Meclisine havale olunmuştur.  
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy Mah. 253 pafta, 2032 ada, 4,5,6,7 parsel 

sayılı yerlere ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım imar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup turizm fonksiyonu 

destekleyici nitelik taşıdığından yapılaşma değerlerinin TAKS:0.40  KAKS:2.00 h:10 kat olarak 

düzeltilmesi, 3,4,5 nolu plan notlarının iptal edilmesi, “ Otel dışında iskan edilemez”, “ Bağımsız bölüm 

olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz”, “ birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz”, “ Yol cephelerinde 

çekme mesafelerinin gerisinde ve doğal zemin altında kalmak kaydı ile parsel tamamında bodrum kat 

yapılabilir”, “Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz”, “ Bodrum katlarla ilgili 

İBB Meclisinin 15/05/2015 tarih 849 sayılı kararı ile kabul edilen hükümler geçerlidir” şeklindeki plan 

notlarının ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.  

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

KARARA KATILMIYORUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 

KARARA KATILMIYORUM    KARARA KATILMIYORUM      KARARA KATILMIYORUM  
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
201 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1395 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Beşiktaş İlçesi Rumelihisar Mahallesi, 22 Pafta, 981 ada 72 parsele ilişkin 1/5000 

ölçekli KANİP  ve 1/1000 ölçekli KAUİP  tadilatı teklifi 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün  13/ 07 /2015 gün ve  2015/8997-8853-8508-

5529   sayılı yazısında;   
İlgi: a)20.04.2015 tarih, 72659172-89221074-49/3853 sayılı İl Müftülüğü yazısı eki Beşiktaş İlçe 

Müftülüğü yazısı. 

             b)22.05.2015 tarihli 5723 sayılı Başkanlık Oluru. 

TALEP: İlgi (a) yazı talep doğrultusunda Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 22 Pafta, 981 Ada, 

72 Parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama 

İmar Planı tadilatlarının hazırlanması için ilgi (b) Başkanlık Oluru alınmıştır. İlgi (b) Başkanlık Oluru gereği; 

15.07.1999 t.t’li Beşiktaş Geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Nazım İmar Plan tadilatında E=3 yapılanma 

koşulunda Kentsel ve Bölgesel Merkezi İş Alanı’nda ve 26.08.2002 t.t’li 1/1000 ölçekli Levent Mahallesi 

981 ada 72 parsel ve 1404 ada 653 parsellere istikamet tadili planında E=3 yapılanma koşulunda Yönetici 

Merkezi Alanında kalan Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 22 Pafta, 981 Ada, 72 Parselin kısmen 

"Dini Tesis Alanı" kısmende “Kültürel Tesisler Alanı’na alınmasına ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan 

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 5216 sayılı yasanın 7c maddesine göre işlem yapılmak üzere 

Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir. 

MÜLKİYET: Müdürlüğümüz Tapu Sorgulamalarından yapılan tespitte; Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı 

Mahallesi, 22 Pafta, 981 Ada, 72 Parsel’in T.C. Merkez Bankası A.Ş. mülkiyetinde olduğu görülmüştür. 

MEVCUT DURUM: 2014 yılı uydu görüntüsünde; 981 ada, 72 parselin bağlantı yoluna cepheli 

güneybatı kısmında Metro istasyon giriş yerinin bulunduğu büyük bölümünün ise boş alan olduğu 

görülmektedir. 

  MERİ PLANLARDAKİ DURUM: Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı Mahallesi, 22 Pafta, 981 ada 72 

parsel; 18.06.1993 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Nazım İmar 

Planında E=3 yapılanmada Kentsel ve Bölgesel Merkezi İş Alanlarında kalmakta iken, 

15.07.1999 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile; E=3 yapılanmada Avan Proje 

ile uygulama yapılacak Kentsel ve Bölgesel Merkezi İş Alanı olarak düzenlenmiştir. 

10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; E=3 yapılanmada Avan Proje ile 

uygulama yapılacak Yönetici Merkezi Alanında kalmaktadır. 

26.08.2002 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Levent Mahallesi 981 ada 72 p ve 1404 ada 653 parsellere 

istikamet tadili yapılmıştır. 

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:  Beşiktaş İlçesi, Rumelihisar Mahallesi, 22 Pafta, 981 Ada, 

72 Parsel’in kısmen "Dini Tesis Alanı" kısmen “Kültürel Tesisler Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün, Ulaşım Planlama  Müdürlüğünün, Avrupa Yakası Raylı 

Sistemler Müdürlüğünün ve T.C. Merkez Bankası A.Ş görüşleri alınmıştır. 

         - Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 03.06.2015 gün, 1027 sayılı yazısında;  

“Söz konusu alan, Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış olan, 1/5000 Ölç.U.İ.Planına esas ‘Jeoloji 

ve Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda Trf-YU (Trakya Formasyonu-Yerleşime Uygun Alanlar) lejantlı 

sınırlar içerisinde; Beşiktaş Belediyesi tarafından hazırlattırılan, Beşiktaş İlçesi’ne ait İmar Planlarına esas 

1/2000 ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda ise, ‘Çalışma Alanı Dışında’ kalmaktadır.  

İlgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusundan değerlendirilmiş olup, söz konusu 

1/5000 Ölç.N.İ.Plan tadilatı teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. 1/1000 Ölç. U.İ.P Plan tadilatı 

için 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi gereğince ‘Ayrıntılı Jeolojik-

Jeoteknik Etüt Çalışması’ yapılıp, hazırlanacak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama 

Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir.” denilmektedir. 

            - Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün 23.06.2015 gün, 1588 sayılı yazısında;  

           “Plan tadilatına konu olan parsel ve çevresinde yapımı devam eden metro hattı bulunmamakta olup, 

ayrıca mevcut metro hatlarımızdan da etkilenmemektedir” denilmektedir. 
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             - T.C. Merkez Bankası A.Ş’nin 29.06.2015 gün, 756.01/2931 sayılı yazısında;  

“Bankamızın İstanbul’daki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla söz konusu arsanın da dâhil olduğu 

kapsamlı bir çalışma T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile başlatılan yazışmalar ve görüşmeler yoluyla devam etmektedir. Bu nedenle ilgi yazınızda 

bahsedilen imar planı değişiklik talebiniz uygun görülmemektedir” denilmektedir. 

            - Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 02.07.2015 gün, 2402 sayılı yazısı eki 02.07.2015 gün UP2015-

23/4 sayılı komisyon kararında; 

           “ULAŞIM KARARI: Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 981 ada 72 parselin E=3 yapılanma 

koşulunda Kentsel ve Bölgesel Merkezi İş Alanı’ndan çıkartılarak kısmen “Dini Tesisler Alanı” kısmen 

“Kültürel Tesisler Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi; 

-Meri plana göre terklerin yapılması, 

-Dini Tesis Alanı ve Kültürel Tesis Alanı için gerekli otopark ihtiyacının yürürlükteki İstanbul Otopark 

Yönetmeliği’ne göre kendi alanı içinde sağlanması, 

- Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak değerlendirildiğinden ±0.00 kotu altında ve üstünde teklife 

konu alanın cephe aldığı 40-50 en kesitindeki imar yolundan minimum 15m.’lik, diğer yollardan 5m’lik yapı 

yaklaşma mesafesi bırakılması, 

-İstasyon çıkışı ile ilgili Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nden görüş alınması hususlarının yerine 

getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”denilmektedir 

DEĞERLENDİRME: İlgi(a) yazı ile;  Beşiktaş İlçe Müftülüğü, Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı 

Mahallesi ve civarında, gerek bölgedeki meskun vatandaşların gerekse işyeri sahipleri ve çalışanlarının 

talepleri ve İlçe Müftülüğünce yapılan incelemeler neticesinde bölgede Dini Tesis Alanı ihtiyacının tespit 

edildiği belirtilmiş olup ilçe sınırları içerisinde bulunan 22 pafta 981 ada 72 parselin bölge ihtiyaçları 

doğrultusunda Dini Tesis Alanına alınması talep edilmiştir.  

İlgi (a) yazı doğrultusunda Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 22 Pafta, 981 Ada, 72 parsele 

yönelik olarak Çevre Plan Kararları, Planlama Esasları ve Şehircilik İlkeleri doğrultusunda l/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmak üzere İlgi (b) Başkanlık 

Oluru alınmıştır. 

             İlgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen talep ve ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda 

Müdürlüğümüzce hazırlanan Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı Mahallesi, 22 Pafta, 981 ada 72 parsel sayılı 

taşınmazın kısmen ”Dini Tesis Alanı”na kısmende “Kültürel Tesisler Alanı” alınmasına ilişkin; 1/5000 

ölçekli Koruma Amaçlı Nazım imar planı tadilat teklifi; 15.07.1999 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri 

Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı tadilatı paftası üzerine çizilmiş olup; 981 ada 72 parseli 

tasdik sınırı içine alınarak kısmen  ‘Dini Tesisler Alanı’ kısmende ‘Kültürel Tesisler Alanı’ sembolü 

işlenmiştir. 

   Teklif plan paftası iç yüzüne, ‘Beşiktaş ilçesi, Rumelihisarı Mahallesi 981 ada 72 parsele ait 1/5000 

ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Tadilatı’ şeklinde plan adı işlenmiş olup, ‘Plan Değişikliği Onama 

Sınırı’, ‘Dini Tesisler Alanı’ ve ‘Kültürel Tesisler Alanı’ lejantları oluşturularak; 

1. Plan onama sınırı içerisindeki alan Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı Mahallesi 981 ada 72 parseli 

kapsamaktadır. 

2. Plan onama sınırı içerisindeki alan “Dini  Tesisler Alanı” ile “Kültürel Tesisler Alanı” dır. 

3. Plan onama sınırı içerisindeki alanda çekme mesafeleri, blok boyut ve şekilleri ile yapı 

yükseklikleri serbest olup çevre yapılanma şartları dikkate alınarak İstanbul Büyükşehir 

belediyesince onaylanacak avan proje aşamasında belirlenecektir. 

4. Kültürel Tesisler Alanında; Yönetim yeri, Kültür Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Sergi Salonu, 

Müze, Konser, Konferans, Kongre Salonları, Sinema, Tiyatro, Toplantı Salonu, Kütüphane v.b. 

yapılabilir.  

5. Plan tasdik sınırı içindeki alanda ZOP(Zemin Altı Otopark ) yapılabilir. 

6. Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”  

şeklinde plan notları oluşturulmuştur. 

 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilat teklifi; 26.08.2002 t.t’li 1/1000 ölçekli 

Levent Mahallesi 981 ada 72 parsel ve 1404 ada 653 parsellere istikamet tadili planına ait 247DZ4D rumuzlu 

plan paftası üzerine çizilmiş olup, 981 ada 72 parsel plan değişikliği onama sınırı içine alınarak, kısmen  

‘Dini Tesisler Alanı’ kısmende ‘Kültürel Tesisler Alanı’ sembolü  işlenmiş ve  Metro İstasyon Giriş alanı 

korunmuştur. 

 247DZ4D rumuzlu teklif plan paftası iç yüzüne, ‘Beşiktaş ilçesi, Rumelihisarı Mahallesi 981 ada 72 

parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı’ şeklinde plan adı işlenmiş olup, 

‘Plan Değişikliği Onama Sınırı’,‘Dini Tesisler Alanı’ ve ‘Kültürel Tesisler Alanı’ lejantları oluşturularak; 

1. Plan onama sınırı içerisindeki alan Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı Mahallesi 981 ada 72 parseli 

kapsamaktadır. 
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2. Plan onama sınırı içerisindeki alan “Dini  Tesisler Alanı” ile “Kültürel Tesisler Alanı” dır. 

3. Plan onama sınırı içerisindeki alanda çekme mesafeleri, blok boyut ve şekilleri ile yapı 

yükseklikleri serbest olup çevre yapılanma şartları dikkate alınarak İstanbul Büyükşehir 

belediyesince onaylanacak avan proje aşamasında belirlenecektir. 

4. Kültürel Tesisler Alanında; Yönetim yeri, Kültür Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Sergi Salonu, 

Müze, Konser, Konferans, Kongre Salonları, Sinema, Tiyatro, Toplantı Salonu, Kütüphane v.b. 

yapılabilir.  

5. Plan tasdik sınırı içindeki alanda ZOP(Zemin Altı Otopark ) yapılabilir. 

6. Kot alınacak nokta İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanacak avan projede belirlenecektir. 

7. Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”  

şeklinde plan notları oluşturulmuştur. 

 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 

planı tadilatı teklifine ilişkin, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün, ve Ulaşım Planlama 

Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşleri bulunmaktadır, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün 

yazısında parsel ve çevresinde yapımı devam eden metro hattı bulunmadığı ve mevcut metro hatlarından 

etkilenmediği belirtilmiştir. T.C.Merkez Bankası A.Ş.’nin ise “Bankamızın İstanbul’daki ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla söz konusu arsanın da dâhil olduğu kapsamlı bir çalışma T.C. Maliye Bakanlığı Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile başlatılan yazışmalar ve görüşmeler yoluyla 

devam etmektedir. Bu nedenle ilgi yazınızda bahsedilen imar planı değişiklik talebiniz uygun 

görülmemektedir” şeklinde görüşü bulunmaktadır  

 İlgi (a) talep yazısı ve ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi donatı 

alanını artırıcı nitelik taşımakta olup bölgedeki ihtiyaçların dikkate alınarak kamu yararı kapsamında 

hazırlanmıştır. ” Denilerek.                    

İlgi (a) yazı ve ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan, Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı 

Mahallesi, 22 Pafta, 981 ada 72 parselin kısmen "Dini Tesis Alanı" kısmende “Kültürel Tesisler Alanı”na 

alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı teklifi ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı 

uygulama imar planı tadilatı teklifi paftaları yazımız ekinde iletilmekte olup yürürlükteki yasa ve 

yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere 

Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beşiktaş ilçesi ,Rumelihisar  Mah. 22 pafta, 981 ada, 72 parsel  sayılı 

yerlere ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Koruma  Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar 

Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca 

uygun görülmüştür.  

Meclisimizin onayına arz olunur. 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            
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 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
202 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1467 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, Esenyurt ve Kıraç Mahalleleri, F21D24C-F21D23B  pafta, 1394 ada 3 

parsel ve 1090 ada 2 parsele   ilişkin “NİP-3951,35” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

değişikliği.                       

KOMİSYON  İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün   13/ 08  /2015 gün ve 2015-8311 sayılı 

yazısında;                                                                     
" İlgi:   a) 22.06.2015 tarih ve Pl.8311 sayı ile kayıtlı dilekçe.        

          b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, 

S/90 sayılı Başkanlık Oluru.       

