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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
145 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/638 

KENTSEL YENİLEME-İMAR VE BAYINDIRLIK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Maltepe İlçesi, 16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı plan notu 

düzenlemesine yapılan İtiraz sonucu oluşan 1/1000 ölçekli UİP. değişiklik teklifi PİN:         

                    

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 10  / 04  /2017 gün ve  2017/835-2955 sayılı 

yazısında; 

" İlgi:  a) 12.01.2017 tarih ve E.531067 sayılı Maltepe Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 08.09.2016 tarih ve 

2016/113, 11.11.2016 tarih ve 2016/137 sayılı İlçe Belediyesi Meclis kararları ile 1/1000 ölçekli teklif plan 

paftaları. 

 b) 04.08.2015 tarih ve 79537001-622-E.209315 sayılı Maltepe Belediye Başkanlığı yazısı ile eki 

08.05.2015 tarih ve 2015/88 sayılı İlçe Meclis kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları. 

 c) 12.10.2015 tarih ve 2015/10433-7770 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

d) 10.02.2016 tarih ve 233 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı. 

e) 29.06.2016 tarih ve 2016/2157-727884 sayılı dağıtımlı yazımız. 

f) 20.08.2004 tarihli ve S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ile 20.08.2004 tarihli ve 

S/90 sayılı Başkanlık Oluru.  

 İTİRAZ: 

İlgi (a) yazı ile; Maltepe E-5 Güneyi ve Kuzeyi ile Esenkent Uygulama İmar Planları plan notu 

revizyonuna ilişkin 16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Başkanlıklarında 

20.07.2016-18.08.2016 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı, 26.07.2016 tarih ve E.429971 sayılı İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü yazısı ile itirazda bulunulduğu ve ilgi (a) yazı eki 08.09.2016 tarih ve 113 sayılı, 11.11.2016 tarih ve 

137 sayılı İlçe Meclis kararları ile karara bağlandığı belirtilerek ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gereği 

için Başkanlığımıza iletilmiştir. 

MERİ PLANLARDAKİ DURUM: 

  Plan notu değişikliğine konu bölgede; 

16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Nazım İmar Planı, 

16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı, 

01.12.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Esenkent Nazım İmar Planı kapsamında, 

26.02.2007-15.09.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı ve Plan 

değişikliği, 

15.02.2008-22.08.2010-15.09.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve 

Plan değişiklikleri, 

10.12.2012-21.07.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Esenkent Mahallesi Uygulama İmar Planı ve plan 

değişikliği kapsamında kalmakta iken  

   16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğinin yürürlüğe girdiği 

anlaşılmaktadır. 

İLÇE MECLİS KARARI: 

  İlgi (a) yazı eki 08.09.2016 tarih ve 2016/113 sayılı İlçe Belediyesi Meclis kararında “Maltepe Belediye 

Meclisi’nin 05.09.2016 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen Maltepe E-5 Güneyi-

E-5 Kuzeyi ve Esenkent Uygulama İmar Planı plan notu revizyon teklifi itirazları ile ilgili teklif incelenmiş olup, 

• 1 nolu plan notu itirazın; "Birden fazla yola cephesi olan ve 7 metre bina derinliği sağlamayan 

parsellerde, yollardan geniş olan cephe ön bahçe kabul edilerek diğerleri imar adasının tamamı göz önüne 

alınarak Müdürlüğünce değerlendirilip, arka ve yan bahçe olarak düzenlenir." şeklinde tadilen kabulüne, 

• 2 nolu plan notu itirazın; meri plan notunun yeterince açıklayıcı olması nedeniyle reddine, 

• 3 nolu plan notu itirazı; plan bütünlüğü kapsamında değerlendirilerek aynen kabulüne, 

• 4 nolu plan notu itirazın; meri mevzuatla düzenleme getirilmeyen alanlarda yapılacak uygulamada 

yoğunluk önleyici bir plan notu olması gerekçesiyle aynen kabulüne, 

• 5 nolu plan notu itirazın; itiraza konu plan notunun uygulamayı kolaylaştırıcı olması nedeniyle aynen 

kabulüne, 

• 6 nolu plan notu itirazın; "E-5 kuzeyi plan notlarında cephe şartı kurtarmayan parsellerde, yan bahçe mesafesi 2 

metreye kadar düşebilir" şeklinde tadilen kabulüne, 

• 7 nolu plan notu itirazın; ilgili plan notunun uygulamayı kolaylaştırıcı hükmü nedeniyle reddine, 
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• 8 nolu plan notu itirazın; plan notunun hangi hususlarda komisyonumuzca değerlendirilmesi gerektiği 

yönünde açıklayıcı bir çalışma yapılarak meclise iletilmesi gerektiğinden Müdürlüğüne iadesine, 