           TALEP 

          İlgi (a) dilekçe  ile, Esenyurt İlçesi, 13.04.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Tem Güneyi Nazım İmar 

Planı’nda kısmen Sağlık Tesisi Alanı, kısmen de 200 kişi/ha.(Gelişme) Az  Yoğunluklu Konut Alanı’nda 

kalan 1090 ada 2 parselin Konut Alanı’nda kalan kısmının Park Alanı’na alınarak meri planın B.16 plan notu 

doğrultusunda Konut Alanı’ndan gelen yapılanma hakkının T4 simgeli Konut+Ticaret Alanı’nda kalan 1394 

ada 3 parsele transfer edilmesine ilişkin hazırlanan “NİP-3951,35” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı yasaya göre gereği için tarafımıza iletilmiştir. 

MÜLKİYET  

Yapılan incelemede; 1394 ada, 3 parselin 20.510,50 m
2
 büyüklüğünde, Delta Gayrimenkul İnşaat 

Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. mülkiyetinde olduğu ve 30.12.2013 tarihinde edinildiği, 1090 ada 2 

parselin 15.259,08 m
2
 büyüklüğünde, Seyithan İzsiz mülkiyetinde olduğu ve 29.01.1996 tarihinde edinildiği 

görülmektedir. 

MEVCUT DURUM 

         Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014 yılı uydu görüntüsünden; 1394 ada, 3 parselin ve 1090 ada 

2 parselin boş alan konumunda olduğu görülmektedir.       

        PLANLARDAKİ DURUMU 

        Esenyurt 13.04.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Tem Güneyi Nazım İmar Planı’nda 1394 ada, 3 parsel T4 

simgeli Konut+Ticaret Alanı’nda, 1090 ada 2 parsel kısmen Sağlık Tesisi Alanı’nda kısmen de 200 kişi/ha. 

(Gelişme) Az Yoğunluklu Konut Alanı’nda kalmaktadır. 

       1394 ada 3 parsel; 12.07.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 2. Etap Uygulama İmar 

Planı’nda Taks:0,40 Kaks:2,50 yapılanma şartlarında T4 simgeli Konut + Ticaret Alanı’nda, 1090 ada 2 

parsel ise; 13.09.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 6. Etap Uygulama İmar Planı’nda kısmen 

Sağlık Tesisi Alanı, kısmen 15 m.lik yol,  kısmen yol boyu Ticaret+ Konut Alanı’nda, kısmen de Taks:0,30 

E:1,00 Hmax:12,50 yapılanma şartlarında Konut Alanı’nda kalmaktadır. 

         KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ 

         1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin işlem dosyasında; Deprem ve Zemin İnceleme 

Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlaman Müdürlüğü, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün  görüşleri 

bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;  

         Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 01.06.2015 gün ve 1015-102388 sayılı yazısında;                                                                                          

         “Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne 

alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de 

değerlendirilmesi, bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi ve AJE lejantlı 1090 ada, 2 parsel sayılı yerin "Park 

ve Yeşil Alan" olarak planlanması koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölç.N.İ.Planı değişikliği jeolojik bakımdan 

uygun görülmektedir. Ancak, AJE lejantlı 1090 ada, 2 parsel sayılı yerde herhangi bir yapılaşma amaçlı imar 

uygulamasına gidilmek istenmesi durumunda, bu alanlarda imar planı değişikliği öncesinde Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2011 gün ve 102732sayılı genelge 

doğrultusunda yukarıda ve daha ayrıntılı olarak rapor örneğinde belirtilen çalışmaları da içerecek, söz 

konusu parsel ve yakın çevresi ile beraber ilişkili heyelan havzasının tamamını kapsayacak şekilde "Ayrıntılı 

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması" yapılıp, bu çalışma aşamasında gerekiyor ise belirlenen lokasyonlarda 

İnklinometre kuyularının açılarak yeterli görülecek süreler de zemin hareketlerinin izlenmesi ve tüm bu 

çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel 

Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir.” denilmektedir.          
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          İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 16.06.2015 gün ve 307898 sayılı yazısında;  

          Altyapıya ilişkin 12 madde halinde görüş bildirilmiştir. 

          Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 15.05.2015 gün ve 539537-Bno:1738 İbbno:92977 sayılı yazısı eki 

14.05.2015 gün ve UP2015-16/07 sayılı Komisyon kararında;  

         “….Esenyurt İlçesi: Kıraç Mahallesi. 1090 ada, 2 parselin, İmar Planı'nın B. 16 nolu plan notu 

doğrultusunda 200 k/ha yoğunluklu K2 Konut Alanı'nda kalan kısmı Park Alanı’na alınarak, Konut 

Alanı'ndan gelen inşaat hakkının 1394 ada, 3 parsele transfer edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli 

Nazım İmar Plan Tadilatı teklifi; imar haklarının mevcut durumda ve gelecekte ulaşımın yoğun olduğu bir 

noktada bulunan 1394 ada. 3 parsele toplanmasının ulaşım talebinin bir noktaya yoğunlaşmasına neden 

olarak bölgesel ulaşım sistemini olumsuz etkileyeceği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından 

uygun bulunmamıştır.” denilmektedir. 

          Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 29.06.2015 gün ve 6070 sayılı yazısında; 

         “Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazların kamulaştırılmaları hususunda  alınmış bir Encümen 

Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da  rastlanmamıştır.” denilmektedir.            

          DEĞERLENDİRME ve SONUÇ  

         İlgi (a) dilekçe  ile tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği incelendiğinde, 

teklifin 13.04.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Tem Güneyi Nazım İmar Planı üzerine hazırlanarak, 1090 ada 2 

parseldeki Konut Alanı fonksiyonunun iptal edilerek Park alanı fonksiyonuna alındığı, 1090 ada 2 

parselin ve 1394 ada 3 parselin tasdik sınırı içine alınarak, F21d24c ve F21d23b rumuzlu plan 

paftalarında  “İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kıraç Mahallesi, 1090 ada 2 parsel ve Esenyurt Mahallesi 1394 

ada 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” şeklinde plan adı ve ilgili lejantlar 

oluşturularak;  

1-Plan Onama Sınırı, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kıraç Mahallesi, 1090 ada 2 parsel ve Esenyurt Mahallesi 

1394 ada 3 parselin sınırıdır. 

2-Plan Onama Sınırı İçindeki Alan “Park ve Dinlenme Alanı”, “(T4) Konut+Ticaret Alanı” ve “Sağlık 

Tesisleri Alanı”dır. 

3-Meri 13.04.2013 tt.li Tem Güneyi Nazım İmar Planı’nın B.16 nolu plan notu doğrultusunda 1090 ada 2 

parselin emsal alanı 1394 ada 3 parsel sınırları içerisinde kullanılması amacıyla transfer edilecektir. 

4-Emsal alanı transfer edilecek 1090 ada 2 parselin “K2-200 ki/ha-Gelişme Az Yoğunlukta Konut Alanı”nda 

yer alan kısmı “Park ve Dinlenme Alanı”na alınacak olup ilgili kurum lehine bedelsiz terkin edilmeden 

uygulama yapılamaz. 

5-Açıklanmayan diğer hususlarda Mer'i Plan Hükümleri ve Meri İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” 

şeklinde plan notları önerildiği görülmüştür.                                       

         Söz konusu talebe ilişkin, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, İSKİ Genel 

Müdürlüğü’nün şartlı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün “..imar haklarının mevcut durumda ve gelecekte 

ulaşımın yoğun olduğu bir noktada bulunan 1394 ada. 3 parsele toplanmasının ulaşım talebinin bir noktaya 

yoğunlaşmasına neden olarak bölgesel ulaşım sistemini olumsuz etkileyeceği belirlendiğinden bölgesel 

ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.” şeklinde, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün “adı geçen 

taşınmazların kamulaştırılmaları hususunda  alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem 

dosyasına da  rastlanmamıştır.” şeklinde görüşleri bulunmakta olup, gerekli plan raporu hazırlanmıştır. 

         İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi incelendiğinde; 13.04.2013 onanlı 1/5000 ölçekli 

Tem Güneyi Nazım İmar Plan Notlarının “..Bu plan sınırları dahilinde, bu plana göre yapılacak olan 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında belirlenen emsal değerine karşılık gelen emsal alanı diğer parsellere transfer 

edilebilir. Bir parseldeki emsal alanının transfer edilebilmesi için boş olması şarttır. Emsal alanı, net parsel 

alanı ile planda verilen emsal değerinin çarpılması ile elde edilen alandır. Bu planda KAKS değeri 

verilmemiş alanlarda yoğunluk değerine karşılık gelecek KAKS değeri aşağıda verildiği gibi olacaktır. 

200 ki/ha- KAKS=1 

300 ki/ha- KAKS=1,50 

400 ki/ha- KAKS=2 

500 ki/ha- KAKS=2,25 

600 ki/ha- KAKS=2,50 

Emsal alanı transfer edilecek boş parseller, ilgili kurum lehine bedelsiz olarak terkin ve/veya 

devredilecektir.Bedelsiz olarak terkin veya devredilen parsellerde plan tadilatı ile bölgenin ihtiyaçlarına göre 

belirlenecek oranda kamuya ait; sosyo-kültürel, eğitim, sağlık, park, spor ve dini tesis fonksiyonları yer 

alacaktır. Bu alanların, bu maddede belirtilen fonksiyonların dışında başka bir amaçla kullanılmaması 

yönünde tapu kayıtlarına şerh düşülecektir.Emsal alanı konut ve konut+ticaret fonksiyonları arasında 

gerçekleştirilir.” şeklindeki B.16 maddesine istinaden 1090 ada 2 parseldeki 200 kişi/ha. yoğunluklu 

Gelişme Konut Alanı yapılanma hakkının 1394 ada 3 parsele transfer edilmesi ile, 1394 ada 3 parseldeki 

yaklaşık 51275 m2 emsal alanının 14580 m2 artarak yaklaşık 65855 m2 ye çıkacağı, söz konusu teklif; bölge 
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planı notlarından gelen imar transferi hakkını kullanmaya yönelik olmakla birlikte; teklif ile imar haklarının 

1394 ada 3 parsele toplanması ulaşım talebinin bir noktaya yoğunlaşmasına neden olarak Ulaşım sistemini 

olumsuz etkileyeceği gibi çevre yapılanmalar açısından kent estetiğini olumsuz yönde etkileyici, plan 

bütününde yapı ve nüfus yoğunluğu değişmemekte ancak bir noktada yoğunlaşmaya bağlı olarak 1394 ada 3 

parselde  yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığı görülmektedir. 

          Ayrıca söz konusu  B.16 maddesinde “..Bedelsiz olarak terkin veya devredilen parsellerde plan tadilatı 

ile bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenecek oranda kamuya ait; sosyo-kültürel, eğitim, sağlık, park, spor ve 

dini tesis fonksiyonları yer alacaktır.” hükmüne istinaden 1090 ada 2 parselin yakın çevresinde park alanları  

yer alması nedeniyle söz konusu parselde Park Alanı yerine bölgenin ihtiyaçları çerçevesinde sosyo-kültürel 

tesis veya eğitim alanı fonksiyonunun önerilebileceği, teklif plan notlarına “1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı yapılmadan uygulama yapılamaz.” şeklinde plan notu eklenmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.   

         Yine söz konusu B.16 maddesinin “..Bu alanların, bu maddede belirtilen fonksiyonların dışında başka 

bir amaçla kullanılmaması yönünde tapu kayıtlarına şerh düşülecektir…” şeklindeki hükmü gereği teklif 

plan notlarına herhangi bir hüküm eklenmediği ve Kamulaştırma Müdürlüğü’nün görüş yazısından da bu 

konuya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır. "denilerek.   

İlgi (a) dilekçe ve eki “NİP-3951,35” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi paftaları 

yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve 

genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere 

Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.   

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenyurt İlçesi, Esenyurt ve Kıraç Mahalleleri F21D24C-F21D23B pafta, 

1394 ada 3 parsel ve 1090 ada 2 parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı  teklifi incelenmiş 

olup bölge planında emsal  transferine dair eklenen plan notları ile mevcut yapılaşmış alanlardaki sorunların 

çözümlenmesi amaçlandığından dolayısı ile  emsal transferinin boş parseller arasında  yapılmasının plan 

kararlarına aykırılık  teşkil edeceği görüldüğünden teklif plan komisyonumuzca uygun görülmemiştir.  

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 

 

NOT: 1/5000 ve 1/1000 ölçekli bölge planlarına  itirazımız  devam etmektedir. 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
203 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1609 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi, Yenidoğan Mah.  266 ada, 6 parselin bir kısmına ilişkin  1/5000 

ölçekli NİP değ. teklifi. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün  14/ 09 /2015 gün ve  2015/6629-7029   sayılı 

yazısında;  
İlgi: a) 20.05.2015 tarih 6629 sayılı dilekçe ve eki 1/5000 ölçekli NİP değ. teklif Dosyası. 

 b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08. 2004 gün S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 

   gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru. 

TALEP: İlgi (a) dilekçe ile Bayrampaşa İlçesi, 64 pafta, 266 ada, 6 parselin bir kısmının TAKS:0.40, 

KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında Ticaret+Hizmet Alanından, TAKS:0.40, KAKS:2.30 yapılaşma 

koşullarında Turizm Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan NİP-4416,14 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli 

NİP değişikliği teklifi, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere tarafımıza 

iletilmiştir. 

 MÜLKİYET BİLGİLERİ: Teklif dosyasında bulunan 11.05.2015 tarihli tapu kaydına ilişkin 

belgeden, 2.348,55 m2 yüzölçümlü 266 ada 6 parsel sayılı taşınmazın; hisseli olarak şahıslar adına kayıtlı 

olduğu görülmektedir. (Edinim tarihi: 29.04.2015) 

 MEVCUT DURUM: Teklif dosyasında bulunan fotoğraflar ve 2014 yılı uydu görüntüsü üzerinde 

yapılan incelemede; plan değişikliğine konu taşınmaz üzerinde mevcut bir yapı bulunduğu anlaşılmaktadır. 

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM: 266 ada, 6 parsel;  1/5000 ölçekli 21.03.2003 onanlı 

Bayrampaşa Nazım İmar Planında Ticaret+Hizmet Alanında kalmakta olup, 21.09.2004 ve 17.07.2006 

onanlı plan notu tadilatlarına göre yapılaşma koşulları; TAKS:0.40, KAKS:2.00, H:Serbest şeklindedir. Plan 

Notlarının 34. maddesinde; “Ticaret + Hizmet alanlarında, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza, 

alışveriş merkezi, otel, motel ...vb. konaklama tesisi, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi 

kültür tesisleri ile lokanta, restaurant, gazino gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka ve 

finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar ve kirletici olmayan, ileri teknoloji kullanan hizmet ağırlıklı sanayi 

tesisleri ve küçük sanatlar yer alabilir.” denilmektedir. 

1/1000 ölçekli 21.11.2005 onanlı Bayrampaşa Uygulama İmar Planında; TAKS:0.40, KAKS:2.00, 

H:Serbest yapılaşma koşullarında Ticaret+Hizmet Alanında kalmaktadır. Plan notlarında; “Ticaret + Hizmet 

Alanlarında; İş merkezi, ofis, büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel, vb. konaklama 

tesisleri; sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran gibi 

eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar, kirletici 

olmayan ileri teknoloji kullanan hizmet ağırlıklı sanayi tesisleri ve küçük sanatlar yer alabilir.” 

denilmektedir. 

 KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) dilekçe ekinde Başkanlığımıza iletilen ve 

dosyasında bulunan kurum görüşlerinden; 

 -Kamulaştırma Müdürlüğünün 15.05.2015 gün, 4693 sayılı yazısında; adı geçen taşınmaza ilişkin 

Encümen Kararı ve işlem dosyası bulunmadığı bildirilmektedir. 

-Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 07.05.2015 gün, 821-86482 sayılı yazısında; söz 

konusu alanın mikro bölgeleme projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli 

yerleşime uygunluk haritalarında; “ÖA-4b” (Yapay Dolgu ile temsil edilen, Orta-Hafif Mühendislik 

Önlemleri Gerektiren Alanlar) lejantlı alanlara kaldığı belirtilerek, “…Sonuç olarak, yukarıda belirtilen 

hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut 

yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli 

olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu 

bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir. 

  -Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 08.05.2015 tarih 506797-1650-87759 sayılı yazısı ve eki Plan 

Değişikliği İnceleme Komisyonunun 07.05.2015 tarih, UP2015-15/08 sayılı kararında; 

 Teklife konu alanın imar yollarına terk işlemlerinin bedelsiz olarak yapılması ve “Turizm Tesis 

Alanı” fonksiyonunun otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği uyarınca kendi alanı 

içerisinde karşılanması ile, 
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 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı aşamasında; mahreç aldığı 15.00 m’lik yoldan min.10.00 

m çekme mesafesi düzenlenmesi ve 1/1000 ölçekli plan yapım aşamasında Ulaşım Planlama 

Müdürlüğünden tekrar görüş alınması şartı ile teklifin fonksiyon açısından uygun olmakla birlikte, 

yapılaşma şartları açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirilmektedir. 

DEĞERLENDİRME: İlgi (a) dilekçe ile Bayrampaşa İlçesi, 64 pafta, 266 ada, 6 parselin bir 

kısmının; TAKS:0.40, KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında Ticaret+Hizmet Alanından, TAKS:0.40, 

KAKS:2.30 yapılaşma koşullarında Turizm Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan NİP-4416,14 plan işlem 

numaralı 1/5000 ölçekli NİP değişikliği teklifi, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere tarafımıza iletilmiştir. 

 Sözkonusu teklif, 17.07.2006 tasdik tarihli Nazım İmar Plan değişikliğine ait F21c24a paftası üzerine 

hazırlanmış olup, 266 ada 6 parselin yaklaşık 2050 m2.lik bölümünün onama sınırı içerisine alındığı ve 

“Ticaret+Hizmet Alanı” lejantının iptal edilerek “Turizm Alanı” lejantına alındığı görülmektedir. Plan 

notları olarak; 

1. Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği onama sınırı kadastronun 64 pafta, 266 ada, 6 nolu parselin 

bir kısmını içerir. 

2. Onama sınırı içinde kalan alan Turizm Tesisi’dir. 

3. Otel alanı yapılanma hakkı; maksTAKS:0.40, maksKAKS:2.30’dur. İBB Meclisi’nin 13.01.2012 

tarih 173 sayılı ve 12.09.2012 tarih, 1823 sayılı kararları ile kabul edilen yükseklik sınırları aşılamaz. 

4. Otel dışında iskân edilemez. 

5. Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz. 

6. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskân edilen 1.Bodrum Kat emsale dâhil 

değildir. 

7. Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği onama sınırı dışında, kadastronun 64 pafta, 266 ada, 6 nolu 

parselin kalan alanı bilabedel kamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz. Terk edilen alanın imar 

hakları, öneri imar planı değişikliğindeki Turizm Tesis Alanı yapılaşma hakkına eklenecektir. 

8. Otopark giriş çıkışları için UTK Kararı alınmadan uygulama yapılamaz. 

9. Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde sağlanmadan bodrum katlar iskân edilemez. 

10. Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz. 

11. Kamuya terkler yapılmadan uygulamaya geçilemez. 

12. İSKİ Yönetmeliğine uyulacaktır. 

13. Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır. 

14. Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır. 

15. Açıklanamayan hususlarda tasdikli 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı plan notları 

geçerlidir. 

16. Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği geçerlidir. 

şeklinde hükümler önerildiği görülmektedir. 

 Teklife ilişkin kurum görüşleri incelendiğinde; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı 

uygun görüşünün, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ise teklifin fonksiyon açısından uygun olmakla birlikte, 

yapılaşma şartları açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde şartlı görüşünün 

bulunduğu görülmektedir. 

 Plan notları yönünden yapılan incelemede; 3 nolu teklif plan notu ile (İstanbul Geneli için 

yükseklik sınırlaması getiren) İBB Meclisi’nin 13.01.2012 tarih 173 sayılı ve 12.09.2012 tarih, 1823 sayılı 

kararlarına atıf yapıldığı görülmektedir. Sözkonusu meclis kararları doğrultusunda 15.10.2012 onay tarihi ile 

Bayrampaşa Nazım İmar planına eklenen ilave nota göre; Yenidoğan Mahallesinde 71-100 kotu arasında 

bulunan alanlara getirilen maksimum irtifa 55 metre, 101-150 kotu arasında bulunan alanlara getirilen 

maksimum irtifa 35 metredir. 

 Güncel Halihazır haritalarda yapılan incelemede Bayrampaşa İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 266 ada, 6 

parselin teklif onama sınırı içinde kalan bölümünde kotun; 92.22-95.64 aralığında, ancak onama sınırı 

dışında bırakılan bölümünde kotun; 95.64-101.57 aralığında olduğu görülmektedir. 

 Teklif plan notlarının 7. maddesi ile; “Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği onama sınırı dışında, 

kadastronun 64 pafta, 266 ada, 6 nolu parselin kalan alanı bilabedel kamuya terk edilmeden uygulama 

yapılamaz. Terk edilen alanın imar hakları, öneri imar planı değişikliğindeki Turizm Tesis Alanı yapılaşma 

hakkına eklenecektir” şeklinde plan onama sınırı dışında bırakılan alan için plan hükmü önerilmesinin teknik 

ve hukuki hata oluşturduğu ve aynı zamanda bu kısmın hangi fonksiyona yönelik olarak kamuya terkin 

edileceği yönünden belirsizlik bulunduğu görülmekte olup, parselin bu kısmının da onama sınırı içine 

alınması ve (yol, yeşil alan vs. şeklinde) fonksiyon tanımlaması yapılması gerekmektedir. 

 Yapılaşma Koşulları yönünden yapılan incelemede; 

 İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ile parselin fonksiyonu 

Ticaret+Hizmet Alanından, Turizm Alanına dönüştürülerek, emsal 2.00 den 2.30’a çıkarılmakta ve plan 
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notları ile iskan edilen 1. bodrum katın emsal hesabı dışında bırakılması ve parselin onama sınırı dışında 

kalan (yaklaşık 300 m2 lik) kısmının imar hakkı Turizm Tesis alanına aktarılarak kamuya terkin edilmesi 

öngörülmekte olup, buna göre emsale konu inşaat alanının yaklaşık 700 m2 arttırıldığı, 1. bodrum katın da 

emsal harici tutulması ile emsal artışının yaklaşık 2700 m2 ye yükseldiği tespit edilmiştir.  

Ayrıca Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından kent bütününde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında 

turizm tesis alanı olarak planlanmış alanlarda ihtiyaç duyulan ortak kullanım alanlarının artırılmasına  

yönelik olarak hazırlanan Turizm Tesis Alanlarına ilişkin Plan Notu Teklifi hakkında, Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 15.05.2015 tarihli, 849 sayılı kararı ile; “…İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, 

özel eğitim alan, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına 

göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim 

tesisi, özel sosyal kültürel tesisi binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm 

olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması 

kaydıyla 1. ve 2. Bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı 

salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma- giyinme odaları, personel 

yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, 

yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, 

temizlik odaları vb. birimler, emsale dahil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda 

TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek 

şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin kat yüksekliği 7m. ye kadar yapılabilir” şeklinde karar alınmış 

olduğu görülmektedir. 

 Turizm Tesis Alanlarına ilişkin 15.05.2015 tarihli, 849 sayılı Meclis kararı doğrultusunda 2 bodrum 

katın iskan edilmesi ve emsal hesabına dahil edilmemesi halinde ilgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli NİP 

teklifine konu taşınmazda emsal artışının yaklaşık 4700 m2’ye ulaşacağı görülmektedir. 

 Ayrıca Meri Plan hükümlerine göre sözkonusu alanda otel, motel ...vb. konaklama tesislerinin 

yapılabildiği ve sözkonusu taşınmaza ilişkin ilgi (a) NİP teklifinin emsal artırımına dönük olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda sözkonusu teklif, onama sınırı dışında bırakılan kısım 

yönünden teknik hata içeren, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşüne aykırı, ulaşım sistemine ilave yük 

getiren ve bölgedeki hareketli nüfus yoğunluğu ve yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşımaktadır. ” 

Denilerek.  

İlgi (a) dilekçe ve eki NİP-4416,14 Plan İşlem Numaralı Bayrampaşa İlçesi, 64 pafta, 266 ada, 6 

parselin bir kısmının TAKS:0.40, KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında Ticaret+Hizmet Alanından, 

TAKS:0.40, KAKS:2.30 yapılaşma koşullarında Turizm Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, 

yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve 

hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bayrampaşa ilçesi, Yenidoğan Mah. 266 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup turizm fonksiyonunu destekleyici nitelik 

taşıdığından 6  ve 9 nolu  plan notlarının iptal edilerek  “ Bodrum katlarda İBB Meclisinin  15/05/2015 tarih 

849 sayılı kararı ile kabul edilen hükümler geçerlidir” şeklindeki plan notunun ilavesiyle komisyonumuzca 

tadilen uygun görülmüştür. 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

KARARA KATILMIYORUM 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 

KARARA KATILMIYORUM      KARARA KATILMIYORUM       KARARA KATILMIYORUM 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
204 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/2006 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ: Başakşehir İlçesi İkitelli Mahallesi 1270 ada 2 parsel ve bitişiğindeki tescil harici 

alanın bir kısmı ile 1287 ada 13 parsele ilişkin “NİP-13397,3” PİN’li 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliği teklifi   

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün  09 /11   /2015 gün ve  2015/13399                                                              

sayılı yazısında;  

"İlgi:     a)  02.11.2015 tarih, pl. 13399 sayı ile kayıtlı dilekçe ve eki 1/5000 ölçekli teklif plan  

                 değişikliği dosyası.  

            b)  03.07.2015 tarih, pl. 9034 sayı ile kayıtlı dilekçe ve eki 1/5000 ölçekli teklif plan  

                 değişikliği dosyası.  

            c) 14.09.2015 tarih, 2015/9034-7044 sayılı Başkanlık Makamına yazılan yazımız. 

            d) 15.10.2015 tarih, 1606 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı. 

            e) 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004  

                tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. 

            TALEP 

            İlgi (b) dilekçe ve ekleri ile planlama alanını oluşturan 1270 ada 2 parsel üzerinde faal durumda 

akaryakıt istasyonu alanı mevcut olduğu, söz konusu parsel içinde yer alan istasyonda LPG tankları ve 

pompalarının olumsuz etki yarattığı gerekçe gösterilerek, bu alanı rahatlatmak amacıyla 31.08.2001 tasdik 

tarihli 1/5000 ölçekli “İkitelli 4.5. Etap Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı Tadilatı”nda “Akaryakıt 

İstasyonu Alanı”nda kalan Başakşehir İlçesi, İkitelli Mahallesi, 1270 ada 2 parselin ve “Kent Parkı, Park ve 

Spor Alanı”nda kalmakta olan bir kısım tescil harici alanın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na; aynı 

planda E:1.40 yapılaşma koşulunda “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları”nda kalan 1287 ada 13 

parselin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan “NİP-13397,1” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli 

nazım imar planı değişikliği teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir. 

            İlgi (b) dilekçe eki teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ilgi (c) değerlendirme 

yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin “…Başakşehir 

İlçesi İkitelli Mahallesi, 1270 ada, 2 parsel ve bu parselin yanında yer alan tescil harici alanın bir kısmı ile 

1287 ada 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup meri 1/5000 

ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki ilgi (d) kararı ile 

uygun bulunmamıştır. 

            Bu defa ilgilisinin ilgi (a) dilekçesi ile ilgi (b) dilekçe eki teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliğinin lejand ve plan notlarında düzenleme yapılarak yeniden hazırlanan “NİP-13397,3” Plan İşlem 

Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi değerlendirilmesi ve karara bağlanmak üzere 

Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.     

           MÜLKİYET   

  İlgi (a ve b) dilekçeler eki teklif dosyasında yapılan incelemede;  

  Başakşehir İlçesi, İkitelli Mahallesi, 1270 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 3.688,92 m
2
 yüzölçümlü, 

25.02.2004 edinim tarihli ve şirket mülkiyetinde olduğu ayrıca taşınmaz üzerinde Boğaziçi Elektrik 

Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketine belirli bir süre ve bedelle kira şerhi 

bulunduğu, 

  Başakşehir İlçesi, İkitelli Mahallesi, 1287 ada 13 parselin 1.175,47 m
2
 yüzölçümlü, 30.11.1998 

edinim tarihli ve şirket mülkiyetinde olduğu, tapu kaydında taşınmazın “Askeri Güvenlik Bölgesi 

içerisindedir.” beyanı bulunduğu görülmektedir. 

 Tescil harici alana ilişkin ise Emlak Müdürlüğü’nün 10.07.2015 tarih, 133615 sayılı yazısında;  

“…teklife konu alan 14.04.2006 tarih 611 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 30 

yıllığına KİPTAŞ A.Ş tasarrufuna bırakılmıştır.” denilmektedir. 