• 9 nolu plan notu itirazın; bölge planı ölçeğinde uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olduğu gerekçesi ile 

aynen kabulüne, 

• 10 nolu plan notu itirazın; uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olduğu gerekçesi ile aynen kabulüne, 

• 11 nolu plan notu itirazın; meri mevzuatlar kapsamında değerlendirilmiş olup reddine,   

şeklindeki İmar Komisyonu raporu “Maltepe İlçesi E-5 Güneyi, E-5 Kuzeyi ve Esenkent Uygulama İmar Planı 

plan notu revizyon teklifi itirazları ile ilgili İmar 21 nolu raporunun 5. ve 6. Maddelerine ekli muhalefet şerhi ile 

birlikte aynen kabulüne, Maltepe İlçe Belediye Meclisinin 2016/Eylül ayı toplantılarının 08.09.2016 tarihinde 

yaptığı 3.birleşiminde oybirliği karar verildi.” şeklinde karara bağlandığı görülmektedir. 

 İlgi (a) yazı eki 11.11.2016 tarih ve 2016/137 sayılı İlçe Belediyesi Meclis kararında; “Maltepe Belediye 

Meclisinin 07.11.2016 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen Maltepe E-5 güneyi, 

E-5 kuzeyi ve Esenkent uygulama imar planı plan notu revizyonu ile ilgili teklif incelenmiş olup, 8 nolu plan notu 

itirazının ; ön bahçe mesafesi 5 m ve daha az olan parsellerde, binaların zemin veya bodrum katlarından yol 

cephesinde yapılacak çıkmalarda yola olan yatay mesafe ve yol kotu ile çıkma altı arasındaki düşey mesafe hiçbir 

yerde 2.40'dan az olamaz şeklinde değiştirilerek tadilen kabulü, 6 nolu plan notu itirazının; 3.3.8 Plan Uygulama 

hükümleri ve İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılanması mümkün olmayan parsellerde, minimum bina 

cephesini sağlayacak şekilde yan bahçe mesafesi 2 metreye kadar düşebilir şeklinde tadilen kabulü, 10 nolu plan 

notu itirazının; reddi, E-5 Kuzey Plan notlarında; -B.317 plan notu itirazının reddi -A. 12 plan notu itirazının reddi -

B.1.5 plan notu itirazının reddi E-5 Güneyi Plan notlarında; - Genel Hükümler 11 nolu itirazın 

reddi,komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki İmar Komisyonu raporu “Maltepe E-5 Güneyi, E-5 

Kuzeyi ve Esenkent uygulama imar planı plan notu revizyonu ile ilgili İmar Komisyonunun 22 nolu raporunun 

aynen kabulüne, Maltepe İlçe Belediye Meclisinin 2016/Kasım ayı toplantılarının 11.11.2016 tarihinde yaptığı 

3.birleşiminde oybirliği karar verildi.” şeklinde karara bağlandığı görülmektedir. 

DEĞERLENDİRME: 

İlgi (b) yazı ile; Maltepe E-5 Güneyi ve Kuzeyi ile Esenkent Uygulama İmar Planlarına plan notu 

revizyonuna ilişkin hazırlanan UİP: 1417,9-1396,18-1418,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı değişiklik teklifleri gereği için tarafımıza iletilmiştir. 

İlgi (b) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifleri değerlendirilerek hakkında karar 

alınmak üzere ilgi (c) yazımız ile  Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, ilgi (d) Büyükşehir Belediye 

Meclisi kararı ile “…E-5 Güneyi U.İ.Planı plan notlarının Genel Hükümler Bölümüne ait 3 ve 4 nolu plan notları, 

Özel Hükümler Bölümüne ait 1.b, 3.r nolu plan notları ve plan notlarının Genel Hükümler bölümüne eklenen 3.t 

nolu plan notu ile ilgili Maltepe Belediye Meclisi kararı doğrultusunda uygulama yapılması, Konut Alanları ile 

ilgili plan notunun meri plandaki halinin korunarak “Planda emsal değeri verilmiş konut ve konut+ticaret alanında 

kalan parsellerin tevhid edilerek toplulaştırma şartlarını sağlaması halinde yeni oluşan parselde sadece konut 

alanında kalan kısımlarda toplulaştırmaya ilişkin artışlar ilave edilerek uygulama yapılacaktır.” ibaresinin bu 

maddeye eklenmesi, E-5 Kuzeyi U.İ.Planı plan notlarının Genel Hükümler Bölümüne ait A.3, A.4, A.21, A.24 

nolu plan notları, Özel Hükümler Bölümüne ait B.6.2.9, B.3.17, B.1.3, B.3.16 nolu plan notları ve Genel 