           MEVCUT DURUM 

           Başkanlığımız ortak kullanımında bulunan 2014 yılı hava fotoğraflarında yapılan incelemede;  1270 

ada 2 parsel içerisinde birden çok yapının bulunduğu, 1270 ada 2 parselin yanında yer alan tescil harici 

alanın ve 1287 ada 13 parselin boş olduğu görülmektedir. 
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           MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU 

 31.08.2001 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli 4.5. Etap Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı 

Tadilatında Başakşehir İlçesi İkitelli Mahallesi 1270 ada 2 sayılı parsel sayılı taşınmaz “Akaryakıt 

İstasyonu Alanı”nda, bitişiğinde yer alan tescil dışı alan “Kent Parkı, Park ve Spor Alanı”nda, 1287 ada 13 

parsel sayılı taşınmaz ise E:1.40 yapılaşma koşulunda “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları”nda; 

04.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli Toplu Konut Uygulama İmar Planında Başakşehir İlçesi 

İkitelli Mahallesi 1270 ada 2 sayılı parsel sayılı taşınmaz “Bakım ve Akaryakıt Tesisi”nde, bitişiğinde yer 

alan tescil dışı alan “Parklar, Dinlenme Alanları, Çocuk Bahçeleri, Oyun Alanları”nda, 1287 ada 13 parsel 

sayılı taşınmaz ise E:1.40 H:Serbest yapılaşma koşullarında “Orta Yoğunluktaki Gelişme Konut Alanı”nda 

kalmaktadır. 

           KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ 

           İlgi (b) dilekçe eki teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin kurumlarca 

müdürlüğümüze iletilen ve ilgi (b) dilekçe eki teklif dosyasında bulunan kurum görüşlerinden; 

           02.07.2015 tarih, 1243-127612 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; 

           “…Talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup; UY1 ve UY2 lejantlı 

alanlarında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik 

yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen 

hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt 

çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 

1/5000 ölçekli plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak UY3 lejantlı (Mavi Taralı 

Alan) alanların park alanı olarak planlanması (yapılaşma içeren planlama yapılmaması) gerekmektedir…” 

denilmektedir. 

           06.08.2015 tarih, 851914-2836-146471 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; 

           “…Başakşehir ilçesi, 1270 ada, 2 parseldeki Akaryakıt İstasyonuna ait LPG tankları ve 

pompalarının çevredeki konut alanlarına olumsuz etki oluşturduğundan, teklif alana alınacağından bahisle, 

1270 ada, 2 parselin yanındaki yaklaşık 1 175,47 m2 büyüklüğündeki tescilli alanın Park Alanı’ndan 

Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanı’na alınması buna karşılık 1287 ada 13 parselin E:1.40 yapılaşmalı 

Konut Alanından, Park Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı 

teklifi; mer'i planlardaki ve mevcut Akaryakıt İstasyonu Alanı’nın büyütülmesine ilişkin olduğu 

belirlendiğinden, teklif alanın çevresindeki yollara ilişkin UTK Kararı alınması şartıyla bölge planı 

kapsamında değerlendirilmelidir.” denilmektedir. 

           03.07.2015 tarih, 347415 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; 

   “…İlgi (b) Yönetim Kurulu Kararı gereği, Ayamama Deresi’nin yağmursuyu toplama havzası 240 

ha ‘in üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından itibaren derenin 

sağında ve solunda 25'er m. olmak üzere toplam 50 m. alan “Yapı Yaklaşma Sınırı” dır. Yapı Yaklaşma 

Sınırı olarak belirlenen bu alanlar imar planlarında dere ıslahı, yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak 

ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, 

arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır. 

 Başakşehir ilçesi İkitelli Mahallesi 1270 ada 2 parselin yanındaki tescil dışı alan İlgi (b) Yönetim 

Kurulu Kararı gereği imar planlarında ayrılması gereken Yapı Yaklaşma Sınırının kısmen içinde kalmakta 

olup bahse konu parsele dair dere kret kotunun Belediyenin ilgili Müdürlüğünce tespit edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca 1270 ada 2 parsel ve yanındaki tescil dışı alan topoğrafik yapısı ve konumu 

itibariyle, Ayamama Deresi Yapı Yaklaşma Sınırına komşu/yakın imar parseli” niteliğinde olması 

sebebiyle, aşağıda belirtilen imar ve yapılaşma önlemleri plan çalışmalarında dikkate alınmalıdır; 

1. İlgi (a) yazıda bahsi geçen alan ve civarına ait mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarımız 

ile dere yapı yaklaşma sınırlarım gösteren dokümanlar yazımız ekinde gönderilmekte olup mevcut ve 

planlanan altyapı tesislerimizin geçtiği güzergâhların imar planlarında yol ya da yeşil alan olarak 

ayrılması gerekmektedir. 

2. Yerleşim alanları içinden geçen derelerin mevcut/planlanan dere duvar kotu, imar planına konu 

parsel alanı ve çevresi topoğrafik yapısı ve konumları itibariyle, “Yapı Yaklaşma Sınırına 

komşu/yakın imar parseli” niteliğinde olduğu değerlendirilen alanların su basman kotlarının taşkın 

risk kotuna göre belirlenmesi ve taşkın durumunda mevcut yapıların korunması için alan 

güvenliğinin (çevre istinat duvarları vb.) sağlanması gerekmektedir. Buna göre; taşkın risk sınırlarını 

belirleme çalışmalarının henüz tamamlanmadığı derelerde İdaremizce parsellere ait taşkın risk 

kotunun; plana konu parsellerde yapılaşma faaliyetlerine başlanılmadan derenin onaylı projesine 

göre ıslah edilmiş olması kaydıyla mevcut/planlanan dere duvar kotundan 1,50 metre yüksekte 

olduğu kabul edildiğinden yüksek tekerrür yıllı yağışların bu kotun altındaki alanlarda maddi ve 

manevi kayıplara neden olabileceğinden, imar parsellerine hizmet edecek altyapı tesislerinin (bina 

zemin altı drenaj sistemleri, atıksu ve yağmursuyu vb. altyapı tesisleri) taşkın risk kotunun üzerinden 
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mansap noktalarına terfi ettirilerek risk kotundan daha düşük alanlarda yapı sızdırmazlık 

önlemlerinin (havalandırma/aydınlatma boşlukları, kapı, pencere gibi donatılar ile varsa zemin altı 

otopark girişlerinin risk kotunun üzerinden yapılması) alınması gerekmektedir. 

3. Yapı Yaklaşma Sınırına komşu/yakın imar parseli niteliğinde olduğu değerlendirilen alanlarda, 

İdaremiz görüşüne aykırı olan yapı ruhsatları verilmesi veya yapının İdaremiz görüşüne aykırı 

yapılması halinde, gerekli taşkın koruma imar ve yapılaşma önlemlerinin uygulanmaması veya eksik 

uygulanması neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz. Bu hususta, 

plana konu bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmadan (atıksu, yağmursuyu ve dere ıslah 

çalışmaları) inşaat izinlerinin verilmesi veya imar ve yapılaşma önlemlerinin ihlal edilmesi sebebiyle 

olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni 

mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır. 

4. İmar adaları içinde yapılacak yapılara hizmet edecek olan atıksu ve yağmursuyu altyapı tesislerine 

ait muayene baca yükseklikleri, imar yollarındaki İdaremize ait muayene baca derinliklerini 

(işletmede meydana gelen zorluklar nedeniyle) artırmamalıdır. (İSKİ Kanal Proje Teknik 

Şartnamesi’nde imar yollarındaki muayene bacalarına ait toprak örtü kalınlıkları atıksu tesisleri için 

2,70m., yağmursuyu tesisleri için de 1,20 m.’dir.) 

5. Zemin altı otopark alanlarından kaynaklanabilecek atıksu ve yağmursuları, imar yollarından gecen 

altyapı tesislerine ait akar kotlar dikkate alınarak proje alanı içinde terfi ettirilmelidir. 

6. Yapılarda, yağmursuyu drenaj ve çatı su giderleri kesinlikle atıksu parsel bacası ve hatlarına 

bağlanmayacaktır. 

7. Yağışlı havalarda yağmursularının atıksu kanalizasyon katlarına karışması sonucu yaşanan atıksu 

parsel bağlantısı geri tepmesi olaylarının önlenebilmesi için, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma 

sınırına komşu/yakın imar parsellerindeki yapılarda, bina atıksu  

tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek 

eğim ve kofta atıksu kanalizasyon şebeke hattına bağlanacaktır. Varsa bina bodrum katlarından 

atıksu parsel bağlantıları (terfi sistemler hariç) kesinlikle yapılmayacak ve iptal edilecektir 

8. Dere yatakları, vadi tabanları ve dere yapı yaklaşma sınırı alanlarında, kazı, hafriyat dolgu, dokum, 

malzeme depolama vb. faaliyetleri kamu, cevre sağlığı ve dere taşkın riski bakımından kesinlikle 

yasaktır. Yapılacak çalışmalarda; dere yatakları, vadi tabanları ve dere yapı yaklaşma sınırı 

alanlarında, kazı, hafriyat dolgu, dokum, malzeme depolama vb. faaliyetlerin kesinlikle 

yapılmaması, dere ya da vadi kesitinin daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, 

arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, dere yatakları ve dere yapı yaklaşma sınırı alanları, 

dahilinde, şedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların akışının engelleyecek yapıların kesinlikle 

yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta, bölgede dere ıslah ve taşkın koruma bantlarının ihlal 

edildiği her turlu faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi 

mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına ait olacaktır. 

9. İmar plan paftasında akaryakıt istasyonu lejantı olan parseller için;  

 Akaryakıt tankı depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut ve 

planlanan atıksu borularımızın zarar görmemesi için akaryakıt tankı ile borularımız ekseni 

arasında en az 7 m. yapı yaklaşma sınırı bırakılması gerekmektedir. 

 Atıksu bağlantı projesi İdaremiz ilgili Daire Başkanlığına onaylatılmak, GSM görüşü 

aşamasında yine İdaremiz Cevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görüşü 

alınmalıdır. 

  Atıksu deşarjında "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" gereğince, 

Akaryakıt İstasyonu için arıtma tesisi ihtiyacının ilgili Birimce bildirilmesi halinde 

topoğrafik yapıya uygun yeterli boş alan bırakılmalıdır. 

10. Mevcut ve planlanan atıksu/yağmursuyu hatlarımızın geçtiği güzergahlar, 0300 mm - 0600 mm 

arası çaplar en az 5 m., Ø 700 - Ø 1200 mm arası çaplar en az 10 m. ve ustu çaplar için en az 15m. 

genişlikte yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır. 

11. İmar planlarında mevcut ve planlanan içmesuyu borularımızın geçtiği yol güzergahların 0600 mm-

01000 mm arası çaplar için min. 10.00 m, Ø 1200 mm- Ø 1600 mm arası çaplar için min. 15 m, Ø 

1800- Ø 2200 mm arası çaplar için min. 20 m. olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

12. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında İdaremize ait yazımız ekinde planları gönderilen her 

turlu mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ’de kaydı bulunmayan, 

belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. 

13. Ana kollektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu 

ve atıksu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde 

deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve 
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tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir…” 

denilmektedir. 

 

         02.07.2015 tarih, 16032 sayılı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısında; 

         “…1270 ada, 2 parselin 31.08.2001 onanlı 1/5000 ölçekli planda "Akaryakıt İstasyonu Alanı"nda, 

04.07.2003 onanlı 1/1000 ölçekli planda "Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı"nda kaldığı ve Başkanlığımızca 

düzenlenen 30.06.2005 tarih ve 9247/2522 sayılı iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunduğu, ilgi dilekçe eki 

teklif ile de istasyon alanının güney batısında bulunan meri planlarda "Park Alanı'nda kalan tescil harici 

alanın, 1270 ada, 2 parsel ile birlikte "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak düzenlendiği, meri 

planlardaki "Park Alanı" lejantı iptal edilen tescil harici alan yerine, meri planlarda konut alanında kalan 

1287 ada, 13 parselin "Park Alanı" olarak düzenlendiği görülmüş olup, Müdürlüğümüzce sadece teklifin 

"Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak düzenlenen kısmı GSM mevzuatına göre değerlendirilmiştir. 

26.06.2015 tarihinde yerinde yapılan incelemede; 1270 ada, 2 parsel üzerinde Başkanlığımızca 

düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyetini sürdüren Akaryakıt+ LPG İstasyonu bulunduğu, 

ayrıca 2 parsel üzerinde 5 katlı ticaret merkezi olarak kullanılan bina bulunduğu, kuzey ve batısının konut 

alanı olarak teşekkül ettiği, İstasyonun doğusunda bulunan Reşat Nuri Gültekin Caddesinden giriş-çıkış 

aldığı, "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı"na alınması istenilen tescil harici alanın boş olduğu, tescil 

harici bu alanın "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı"na alınması durumunda güney batısında bulunan 

fiiliyatta bulunan Yaşar Doğu Bulvarına da cephesinin olacağı ve her iki yol üzerinde de aynı yön ve 

güzergahta 1 km öncesinde 1 km sonrasında kurulu ve ruhsatlı LPG istasyonu bulunmadığı tespit 

edilmiştir. 

 Hastane, okul ve topluma açık binalara ve diğer alanlara ilişkin emniyet mesafeleri de LPG 

İstasyonları için TSİ 1939 sayılı,Akaryakıt İstasyonları için TSİ2820 sayılı TSE standartlarında 

belirtilmiştir. Ayrıca, "5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu"nun 8.Maddesinde; "Akaryakıt ve LPG 

istasyonları arasındaki mesafeler, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda on kilometreden, şehir içi 

yollarda bir kilometreden az olmamak üzere kurul tarafından çıkarılacak ve 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe 

girecek yönetmelikle düzenlenir." hükmü bulunmakta olup, 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik 

doğrultusunda uygulamalar sürdürülmektedir. Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak tesisler 

hakkında Yönetmeliğin 40. Maddesinde de Devlet ve il Yolları kenarındaki akaryakıt istasyonları için 

cephe genişliği en az 40 metre olarak belirlenmiştir. 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 40. Maddesinde; İmar planlarında akaryakıt istasyonu 

olarak belirlenen alanlarda yapı yüksekliği 2 katı geçmemek şartıyla; bünyelerinde kullanıcıların asgari 

ihtiyaçlarını karşılayacak oto-market, çay ocağı, büfe, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama gibi 

fonksiyonların yer alabileceği belirtilmiştir. 

1270 ada, 2 parsel ile birlikte güney batısında bulunan bir kısım tescil harici alanın 1/5000 ölçekli 

planda "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" ayrılmasına ilişkin teklif ile birbirinden farklı kotlarda olan 

iki yola da cephe oluştuğundan giriş-çıkışlarla ilgili olarak Ulaşım Daire Başkanlığının ve ilgili diğer 

kurumların olumlu görüşünün alınması, yukarıda açıklanan TSE Standartlarına, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununa uyulması, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 40. Maddesine göre yapı yüksekliğinin iki 

kat olarak belirlenmesi ve tescil harici alanın 1270 ada, 2 parsel tarafından satın alınarak tek parsel haline 

getirilmesi şartları ile Başakşehir İlçesi, İkitelli Mahallesi, 1270 ada, 2 parsel ile birlikte güney batısında 

bulunana bir kısım tescil harici alanın 1/5000 ölçekli teklif planda gösterildiği şekilde "Akaryakıt ve 

Servis İstasyonu Alanı" ayrılmasında GSM Mevzuatı açısından sakınca bulunmamaktadır. Ancak teklifte 

meri planlardaki "Park Alanı"nın (tescil harici alan) iptal edilerek "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" 

olarak önerilmesine karşılık meri planlarda Konut Alanı"nda kalan 1287 ada, 13 parsel "Park Alan" olarak 

teklif edildiğinden öncelikle fonksiyon ve yapılanma şartları açısından Planlama Müdürlüğünce 

değerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. 

    29.06.2015 tarih, 1157-124584 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün yazısı ekindeki 

26.06.2015 tarihli Komisyon Raporunda “…Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme 

sonucu; yer değişikliği teklifi ile yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ndaki 1175,47 m
2
’lik 

yeşil alan miktarının korunduğu görüldüğünden, donatı alanlarının tamamının kamuya bedelsiz terk 

edilmesi şartıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.  

           01.07.2015 tarih, 6247 sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında; 

           “… Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazların kamulaştırmaları hususunda alınmış bir 

Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmamıştır.” denilmektedir.      

           10.07.2015 tarih, 13365 sayılı Emlak Müdürlüğü yazısında; 

  “… teklife konu alan 14.04.2006 tarih 611 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 

30 yıllığına KİPTAŞ A.Ş tasarrufuna bırakılmıştır.” denilmektedir. 
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           DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

           İlgi (b) dilekçe ve ekleri ile planlama alanını oluşturan 1270 ada 2 parsel üzerinde faal durumda 

akaryakıt istasyonu alanı mevcut olduğu, söz konusu parsel içinde yer alan istasyonda LPG tankları ve 

pompalarının olumsuz etki yarattığı gerekçe gösterilerek, bu alanı rahatlatmak amacıyla 31.08.2001 tasdik 

tarihli 1/5000 ölçekli “İkitelli 4.5. Etap Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı Tadilatı”nda “Akaryakıt 

İstasyonu Alanı”nda kalan Başakşehir İlçesi, İkitelli Mahallesi, 1270 ada 2 parselin ve “Kent Parkı, Park ve 

Spor Alanı”nda kalmakta olan bir kısım tescil harici alanın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na; aynı 

planda E:1.40 yapılaşma koşulunda “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları”nda kalan 1287 ada 13 

parselin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan “NİP-13397,1” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli 

nazım imar planı değişikliği teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir. 

           İlgi (b) dilekçe eki teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ilgi (c) değerlendirme yazımızla 

Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin “…Başakşehir İlçesi 

İkitelli Mahallesi, 1270 ada, 2 parsel ve bu parselin yanında yer alan tescil harici alanın bir kısmı ile 1287 

ada 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup meri 1/5000 

ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki ilgi (d) kararı ile 

uygun bulunmamıştır. 

          Bu defa ilgilisinin ilgi (a) dilekçesi ile ilgi (b) dilekçe eki teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliğinin lejand ve plan notlarında düzenleme yapılarak yeniden hazırlanan “NİP-13397,3” Plan İşlem 

Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi değerlendirilmesi ve karara bağlanmak üzere 

Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.     

           İlgi (a) dilekçe eki Başakşehir İlçesi İkitelli Mahallesi 1270 ada 2 parselin ve “Kent Parkı, Park ve 

Spor Alanı”nda kalan bir kısım tescil harici alanın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na; E:1.40 

yapılaşma koşulunda “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları”nda kalan 1287 ada 13 parselin “Park 

Alanı”na alınmasına ilişkin olan “NİP-13397,3” Plan İşlem Numaralı teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliğinin meri 31.08.2001 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli 4.5. Etap Toplu Konut Alanı Nazım 

İmar Planı Tadilatının F21C17A- F21C12D rumuzlu plan paftaları üzerine hazırlandığı, 

          Teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin F21C17A rumuzlu paftası üzerinde “İstanbul İli 

Başakşehir İlçesi İkitelli Mahallesi 1270 Ada 2 Sayılı Parsel, Yanındaki Tescil Harici Alan ve 1287 Ada 13 

Sayılı Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” şeklinde plan adı, “Tasdik Sınırı”, 

“Dere Yapı Yaklaşma Sınırı”, “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”, “Park Alanı” şeklinde lejand 

oluşturulduğu ve 

         “1-  Tasdik Sınırı 1270 ada 2 sayılı parsel ve bu parselin yanındaki tescil harici alan ile 1287 ada 13 

sayılı parseldir. Tasdik sınırları içerisindeki 1270 ada 2 parsel ve yanındaki tescil harici alan akaryakıt ve 

servis istasyonu alanı, 1287 ada 13 sayılı parsel ise park alanıdır. 

           2- 31.08.2001 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ndaki akaryakıt istasyonuna ait 

yapılaşma hükümleri geçerlidir. 

           3- 1270 ada 2 sayılı parselin yanındaki tescil harici alan ihdas edilecek buna karşılık 1287 ada 13 

sayılı parsel park alanı olarak kamuya terk edilecektir. 

           4- Dere Taşkın Sınırları belirleninceye kadar “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı” içerisinde yapılaşmaya 

izin verilemez. 

           5- Jeolojik ve Jeoteknik etütler doğrultusunda yürürlükteki Deprem Yönetmeliği’ne uyulacaktır. 

           6- Bahsedilmeyen hususlarda 31.08.2001 tasdik tarihli plan ve meri imar yönetmeliği hükümleri 

geçerlidir.” şeklinde plan notları önerilmiştir. 

          Teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile  

          F21C17A rumuzlu paftası üzerinde; 1270 ada 2 parsel sayılı taşınmazın “Akaryakıt İstasyonu Alanı” 

olan fonksiyonu ile bitişiğindeki bir kısım tescil harici alanın “Kent Parkı, Park ve Spor Alanı” olan 

fonksiyonun iptal edilerek “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alındığı, 

          F21C12D rumuzlu paftası üzerinde ise 1287 ada 13 parsel sayılı taşınmazın “Orta Yoğunlukta 

Gelişme Konut Alanları” fonksiyonun iptal edilerek “Park Alanı”na alındığı ve yapılan bu düzenlemelerin 

tasdik sınırı içine alındığı görülmüştür. 

           Teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı incelendiğinde; 

           Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ve Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğü’nce şartlı olumlu, İSKİ Genel Müdürlüğü’nce şartlı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce 

“…mer'i planlardaki ve mevcut Akaryakıt İstasyonu Alanı’nın büyütülmesine ilişkin olduğu 

belirlendiğinden, teklif alanın çevresindeki yollara ilişkin UTK Kararı alınması şartıyla bölge planı 

kapsamında değerlendirilmelidir.” şeklinde ifade edilerek olumsuz (şartlı) görüş bildirildiği Kamulaştırma 

Müdürlüğü’nce söz konusu taşınmazların kamulaştırılmaları hususunda alınmış bir Encümen Kararı 

bulunmadığının belirtildiği, Emlak Müdürlüğü’nce teklife konu alanın 14.04.2006 tarih 611 sayılı İstanbul 
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Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 30 yıllığına KİPTAŞ A.Ş tasarrufuna bırakıldığının belirtildiği 

görülmüştür. 

  Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 02.07.2015 tarih, 1243-127612 sayılı görüş yazısında  

“…UY3 lejantlı (Mavi Taralı Alan) alanların park alanı olarak planlanması (yapılaşma içeren planlama 

yapılmaması) gerekmektedir.” şeklinde görüşünün bulunduğu ancak teklif plan değişikliği ve plan 

notlarında bu hususa dair bir ibare ve ifade bulunmadığı,   

           Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 29.06.2015 tarih, 1157-124584 sayılı görüş yazısında 

“…donatı alanlarının tamamının kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla uygun görülmektedir.” denildiği, 

bu şartın teklif plan değişikliğinin 3 nolu notunda “1270 ada 2 sayılı parselin yanındaki tescil harici alan 

ihdas edilecek buna karşılık 1287 ada 13 sayılı parsel park alanı olarak kamuya terk edilecektir.” şeklinde 

ifade edildiği,  

           İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2015 tarih, 347415 sayılı görüş yazısında; “..Başakşehir ilçesi 

İkitelli Mahallesi 1270 ada 2 parselin yanındaki tescil dışı alan İlgi (b) Yönetim Kurulu Kararı gereği imar 

planlarında ayrılması gereken Yapı Yaklaşma Sınırının kısmen içinde kalmakta olup bahse konu parsele 

dair dere kret kotunun Belediyenin ilgili Müdürlüğünce tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca 1270 ada 2 

parsel ve yanındaki tescil dışı alan topoğrafik yapısı ve konumu itibariyle, Ayamama Deresi Yapı 

Yaklaşma Sınırına komşu/yakın imar parseli” niteliğinde olması sebebiyle, aşağıda belirtilen imar ve 

yapılaşma önlemleri plan çalışmalarında dikkate alınmalıdır;” şeklinde görüşünün bulunduğu, bununla 

ilgili de plan üzerinde ‘dere yapı yaklaşma sınırı’ belirlenerek teklif plan değişikliği notlarına “Dere Taşkın 

Sınırları belirleninceye kadar “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı” içerisinde yapılaşmaya izin verilemez.” 

şeklinde 4 nolu plan notu ilave edildiği, 

           Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısında; “..1270 ada, 2 parsel ile birlikte güney 

batısında bulunan bir kısım tescil harici alanın 1/5000 ölçekli planda "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" 

ayrılmasına ilişkin teklif ile birbirinden farklı kotlarda olan iki yola da cephe oluştuğundan giriş-çıkışlarla 

ilgili olarak Ulaşım Daire Başkanlığının ve ilgili diğer kurumların olumlu görüşünün alınması, yukarıda 

açıklanan TSE Standartlarına, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa uyulması, Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliğinin 40. Maddesine göre yapı yüksekliğinin iki kat olarak belirlenmesi ve tescil harici alanın 

1270 ada, 2 parsel tarafından satın alınarak tek parsel haline getirilmesi şartları ile Başakşehir İlçesi, İkitelli 

Mahallesi, 1270 ada, 2 parsel ile birlikte güney batısında bulunana bir kısım tescil harici alanın 1/5000 

ölçekli teklif planda gösterildiği şekilde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" ayrılmasında GSM 

Mevzuatı açısından sakınca bulunmamaktadır.” şeklinde şartlı görüşünün bulunduğu ancak belirtilen 

şartlara ilişkin teklif plan notlarında herhangi bir ifade bulunmadığı, ayrıca giriş-çıkışlarla ilgili olarak 

Ulaşım Daire Başkanlığının ve ilgili diğer kurumların olumlu görüşünün alınması gerektiğinin belirtildiği 

ancak Ulaşım Planlama Müdürlüğünce olumsuz (şartlı) görüş bildirildiği, 

          Ayrıca 1287 ada 13 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında “Askeri Güvenlik Bölgesi içerisindedir.” 

beyanı bulunduğu görülmekte olup güvenlik bölgesine ilişkin ilgili kurum görüşünün alınmadığı 

görülmüştür. 

  Teklif 1/5000 ölçekli plan değişikliği paftasında yer alan “Tasdik Sınırı” ve “Akaryakıt ve Servis 

İstasyonu Alanı” lejandlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmadığı 

görülmüştür. 

 

           Teklif 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile “Konut Alanı” fonksiyonundaki 1287 ada 13 parsel sayılı 

taşınmazın, “Park Alanı” fonksiyonuna alınmasıyla yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ndaki 

1175,47 m
2
’lik yeşil alan miktarının korunduğu görülmekle birlikte “Kent Parkı, Park ve Spor Alanı”nda 

kalmakta olan 1270 ada 2 parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde yer alan tescil harici alanın “Akaryakıt ve 

Servis İstasyonu Alanı”na alınması ile söz konusu bölgeye ilave trafik yükü getireceği görülmekte olup 

teklifin bölge planları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. " denilerek   

 

  İlgi (a) dilekçe ve eki “NİP-13397,3” Plan İşlem Numaralı teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliği paftaları yazımız ekinde olup yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (e) 

Başkanlık Onayı ve Genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında 

karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.  
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Başakşehir İlçesi,  İkitelli Mahallesi, 1270 ada 2 parsel ve bitişiğindeki 

tescil harici alanın  bir kısmı ile  1287 ada 13 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği 

teklifi incelenmiş olup  1287  ada 13 parselde  meri   plan hükümlerinin korunması, 1270 ada 2 parselin 

bitişiğindeki tescil harici alanın bilgi paftasında  gösterilen kısmının  Akaryakıt İstasyonu Alanı’na alınması, 

bunun  karşılığında  1270 ada 2 parselde bilgi paftasında  gösterildiği şekilde  akaryakıt  istasyonu alanına  

dahil edilen  tescil   harici alanla eşdeğer büyüklüğü sağlayacak  şekilde  yeşil alan düzenlenmesi,  teklif plan 

notlarının iptal  edilerek “Plan  tasdik sınırı  1270 ada 2 parsel ve bitişiğindeki tescil harici alandır.”, “ Plan 

tasdik sınırı içinde kalan  alan kısmen  akaryakıt istasyonu alanı, kısmen de yeşil alandır.”, “Akaryakıt  

istasyonu alanında  31.08.2001 tt’li 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planındaki yapılaşma hükümleri geçerlidir.”, 

“Açıklanmayan  hususlarda meri 1/5000 ölçekli bölge planı ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” 

Şeklindeki  plan notlarının ilavesiyle  komisyonumuzca tadilen  uygun görülmüştür.  