Hükümler Bölümüne eklenen A.22.a nolu plan notu ile ilgili olarak Maltepe Belediye Meclisi kararı 

doğrultusunda uygulama yapılması, Özel Hükümler bölümüne eklenen 5.5 nolu plan notunun “Planda emsal 

değeri verilmiş konut ve konut+ticaret alanında kalan parsellerin tevhid edilerek toplulaştırma şartlarını sağlaması 

halinde yeni oluşan parselde sadece konut alanında kalan kısımlarda toplulaştırmaya ilişkin artışlar ilave edilerek 

uygulama yapılacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, Esenkent Mahallesi U.İ.Planı plan notlarının G22-a-09-a-

2d paftasında plan notlarının Genel Hükümler Bölümüne ait 3, 4, 16 nolu plan notları ve Özel Hükümler 

Bölümüne ait 7, B.3.15, B.4, B.10.4 nolu plan notları ve Genel Hükümler Bölümüne eklenen 17 nolu plan notu ile 

ilgili olarak Maltepe Belediye Meclisi kararı doğrultusunda uygulama yapılması, ayrıca “Planlama alanında İmar 

Kanunu’nun 15 ve 16.maddelerine göre yapılan uygulamalarda yol, yeşil alan, park alanı, çocuk bahçesi, meydan, 

okul alanları, belediye hizmet alanı,, idari tesis alanı, sağlık tesis alanları, spor alanları, otopark alanları, dini tesis 

alanları, sosyal kültürel tesis alanları vb. kamu kullanımına ayrılmış tüm donatı alanları (KOP alanları dahil) kamu 

eline bedelsiz geçmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz. Planlama alanında yukarıda sayılan 

donatı alanlarında kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez.” şeklindeki plan notunun Maltepe E-5 Güneyi, E-

5 Kuzeyi ve Esenkent U.İ.Planı plan notlarının Genel Hükümler Bölümüne eklenmesi, bunun dışında kalan 

konularda meri plan hükümlerinin korunması… uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmış ve 1/1000 ölçekli 

plan paftası 16.02.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. 

16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğinin ilgi (e) yazımız ile 

dağıtımı yapılmış ve Maltepe Belediye Başkanlığı’nca 20.07.2016-18.08.2016 tarihleri arasında askıya 

çıkarılmıştır. 

İlgi (a) yazı ve ekleri incelendiğinde; 26.07.2016 tarih ve E.429971 sayılı Maltepe Belediye Başkanlığı, 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile 16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu 

değişikliğine on dokuz (19) ayrı konuda itirazda bulunulduğu, 26.08.2016 tarih ve E.451664 sayılı Plan ve Proje 

Müdürlüğü yazısı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sekiz (8) adet talebin muhtelif nedenlerle itirazen 

değerlendirilemeyeceğinin bildirildiği, 26.08.2016 tarih ve E.444008 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 
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Başkanlık Makamına yazısı ile on bir (11) adet itirazın değerlendirilerek karara bağlanmak üzere İlçe Belediye 

Meclisi’ne havale edildiği, ilgi (a) yazı eki 08.09.2016 tarih ve 2016/113 sayılı İlçe Meclis kararı ile on bir (11) 

adet itirazın kısmen reddine, kısmen aynen kabulüne, kısmen tadilen kabulüne, kısmen de Müdürlüğüne iadesine 

karar verildiği, 26.10.2016 tarih ve E.477264 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazısı ile 

08.09.2016 tarih ve 2016/113 sayılı İlçe Meclis kararı ile Müdürlüğüne iade edilen itiraz ve düzeltilmesi gereken 

plan notlarına ilişkin kararlar değerlendirilerek karara bağlanmak üzere İlçe Belediye Meclisi’ne havale edildiği, 

11.11.2016 tarih ve 2016/137 sayılı İlçe Meclis kararı ile kısmen reddine, kısmen tadilen, kabulüne şeklinde 

karara bağlandığı görülmektedir. 

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine ait paftalar incelendiğinde;  

16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Esenkent Mahallesi Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği 

paftasına; 

 “Askeri Alanla veya herhangi bir donatı alanıyla komşuluğu bulunan parsellerin tamamının tek 

seferde tevhid edilmesiyle oluşan 2000 m²’den büyük imar parsellerinde ve tek parselden oluşan 

yapı adalarında da yukarıda verilen hükümlere göre uygulama yapılır.”  

şeklindeki plan notunun ilave edildiği, 26.08.2016 tarih ve E.444008 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 

Başkanlık Makamına yazısında “…daha önce teklif plan notu önerilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 

uygun görülmediğinden tekrar önerilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir.” şeklinde görüş verildiği,  

 

16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği 

paftasına; 

 “İkiz ve üçüz uygulamalarda komşu parselde ayrık nizam yapı bulunması durumunda muvafakat 

aranır.” Şeklindeki Özel Hükümler 1.c. maddesinin iptal edilerek “1.c. İkiz ve üçüz 

uygulamalarda komşu parselde ayrık nizam yapı bulunması ve ruhsatlı-iskanlı bina olması 

durumunda muvafakat aranır. Ancak muvafakat alınamadığı durumlarda ilgili parsel alanının 

%10’luk kısmına denk gelen kısım (her durumda bu alan 40 m²’yi geçmemek şartıyla) ikiz 

olduğu parsel boyunca hat oluşturmak kaydı ile belediyeye bila bedel terk edilerek uygulama 

yapılabilir.”  