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

         KARARA KATILMIYORUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 

KARARA KATILMIYORUM  KARARA KATILMIYORUM       KARARA KATILMIYORUM  
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
205 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1552 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 
KONUNUN ÖZÜ:  Kartal İlçesi, Yakacık Mah., 5909 ada, 187 parsele ilişkin PİN:5609,11 Plan işlem 

numaralı 1/1000 ölçekli U.İ P. tadilatı.                       

KOMİSYON  İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün   14/ 09  /2015 gün ve 2015-9031 -7038  sayılı 

yazısında;                                                                     
" İLGİ: a) 27.06.2015 tarih, E.16848 sayılı Kartal Belediye Başkanlığı,  Plan ve Proje Müdürlüğü   

               yazısı  ve  ekleri  İlçe  Belediye Meclisi’nin 04.06.2015 tarih,  2015/85 sayılı kararı  

               ile 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği dosyası.  

          b) 23.08.2010 tarih, 2010/442-456 Gen:728907007 sayılı Kartal Belediye Başkanlığı,  Plan  

               ve Proje Müdürlüğü yazısı ve ekleri 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği dosyası.  

          c) 13.09.2010 tarih,14485-1304058 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

          d) 15.10.2010 tarih,2328 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı. 

          e) 09.11.2010 tarih,17191-İbbNo: 157898 sayılı Kartal Belediye Başkanlığına yazımız. 

          f) 05.01.2011 tarih, 66 sayılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısı.  

          g) 14.02.2011 tarih, /2011/ 278-763-1691 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

          h) 25.11.2011 tarih, 2732 sayılı  Büyükşehir Belediye Meclisi kararı. 

          I) 13.02.2012 tarih, 2011/16476-1453 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

           j) 17.02.2012 tarih, 335 sayılı  Büyükşehir Belediye Meclisi kararı. 

          k) 20.08.2004 tarih,S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın genelgesi ve20.08.2004  

               tarih S/90 sayılı Başkanlık Oluru.  

TALEP: 04.05.2006 t.t.li 1/1000 ölçekli Kartal Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve13.03.2015 t.t.li 1/1000 

ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliğinde çoğunlukla “Park Alanı”nda, kısmen de “Yapı Yasağı Sınırı” içerisinde “Yapı Yasaklı Alan” ve  

“Yol Alanı”nda kalan  Kartal, Yakacık, 5909 ada, 187 parselin, “Park Alanı” ve Yapı Yasaklı Park Alanı” 

fonksiyonlarının iptal edilerek “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına yönelik hazırlanan ve İlçe Belediye 

Meclisinin 04.06.2015 tarih,  2015/85  sayılı kararı ile uygun görülen PİN: 5609,11 Plan işlem numaralı 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ile 5216 sayılı yasanın 

7b ve14. Maddeleri doğrultusunda gereğinin yapılması talebiyle ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir. 

MÜLKİYET: Başkanlığımız ortak kullanımında olan tapu sorgulama sistemi üzerinde yapılan 

incelemede; 3858.00  m² yüzölçümüne sahip “İlkokul Alanı” niteliğindeki 5909 ada, 187 parselin 04.04.1990 

tarihinde  bağış yoluyla Kartal Belediyesi Mülkiyetine geçtiği  görülmüştür. 

MEVCUT DURUM: Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014 yılı uydu görüntüleri, sokak 

panoraması ile halihazır haritalar  üzerinde yapılan incelemede, bahse konu parselin çoğunlukla boş olduğu, bir 

kısmı üzerinde tek katlı “Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cem Evi” ne ait tek katlı yapı bulunduğu ve söz 

konusu parselin içinden yol geçtiği görülmüştür.  

PLANLARDAKİ DURUM:  Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; Kartal İlçesi, Yakacık, 5909 ada, 

187 parsel 16.04.2005 t.t.li 1/5000 ölçekli E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planında çoğunlukla Park Alanında, kısmen 

“Yapı Yasağı Getirilecek Alanlar” lejantlı alanda,kısmen de, “Dere Koruma Kuşağı” lejantlı alanda kalmakta 

iken “24.06.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli İSKİ Genel Müdürlüğünün 07.09.2012 gün, 446856 sayılı Kurum görüşü 

doğrultusunda hazırlanan Nazım İmar Plan değişikliği ile “Dere Koruma Kuşağı” iptal edilerek, “Dere Yapı 

Yaklaşma Sınırı ve Alanı” olarak değiştirilmiş ve  

“Dere yapı yaklaşma sınırı içinde kalan alanlar  afete maruz alanlar olup,bu alanlarda yapı yapılamaz, 

derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topoğrafyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılamaz. Bu alanın 

komşuluğunda kalan taşkın riski taşıyan alanlarda yapılacak yapılara yönelik alınacak önlemlerin türü ve şekli 

1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında belirlenecektir.”  Plannotu getirilmiş,  24.06.2013 t.t.li plana 

yapılan itiraz sonucu onanan 27.10.2013 t.t.li plan notu değişikliği ile de;  

“16.04.2004 onanlı 1/5000 ölçekli KartaE-5 Kuzeyi Nazım İmar Planında Dere Koruma Kuşağı 

lejantında kalan, ancak 24.06.2013 tarihinde onaylanan Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına ilişkin Nazım 

İmar Planı değişikliğiyle “Dere Koruma Kuşağı” lejantı iptal edilerek Konut Alanı, Ticaret Alanı, (Eğitim 

Tesisleri Alanı,  
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Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı v.b.)  olarak  düzenlenen  alanlarda  parsellerin imar yoluna cephesi olması 

durumunda ve vadi tabanının imar yoluna yakın olduğu durumlarda,imar yolunda İSKİ  tarafından onaylanacak 

uygulama projeleri doğrultusunda, bölgenin yağmur sularını uzaklaştıracak drenaj sistemi çözülmeden 

(inşaatları yapılmadan) mevcut vadi tabanına komşu olan parsellerde uygulama yapılamaz.” Hükmü bulunduğu 

görülmektedir. 

Ayrıca;16.04.2005 t.t.’li 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planında “Yapı Yasağı 

Getirilecek Alan” Lejantında kalan alanlara ilişkin olarak 22.01.2014 tarih ve 1141 sayılı Başkanlık Oluru 

doğrultusunda Müdürlüğümüzce plan çalışmaları hazırlanarak 06.03.2015 gün ve 2015-773-955 sayılı 

yazımızla incelenmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.06.2015 gün ve 877 sayılı kararı ile “Kartal İlçesi, Yapı Yasağı Getirilecek 

Alan lejantında kalan alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup ilgili 

kurum görüşleri doğrultusunda  hazırlandığından  … uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmış, onama 

işlemi henüz tamamlanmamıştır. 

 04.05.2006t.t.li 1/1000 ölçekli Kartal Kuzeyi Uygulama İmar Planında ve  13.03.2015 t.t.li 1/1000 

ölçekli E-5 Kuzeyi Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin  UİP  ( Kuzey ) çoğunlukla Park Alanında, 

kısmen Yapı Yasağı Sınırı  içinde Park Alanında, kısmen de İmar Yolunda kalmaktadır. 

 İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı eki İlçe Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje  Müdürlüğünün 

29.05.2015  tarih E:14268  sayılı yazısında;  

“ …Bahse konu Başkanlık emri doğrultusunda 5909 ada, 187 parsel; fiili durum göz önünde bulundurularak 

parselin kuzeybatısında bulunan Orkide Parkı ve mevcut merdiven korunarak ifraz hattı ile ayrılmış ve Sosyal 

Kültürel Tesis Alanı Fonksiyonuna alınmıştır.” denilmekte, 

 İlgi (a) yazı eki İlçe İmar Komisyonunun 03.06.2015 tarih, 26   sayılı raporunda; 

“Kartal Yakacık 5909 ada, 187 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 

Başkanlık oluru ve teklif plan incelenmiş olup, fiili duruma uygun olarak donatılar arası değişiklik olduğu 

görüldüğünden  komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” denildiği, 

 İlçe Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih, 2015/85 sayılı kararı ile, İlçe İmar Komisyonunun 2015/26 

nolu raporunun oyçokluğuyla kabul edildiği görülmektedir. 

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş olan 06.04.2015 tarih, 

494078-1600-85614 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; 

“ Söz konusu imar planı değişikliği teklifi, fonksiyon değişikliğini kapsamakta olup, öncelikli olarak 

1/5.000 ölçekli plan değişikliği tadilatının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle kurum görüşümüz 1/5.000 

ölçekli plan tadilatı teklifinin onanmasını müteakip oluşturulacaktır.”  denilmektedir. 

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş olan Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 13.04.2015 

tarih, 678-70694 sayılı yazısında; 

“Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli 

"Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda; 

f) genel olarak "ÖA-4b" lejantlı alanda (Yapay Dolgu ile temsil edilen, Orta-Hafıf Mühendislik 

Önlemleri Gerektiren Alanlar), 

g) küçük bir kısmı ise "UA" lejantlı alanda (Yerleşime Uygun Alanlar) kalmaktadır. Söz konusu  

  haritalara ait açıklama raporunda; 

          "UA" lejantlı alanlar için; "Her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı 

problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda yerel olarak  

görülebilecek  sorunlar  tespit  edilmeli  ve  çözüm  önerileri  sunularak  uygulama projeleri bu  

hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda, kaya ortamlarında   

sık   çatlaklı- kırıklı  yapı  olması  nedeniyle  kama  tipi  kaymalar  ve  diğer  şev  stabilite  

sorunları görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler 

alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri 

hazırlanmalıdır" denilmektedir. 

"ÖA-4b" lejantlı alanlar için; "Bu alanlarda bulunan dolgular, taşıyıcı olarak değerlendirilemediği 

için,  yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma  kapasitesine sahip 

tabakalara taşıttırılmalıdır. Yapılaşma için dolgunun kaldırılması durumunda, etrafını çevreleyen zeminin 

stabilitesi hesaplanmalıdır. Eğer gerekirse, istinad duvarlarının örülmesi gibi bazı teknik önlemler alınmalıdır. 

Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında, dolguların kalınlıkları ve yayılımları ayrıntılı olarak 

tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı 

denetim sağlanmalıdır ve mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği 

durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır" denilmektedir. 

 Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne 

alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de 
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değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadilatı 

teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir. 

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş olan 15.04.2015 tarih, 659-72600 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler 

Yapım Müdürlüğü  yazısı eki 14.04.2015 tarihli komisyon raporunda; 

“….Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; donatı alanı fonksiyon 

değişikliği ile yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'ndaki yeşil 

alan miktarının azaltılacağı görüldüğünden; hazırlanan plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun 

görülmemektedir.” denilmektedir. 

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş olan 20.05.2015 tarih, 252949 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü 

yazısında; 

“Teklif plan sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmakta olup, mevcut 

hatlarımızı gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Bunlara göre planlama aşamasında aşağıdaki 

maddeler göz önünde bulundurulmalıdır. 

1.Söz konusu parsel sınırından mevcut Ø300HDPE atıksu şebeke ve Ø 1600BA yağmursuyu ana  

    toplayıcı hatlarımız geçmekte olup, hatlarımıza zarar verilmemelidir. 

2.Mevcut ve planlanan hatlarımızın geçtiği güzergahlar, imar plan çalışmalarında, Ø 300 mm –  

  Ø 600 mm arası çaplar en az 5 m., Ø 700 mm - Ø 1200 mm çaplar için en az l0m. ve üstü    

  çaplar   için en az 15 m. genişlikte imar yolu olarak planlanmalıdır. 

            3.Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile  

                işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk    

                tarafından  yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. 

4.Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut  

                içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri  

                karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile  

                mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik  

                ettirilmesi gerekmektedir. 

 Yukarıdaki hususlara dikkat edilmesi şartıyla, bahse konu parsele ilişkin plan tadilatı teklifinin 

uygulanmasında İdaremizce sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 04.05.2006 t.t.li 1/1000 ölçekli Kartal Kuzeyi Uygulama İmar Planı 

ve 13.03.2015 t.t.li 1/1000 ölçekli    Kartal E-5 Kuzeyi Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına ilişkin 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde çoğunlukla “Park Alanı”nda, kısmen de “Yapı Yasağı Sınırı” 

içerisinde  “Yapı Yasaklı Alan” ve  “Yol Alanı”nda kalan  Kartal, Yakacık, 5909 ada, 187 parselin, “Park 

Alanı” ve Yapı Yasaklı Park Alanı” fonksiyonlarının iptal edilerek “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına 

yönelik hazırlanan  ve  İlçe  Belediye  Meclisinin  04.06.2015  tarih,  2015 / 85 sayılı  kararı  ile  uygun  görülen 

PİN: 5609,11 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar 

Kanununun 8. Maddesi ile 5216 sayılı yasanın 7b ve 14.Maddeleri doğrultusunda gereğinin yapılması talebiyle 

ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.  

 İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği paftası incelendiğinde, teklif plan değişikliğinin 

13.03.2015 t.t.li 1/1000 ölçekli    Kartal E-5 Kuzeyi Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına ilişkin 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planının G22A10C4A rumuzlu paftası üzerine hazırlanması gerekirken, 13.03.2015 

t.t.li 1/1000 ölçekli tadilat planının 04.05.2006 t.t.li plan üzerine aktarılması suretiyle elde edilen 

sayısallaştırılmış pafta üzerine hazırlandığı, “Park Alanı” lejantının ve “Park” ibaresinin iptal edilerek “Sosyal 

Kültürel Tesis Alanı” lejant taramasının ve ibaresinin eklendiği ve teklif plan değişikliğine yönelik; 

           “-Sosyal Kültürel Tesis Alanı içerisinde müze, sanat galerisi, kütüphane, tiyatro, sinema, sağlık,  

  vakıf ve derneklere ait Sosyal Kültürel Tesisler v.s. yer alabilir. 

- Sosyal Kültürel Tesis Alanında avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Avan proje İ.B.B  

  Başkanlığınca ve İlçe Belediye Başkanlığınca onaylanacaktır. 

-İlgili  kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır. 

-Bölgeye ait ilgili jeolojik-jeoteknik zemin etüt raporlarına uyulacaktır. 

-Deprem yönetmeliğine uyulacaktır. 

-Sosyal Kültürel Tesis Alanı dışında iskan edilemez, bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret   

  birimleri yer alamaz. 

-Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 

-Açıklanmayan hususlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan 

notlarının önerildiği görülmektedir. 

Dosyasında yapılan incelemede; Kartal Belediye Başkanlığınca ilgi (b) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş 

olan söz konusu parseldeki “Park Alanı”nın “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 

plan değişikliği teklifinin ilgi (c) yazımızla değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir 

Belediye Meclisine  iletildiği, ancak 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisinin  
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ilgi (d) kararı ile;”Kartal İlçesi, 5909 ada, 187 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı değişikliği 

teklifi incelenmiş olup, Park ve Bahçeler  Müdürlüğü görüşünün tekrar alınması için müdürlüğüne 

iadesi…uygun görülmüştür.” şeklinde  karar  alındığı, aynı teklifin daha sonra ilgi ((g),(I)yazılarımızla, ilgi ,(d) 

ve (h) meclis kararları  doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisine  iletildiği, Büyükşehir Belediye 

Meclisinin  en son ilgi (j) kararı ile; “Kartal- Yakacık 5909 ada,187 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı 

teklifi incelenmiş olup bölge planları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden…… uygun görülmemiştir.” 

şeklinde karara bağlandığı görülmüştür.            

1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği ilgili kurum görüşleri doğrultusunda incelendiğinde; Ulaşım 

Planlama Müdürlüğünün, teklifin öncelikle 1/5000 ölçekli plan değişikliği gerektirdiği belirtilerek 1/1000 

ölçekli plan tadilatı hakkında görüş vermediği, İSKİ Genel Müdürlüğü ile Deprem ve Zemin İnceleme 

Müdürlüğünün şartlı uygun görüş bildirdiği, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünce teklif plan tadilatının 

uygun bulunmadığı  görülmektedir. 

“Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin “İmar Planı Değişiklikleri”ne ilişkin 9.madde, 4. Bendinde 

plan değişikliklerinin gerekçesi ve yapılan gereklilik analizlerinin ayrıntılarını açıklayan plan raporu hazırlama 

zorunluluğu getirilmiş olup, teklif plan değişikliğine ilişkin ayrıntılı izahat içerir plan açıklama raporunun 

bulunmadığı,  

Plan notları kapsamında değerlendirildiğine,  teklif planda;  “Sosyal Kültürel Tesis Alanı içerisinde 

müze, sanat galerisi, kütüphane, tiyatro, sinema, sağlık, vakıf ve derneklere ait Sosyal Kültürel Tesisler v.s. yer 

alabilir.” İfadesinin yer aldığı, Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ikinci bölümü tanımlar başlığı 

altında14.2.c.maddesinde  Sosyal ve kültürel tesis alanın; “ Sosyal ve kültürel tesis alanı: Kütüphane, sergi 

salonu, müze, sinema ve tiyatro, kreş, anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli 

bakımevi, rehabilitasyon merkezi, kadın ve çocuk sığınma evi, şefkat evleri gibi kullanımlara ayrılan kamuya 

veya özel şahıslara ait tesislerin tek başına veya birkaçının bir arada yapılabildiği alanlardır.”şeklinde 

tanımlandığı, 1/1000 ölçekli meri plan lejantında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” lejantı bulunmakla birlikte 

plan notlarında sadece “Kültür Tesisi Alanı” için açıklama yapıldığı ve “Kültür Alanı içerisinde “Kültür  Alanı  

içerisinde  müze, sanat galerisi kütüphane, tiyatro v.b. fonksiyonlar yer alabilir.” açıklamasının bulunduğu, 

ancak  teklif planda önerilen “sağlık” fonksiyonunun bahse konu fonksiyonlar içinde yer almadığı gibi,  

“Sağlık” fonksiyonu için Yönetmelikte ve Meri planda  ayrı bir lejant oluşturulduğu, ayrıca teklif plan 

notlarında “Sosyal Kültürel Tesis Alanında avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Avan proje İ.B.B 

Başkanlığınca ve İlçe Belediye Başkanlığınca onaylanacaktır.” denilerek Sosyal Kültürel Tesis Alanında 

yapılaşma koşullarının belirlenmeyerek avan projeye bırakıldığı, bunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 

İmar Planlarına Dair Esaslar bölümü, Uygulama İmar Planı 24. maddesinin 4. Bendinde yer alan “Uygulama 

imar planlarında yapılaşma koşullarına ilişkin olarak; ayrık, bitişik, blok yapı nizamı ile Taban Alanı Kat Sayısı 

(TAKS), Kat Alanları Kat Sayısı (KAKS), emsal, bina yüksekliği, yapı yaklaşma mesafeleri belirlenir.” 

hükmüne aykırı olduğu,  Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Sağlık tesislerine ilişkin yapılaşma şartlarının 

tanımlanması gerektiği, 

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği incelendiğinde; meri 04.05.2006 t.t.li 1/1000 ölçekli 

plandaki yaklaşık 6000 m² Park Alanının teklife konu parselde yer alan yaklaşık 3570 m² lik kısmının  “Sosyal 

Kültürel Tesis Alanı olarak planlandığı, teklif plan değişikliği donatı alanının başka bir donatı alanına 

dönüştürülmesine yönelik olduğu düşünülmekle birlikte, “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin “İmar 

Planı Değişiklikleri”ne ilişkin 26. Maddesinin 2. Bendinde belirtildiği üzere teklif plan değişikliği ile iptal 

edilen Park Alanı”na söz konusu donatı alanının hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir donatı 

alanı ayrılmadığından teklif plan değişikliğinin ilgili yönetmelik hükmüne aykırı ve plan bütünlüğünü bozucu 

nitelikte olduğu, teklif plan değişikliğinin 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı, Park Alanı donatısını azaltıcı, 

yapı ve trafik yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığı değerlendirilmektedir.  

Ayrıca Başkanlığımız ortak kullanımında olan Tapu Sorgulama Sistemi üzerinde yapılan incelemede, 

5909 ada, 187 parselin 04.04.1990 tarihinde bağış yoluyla Kartal Belediyesi mülkiyetine geçtiği, niteliğinin 

İlkokul olarak belirtildiği görülmüştür. 

Sonuç olarak ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliğinin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı 

donatısını arttırıcı olmakla birlikte Park Alan donatısını azaltıcı, plan bütünlüğünü bozucu, yapı ve trafik  

yoğunlunu arttırıcı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ve Tip İmar Yönetmeliğinin bahsi geçen  

maddelerine aykırı nitelik taşıdığı değerlendirilmektedir. "denilerek.  

İlgi (a) yazı ve ekleri ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi yazımız ekinde olup, 

ilgi (k) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. 

maddelerine ve 5747 sayılı yasaya  göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir 

Belediye Meclisine havale olunmuştur.   
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 5909 ada 187  parsele ilişkin 1/1000 

ölçekli  Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli  plana aykırılık  teşkil  ettiğinden  

meri 1/1000 ölçekli  plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

 

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

         KARARA KATILMIYORUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 
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KARARA KATILMIYORUM  KARARA KATILMIYORUM       KARARA KATILMIYORUM  
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
206 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/2042 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

KONUNUN ÖZÜ:   Sultangazi İlçesi, Sultançiftliği Mahallesi, 256 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 

U.İ.Planı tadilat teklifi. PİN: UİP-3867,44 

 KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün   09/ 11  /2015 gün ve 2015-12503 -8739      sayılı 

yazısında;  

"İlgi:  a)29.09.2015 tarih 73731303-10198460-2038-7718 sayılı Sultangazi Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 

1/1000 ölçekli U.İ.Planı tadilat dosyası. 

b) 14.08.2015 tarih, 8848834-Bno: 2921 İBBno: 151277 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.  

    c)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004  

gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. 

TALEP: İlgi (a) yazıda; Sultangazi İlçesi, Sultançiftliği Mahallesi 256 ada 10 parselin bir kısmının 

Belediye Hizmet Alanından çıkartılarak Ticaret+Konut (T5) Alanına alınmasına ilişkin 15.05.2015 tt’li 

1/5000 ölçekli N.İ.Planı tadilatı doğrultusunda hazırlanan UİP-3867,44 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli 

U.İ.Planı tadilatı 10.09.2015 tarih 94 sayılı İlçe Meclis kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı 

yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir. 

 MÜLKİYET:  İlgi (a) yazı eki “Taşınmaza Ait Tapu Kaydı” örneğinden;  Sultançiftliği Mahallesi 256 

ada 10 parselin (1379,1m2) Sultangazi Belediyesi mülkiyetinde olduğu, bağış yolu ile 11.11.2014 tarihinde 

edinildiği anlaşılmaktadır.   

 MEVCUT DURUM: İBB Coğrafi Bilgi Sistemindeki 2014 yılı uydu görüntüsünden parselde yapı 

olmadığı görülmektedir. 

        MERİ PLAN  DURUMU: Sultançiftliği Mah, 256 ada, 10 parsel; 24.01.2011 tt’li Sultangazi 1/5000 

ölçekli N.İ.Planında Belediye Hizmet Alanında kalmakta iken 15.05.2015 tt’li 1/5000 ölçekli N.İ.Planı 

tadilatı ile 256 ada 10 parselin bir kısmı Belediye Hizmet Alanından çıkartılarak kısmen T5 (Konut+Ticaret) 

Alanına kısmen de 800 ki/ha yoğunluklu Konut Alanına alınmıştır. 

  Sultançiftliği Mah, 256 ada, 10 parsel; 30.12.2011 tt’li Sultangazi 1/1000 ölçekli U.İ.Planında 

Belediye Hizmet Alanında kalmaktadır.   

İLÇE MECLİS KARARI: 10.09.2015 tarih 94 sayılı İlçe Meclis Kararında; “İMAR 

KOMİSYONUNUN 19 NO'LU RAPORU; "Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.08.2015 tarih ve 10193184-

1900 sayılı Sultançifliği mahallesi 256 ada 10 parselin bir kısmının B.H.Alanından çıkarılarak 

Konut+Ticaret (T5) alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifi 

15/05/2015 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca 

uygun görülmüştür." rapor- karar olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.”denilmektedir. 

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ: 

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün İlgi (b) yazında; “ULAŞIM KARARI: Sultangazi İlçesi, 

Sultançiftliği Mahallesi, 256 ada 10 parselin 15.05.2015 t.t.li Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda 

kısmen yoldan çekme mesafesi 3.00m, yan parsellerden çekme mesafesi 3.00 m, bitişik nizam, 5 katlı (B-5) 

yapılaşma şartlarında "Konut+Ticaret Alanı"na alınmasını içeren 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı 

teklifi; 

 Meri planlardaki yol genişliklerinin sağlanabilmesi için yola gerekli terklerin yapılması, 

 "Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark 

yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için; 

• brüt alanı 75m2 'ye kadar (brüt alan ≤ 75m2 ) olan dairelerde en az 1 adet 

otopark 

• brüt alanı 75m2-150m2 arasında (75m2 < brüt alan < 150m2 ) olan dairelerde 

en az 2 adet otopark 

• brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan ≥150m ) dairelerde en az 3 adet 

otopark yeri ayrılması gerekmektedir." şeklinde plan notu eklenmesi, 

 "Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30m2’lik 

inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." plan notunun eklenmesi, hususlarının 

yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun 

bulunmaktadır.” denilmektedir. 
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İSKİ Genel Müdürlüğünün 10.04.2015 tarih, 182731 sayılı yazısında; “…bahse konu 256 ada 10 

parselin yapılaşma koşullarını düzenlemeye yönelik hazırlanan plan tadilatı ile ilgili İdaremizce 

herhangi bir sakınca görülmemiştir. Yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte 

gönderilen planlardaki her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de 

kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar 

verilmemelidir, hatlarımızın geçtiği güzergahlar yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır.” 

denilmektedir.  

Kamulaştırma Müdürlüğünün 03.04.2015 tarih, 3345-64745 sayılı yazısında; “Konu incelenmiş 

olup, adı geçen taşınmazın kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi 

herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmamıştır.”denilmektedir. 

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 01.04.2015 tarih, 581-62869 sayılı ve 10.04.2015 tarih 

666-698883 sayılı yazısında; “Teklif planda işaretli alan. Belediyesince hazırlatılmış olan 1/1000 Ölçekli 

Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında ÇF-YÖ2 lejantlı (Çukurçeşme Formasyonu -Yerleşime 

Önlemli Alanlar)' da kalmaktadır. Bu çalışmaların açıklama raporunda ÇF-YÖ2 alanlarında eğime bağlı 

olarak yer yer stabilite problemleri ile şişme, oturma, taşıma kapasitesi problemleri beklendiği belirtilmiş 

olup ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır. 

Ayrıca, arazide yerinde yapılan incelemede alandaki binaların yıkıldığı, herhangi bir yapılaşma 

bulunmadığı ve arazinin düz bir topografyaya sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne 

alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de 

değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu l/5000ve 1/1000 ölçekli 

plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” şeklinde kurum görüşü belirtilmektedir. 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: İlgi (a) yazıda; Sultangazi İlçesi, Sultançiftliği Mahallesi 256 ada 

10 parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanından çıkartılarak Ticaret+Konut (T5) Alanına 

alınmasına ilişkin 15.05.2015 tt’li 1/5000 ölçekli N.İ.Planı tadilatı doğrultusunda hazırlanan UİP-

3867,44 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli U.İ.Planı tadilatı 10.09.2015 tarih 94 sayılı İlçe Meclis 

kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere 

tarafımıza iletilmiştir. 

 İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftasında 256 ada 10 parselin bir kısmının 3/3 B-5 

yapılanma şartlarında Ticaret+Konut (T5) Alanına alındığı ve Belediye Hizmet Alanının batısında kalan 

çekme mesafelerinin iptal edilerek 3metrelik çekme mesafesinin Ticaret+Konut (T5) Alanının bitiminden 

itibaren 3 metre olarak yeniden düzenlendiği ve plan tasdik sınırı içinde; 

-“Tasdik sınırı içerisindeki alan Ticaret+Konut (T5) Alanı ile Belediye Hizmet Alanıdır. 

- Açıklanmayan hususlarda meri plan şartları ve meri İmar Yönetmeliği hükümleri 

geçerlidir.”şeklinde plan notlarının oluşturulduğu görülmüştür. 

Kurum ve kuruluş görüşleri yönünden incelendiğinde; Kamulaştırma Müdürlüğünün olumlu, İSKİ 

Genel Müdürlüğünün ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı olumlu görüşleri ile Ulaşım 

Planlama Müdürlüğü’nün ticaret ve konut alanlarındaki her bağımsız bölüm için yazıda belirtilen şartlarda 

otopark alanı ayrılması için plan notu düzenlenmesi ile ilgili şartlı görüşü bulunmakta olup, Ulaşım  

Planlama Müdürlüğünün görüşünün teklif plan notlarına eklenmediği görülmektedir.  

 

  İlgi (a) yazı eki Sultangazi İlçesi, 50. Yıl Mahallesi 256 ada 10 parselin bir kısmının Belediye 

Hizmet Alanından çıkartılarak Ticaret+Konut (T5) Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Plan 

tadilatının 15.05.2015 tt’li 1/5000 ölçekli N.İ.Planı tadilatı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. " 

denilerek   

 

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki “UİP-3867,44” plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı tadilat teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (c) Başkanlık onayı ve 

genelgesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14 maddelerine ve 5747 

sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale 

olunmuştur.  
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sultangazi ilçesi, Sultançiftliği mah. 256 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda 

hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

KARARA KATILMIYORUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 

KARARA KATILMIYORUM      KARARA KATILMIYORUM          KARARA KATILMIYORUM 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
207 

Tarih: 
19.11.2015 
Dosya No: 
2015/1727 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 
KONUNUN ÖZÜ:  Bahçelievler İlçesi, Yenibosna, 20 pafta, 53 ada, 24 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar Planı tadilat teklifi        

KOMİSYON İNCELEMESİ:Planlama Müdürlüğünün   14/ 09  /2015 gün ve 2015-8542 -7116                                                               

sayılı yazısında; 

 "İlgi      : a) İlgilisinin 26.06.2015 tarih, 8542 kayıt sayılı dilekçesi ve ekleri.  

 b) İlgilisinin 17.08.2012 tarih, 11805 sayılı dilekçesi ve ekleri.              

  c) 15.10.2012 tarih, 2012/11805-10561 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

  d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2012 gün, 2238 sayılı kararı. 

 e) İlgilisinin 13.12.2012 tarih, 16426 sayılı dilekçesi ve ekleri.     

  f) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 11.12.2012 tarih, 1329851- 4629 sayılı yazısı.  

  g) 14.01.2013 tarih, 2012/16426 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

  h) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih, 439 sayılı kararı. 

 ı) İlgilisinin 02.09.2013 tarih, 11642 sayılı dilekçesi ve ekleri. 

i) 04.10.2013 tarih,  2012/11805-10561 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

             j) Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.10.2013 tarih, 1941 sayılı kararı. 

             k)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Genelgesi   

                  ve 20.08.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. 

 

TALEP:  

İlgi (a) dilekçe ile 20.01.2008 tt’li 1/5000 ölçekli Bahçelievler Yenibosna Kocasinan Mahalleleri 

Nazım İmar Planında max. KAKS: 1.50 maxH: 15.50 m yapılanma şartlarında “Ticaret Hizmet Alanı”nda 

kalan Bahçelievler, Yenibosna, 53 ada, 24 parselin “Turizm Tesis Alanı+Otel” alanına alınmasına ilişkin  

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi 

istenmektedir.   

 

 MÜLKİYET:   

İlgi (a) dilekçe eki tapu kayıtlarına bakıldığında; Bahçelievler, Yenibosna, 20 pafta, 53 ada, 24 

parselin 561,84 m² yüzölçümünde ve 17.08.2011 edinim tarihli(satış) olarak şahıs adına kayıtlı olduğu, 

Bahçelievler Belediye Başkanlığı adına 09.09.2013-22168, 18.02.2014-4249 tarih ve yevmiye ile kamu 

haczi şerhi bulunduğu görülmüştür. 

 

   MEVCUT DURUM:  

  Başkanlığımız ortak kullanımında olan CBS 2014 yılı uydu fotoğrafları ve bina verilerine 

bakıldığında planlamaya konu alan üzerinde 6 katlı yapı bulunduğu görülmektedir.  

     

        MER-İ PLAN  DURUMU: 

 Bahçelievler, Yenibosna, 20 pafta, 53 ada, 24 parsel; 20.01.2008 tt’li 1/5000 ölçekli Bahçelievler Yenibosna 

Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planı ile 21.06.2009 tt’li 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon 

Uygulama İmar Planında  max. KAKS: 1.50,  maxH: 15.50 m yapılanma şartlarında “Ticaret+Hizmet 

Alanı”nda, parselin küçük bir kısmı 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planında “Yol Alanı”nda 

kalmaktadır. 

 
            KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ: 

  Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarih, 105430-1229 sayılı yazısında : “… adı geçen 

taşınmazın kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem 

dosyasına da rastlanmamıştır.” denilmektedir. 

 Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 02.02.2015 tarih, 196-19537 sayılı yazısında özetle; 

söz konusu alanın küçük bir kısmının “UA” (Uygun Alanlar) lejantlı alanda, büyük bir kısmının ise “ÖA-2b” 

(Yüksek eğimli Yamaçlarda Karşılaşılan Orta-Düşük Stabilite Sorunlarının görülebileceği alanlar ile temsil 

edilen Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar) lejantlı alanda kaldığı, sonuç olarak yazıda ve 
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rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama 

alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve yapı statiği 

yönünden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması yeni uygulamalar öncesinde 

yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre 

uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Plan değişikliğinin jeolojik bakımdan 

uygun görüldüğü belirtilmektedir.  

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 06.03.2015 tarih, 255962-854 sayılı yazısı eki 05.03.2015 gün 

UP2015-08/09 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararında; “… 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi; 

 Mer’i planlara uygun olarak cephe aldığı yollara gerekli terklerin yapılması, 

 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında;  

 Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olduğundan ±0.00 kotu altında ve üstünde cephe 

aldığı 10m ve 15 m genişliğindeki yollardan min. 5m.’lik yapı yaklaşma mesafelerinin 

bırakılması,  

 Teklif “Turizm Tesis Alanı+Otel” fonksiyonun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi parseli 

içerisinde yürürlükteki “İstanbul Otopark Yönetmeliği” gereğince düzenlenerek 

karşılanması, ve Müdürlüğümüzden tekrar görüş alınması hususlarının yerine getirilmesi 

koşulu ile fonksiyon yönüyle uygun olmakla birlikte, teklif “Turizm Tesis Alanı+Otel” 

fonksiyonunu yapılaşma şartının belirtilmediği, mer’i, 1/1000 ölçekli planda 

“Ticaret+Hizmet Alanı” fonksiyonu için KAKS:1.50 yapılaşma şartının olduğu ve 

Ticaret+Hizmet Alanlarında; bürolar, işhanları, gazino,lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar, 

bankalar, oteller, sinema, tiyatro gibi kültürel soysal tesisler yönetimle ilgili tesisler vb 

yapılar zemin katların ticaret olması kaydı ile üst katlarda isteğe bağlı olara konut 

yapılabilir.” Şeklinde plan notunun bulunduğu tespit edilmiş olup 1/5000 ölçekli plan tadilatı 

teklifinin yapılaşma şartları bakımından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi 

gerekmektedir.” denilmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: 

İlgi (a) dilekçe ile 20.01.2008 tt’li 1/5000 ölçekli Bahçelievler Yenibosna Kocasinan Mahalleleri 

Nazım İmar Planında max. KAKS: 1.50 maxH: 15.50 m yapılanma şartlarında “Ticaret+Hizmet Alanı”nda 

kalan Bahçelievler, Yenibosna, 53 ada, 24 parselin “Turizm Tesis Alanı+Otel” alanına alınmasına ilişkin  

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin meri 20.01.2008 tt’li 1/5000 ölçekli Bahçelievler 

Yenibosna Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planının F21c22c rumuzlu plan paftası üzerine hazırlandığı, 

Bahçelievler, Yenibosna, 53 ada, 24 parselin onama sınırı içerisine alınarak “Ticaret+Hizmet” lejandının 

iptal edilerek parsele, bölge planından bağımsız “Turizm Tesis Alanı+Otel” fonksiyonu önerildiği, teklif 

plana;  

1. Plan  onama sınırı İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 20 pafta, 53 ada, 24 no’lu 

parsel sınırıdır. 

2. 20 pafta, 53 ada, 24 no’lu parsel “Turizm Tesis Alanı+Otel” dir. 

3. Mer’i planlardaki yapılaşma koşulları geçerlidir. 

4. “Turizm Tesis Alanı+Otel” fonksiyonuna hizmet etmek şartı ile konferans salonu, fitness ve spa 

merkezi, yeme içme yerleri vb. ortak kullanım alanları yapıldığı takdirde 1. Bodrum kat iskan 

edilebilir, emsale dahil değildir.  

5. Otel dışında iskan edilemez, birden fazla bağımsız bölüm oluşturulamaz. 

6. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onanmadan uygulama yapılamaz. 

7. Açıklanmayan hususlarda mer’i plan ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları 

önerildiği, 

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin Deprem ve Zemin 

İnceleme Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğünün şartlı görüşleri bulunduğu, Kamulaştırma 

Müdürlüğü’nün ise “… adı geçen taşınmazın kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı 

bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmamıştır.” şeklinde görüş belirttiği görülmektedir. 

Dosyasında yapılan incelemede;  

İlgilisince ilgi (b) dilekçesi ile; daha önce Bahçelievler İlçesi, Yenibosna, 20 pafta, 53 ada, 24 

parselin max KAKS:1,50, 6 kat yapılanma şartlarında “Ticaret+Hizmet Alanı”ndan “Turizm Tesis Alanı 

Otel” lejandına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi tarafımıza iletilmiş 

olup; söz konusu teklif ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş, Büyükşehir Belediye 

Meclisinin ilgi (d) kararı ile; “…plan tadilat teklifi incelenmiş olup, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü 

fonksiyonlar açısından yeniden değerlendirildikten sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi…” 

şeklinde karar verilmiştir.  



 77 

İlgilisi tarafından yeniden hazırlanıp tarafımıza iletilen ilgi (e) teklifte söz konusu parselin 

maxKAKS:1,50 maxH:15,50m yapılanma şartlarında “Ticaret+Hizmet Alanı”ndan KAKS:2,00 yapılanma 

şartında “Turizm Tesis Alanı+Otel” lejandına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 

teklifi Ulaşım Planlama Müdürlüğünün “Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 20 pafta, 53 ada, 24 

parselin maxKAKS:1,50 maxH:15,50 yapılaşma şartlarında “Ticaret+Hizmet Alanı” lejandından KAKS:2,00 

yapılaşma şartlarında “Turizm Tesis Alanı+Otel” lejandına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan 

tadilat teklifi; teklif “Turizm Tesis Alanı+Otel” fonksiyonu uygun olmakla birlikte, yapılaşma şartları 

bakımından bölgesel ulaşım sistemi açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” 

şeklinde ilgi (f) görüş yazısı ile tarafımıza iletilmiş, söz konusu teklif ilgi (g) yazımızla Büyükşehir Belediye 

Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (h) kararı ile uygun görülmemiştir  

Bu kez ilgilisinin ilgi (ı) dilekçesi ile söz konusu alanın maxKAKS:1,50 maxH:15,50 yapılaşma 

şartlarında “Ticaret+Hizmet Alanı” lejandından kat adedi:6 Hmax:21.50 m yapılanma şartlarında “Turizm 

Tesis Alanı+Otel”  alanına alınması istenmiş olup, teklifin ilgi (i) yazımız ile; “ Söz konusu parsele ilişkin 

maxKAKS:1,50 Hmax:15,50m olan meri yapılaşma şartının mevcut kontür gabari korunarak Hmax:21,50m 

şeklinde önerilmesi çevre meri yapılaşma şartlarına uymadığı, söz konusu teklifin örnek teşkil edecek 

nitelikte olduğu görülmüş olup, ilgi (ı) teklifin mevcutta yer alan 6 katlı binanın yasal hale getirilmesine 

yönelik olduğu görülmektedir.” şeklindeki görüşümüzle Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği, alınan ilgi 

(j) karar ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin uygun bulunmadığı görülmüştür. 

İlgi (a) dilekçe eki teklif 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı incelendiğinde;  

  İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin önceki tekliflerden farklı 

olarak yapılaşma şartlarının açıkça belirlenmediği, plan notlarının 3. Maddesinde “meri plandaki 

yapılaşma koşulları geçerlidir” şeklinde önerildiği, ancak ilgi (a) dilekçe ile önerilen “Turizm Tesis 

Alanı+ Otel alanı” fonksiyonu bölge planlarında bulunmadığından meri plan yapılaşma şartlarının da 

olamayacağı,  

 Teklif planda fonksiyonun “Turizm Tesis Alanı” olarak önerildiği ancak meri bölge planında 

“Turizm Tesis Alanı” fonksiyonunun olmadığından teklif ile bölge planından bağımsız parsel 

bazında lejant oluşturulduğu,  

 Meri plan notlarında Ticaret+Hizmet fonksiyonu içinde alt fonksiyon olarak “Otel” yapılabileceği, 

 Teklif plan notlarının 4. Maddesinde 1. Bodrum katın emsal harici tutulması ile ilave 1 kat inşaat 

alanı önerildiği, ancak konu ile ilgili olarak Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm 

Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Teklifinin; 15.05.2015 tarihli, 849 sayılı meclis kararında “…İmar 

planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alan, özel sosyal kültürel tesis alanı 

fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği 

alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesisi 

binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut 

birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. Ve 2. 

Bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, 

tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma- giyinme odaları, personel 

yemekhanesi,tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, 

mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuar, görüntüleme merkezi, yoğun 

bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler, emsale dahil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu 

üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm  tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak 

kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin kat yüksekliği 7m. ye kadar 

yapılabilir” şeklinde uygun görüldüğü, bahse konu meclis kararının dağıtımının yapılmadığı 

hususları tespit edilmiştir.  

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi ilgili kanun ve yönetmelikler 

kapsamında incelenmiş olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında; “İmar 

planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini 

bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” denilmekte 

olup, bölge planından bağımsız farklı bir fonksiyon önerilerek kullanma dengesini en rasyonel biçimde 

belirlemek üzere hazırlanan meri imar planlarının gerek fonksiyon olarak gerekse yapılaşma yönünden 

değişikliğe uğraması ile bölge plan bütünlüğünün bozulacağı, çevre parsellere emsal oluşturacağı, yapılaşma 

şartının belirsiz olmasından dolayı teklif edilen inşaat alanının tespit edilemediği görülmektedir. " denilerek   

            İlgi (a) yazı ve eki NİP 4963,21 Plan İşlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi 

yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (k) Başkanlık Onayı ve 

Genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere 

Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.         
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bahçelievler İlçesi, yenibosna Mahallesi, 20 pafta 53 ada 24 parsele 

ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup  plan kararlarına aykırılık teşkil 

ettiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir.  

 

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

 

       Hadi DİLER   Timur SOYSAL                          Oktay BİRİNCİ 

   İmar ve Bayındırlık      Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maliki Ejder BATUR                              Serhan KURAL                     Dila Damla ÖNER                            

               Üye                                     Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                                 Cemal ŞERİFOĞLU                Nezih KÜÇÜKERDEN 

               Üye                                       Üye                                          Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