Şeklinde yeniden düzenlendiği, 26.08.2016 tarih ve E.444008 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 

Başkanlık Makamına yazısında “söz konusu teklif, İBB Meclisi’nin 10.02.2016 gün ve 233 sayılı kararı ile zaten 

reddedildiğinden, tekrar teklif edilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir.” şeklinde görüş verildiği,  

 

 “Plan genelinde ön bahçe mesafesi 5m’dir. Yapı adalarında %51 yapılanması teşekkül etmiş yol 

cephelerinde mevcut cephe hattı esas alınacaktır. Ön bahçesiz nizamda ön cephede çıkma 

yapılamaz.” Şeklindeki Özel Hükümler 3.a. maddesinin iptal edilerek“3.a. Plan genelinde ön 

bahçe mesafesi 5 m.dir. Ön bahçe mesafesi belirtilmeyen yapı adalarında %51 yapılanması 

teşekkül etmiş yol cephelerinde mevcut cephe hattı esas alınacaktır. Ön bahçesiz nizamda ön 

cephede çıkma yapılamaz. Ön bahçe mesafesi 5 m. ve daha az olan parsellerde, binaların zemin 

ve bodrum katlarından yol cephesinde yapılacak çıkmalarda yola olan yatay mesafe ve yol kotu 

ile çıkma altı arasındaki düşey mesafe hiçbir yerde 2.40’dan az olamaz.”  

Şeklinde yeniden düzenlendiği,  

 “Birden fazla yola cephesi olan veya 7 metre bina derinliğini sağlamayan parsellerde, yollardan 

geniş olan cephe ön bahçe kabul edilerek diğerleri müdürlüğünce değerlendirilerek, arka ve yan 

bahçe olarak düzenlenir.” Şeklindeki Özel Hükümler 3.r. maddesinin iptal edilerek“3.r. Birden 

fazla yola cephesi olan ve 7 metre bina derinliği sağlamayan parsellerde, yollardan geniş olan 

cephe ön bahçe kabul edilerek diğerleri imar adasının tamamı göz önüne alınarak Müdürlüğünce 

değerlendirilip, arka ve yan bahçe olarak düzenlenir.”  

Şeklinde yeniden düzenlendiği, 26.08.2016 tarih ve E.444008 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 

Başkanlık Makamına yazısında “…söz konusu plan notlarının çelişmediği düşünülmekte olup, meri plan notu, 

İlçe Meclisi’nin 08.05.2015 gün ve 88 sayılı Kararı ile tadilen kabul edildiğinden, Müdürlüğümüzce talep uygun 

görülmemektedir.” şeklinde görüş verildiği, 

 Özel Hükümlere “3.u. Plan genelinde yan bahçe mesafesi belirtilmeyen yerlerde yan bahçe 

mesafesi min. 4 mt.’dir.” şeklindeki plan notunun ilave edildiği, 

16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği 

paftasına; 

 “%51’i yapılanmış yol cephelerinde mevcut cephe hattı esas alınacak olup ön bahçe mesafesi 3 

m.’nin altına düşmeyecektir.” Şeklindeki Genel Hükümler A.24 maddesinin iptal edilerek “A.24. 

Ön bahçe mesafesi belirtilmeyen %51’i yapılanmış yol cephelerinde, mevcut cephe hattı esas 

alınacak olup, ön bahçe mesafesi 3 m’nin altına düşmeyecektir. Ön bahçe mesafesi 5 m. ve daha 

az olan parsellerde, binaların zemin ve bodrum katlarından yol cephesinde yapılacak çıkmalarda 

yola olan yatay mesafe ve yol kotu ile çıkma altı arasındaki düşey mesafe hiçbir yerde 2.40’dan 

az olamaz.”  
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Şeklinde yeniden düzenlendiği, 26.08.2016 tarih ve E.444008 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 

Başkanlık Makamına yazısında “…mahalle genelinde çok sayıda uygulama yapıldığından ve zaten plan notu 

gereği ön bahçelerin Başkanlık Onayı doğrultusunda 3m. olarak uygulandığı tespit edildiğinden notun 

değiştirilmesi uygun görülmemektedir.” Şeklinde görüş verildiği, 

 Özel Hükümlere “B.1.7. İkiz ve üçüz uygulamalarda komşu parselde ayrık nizam yapı bulunması 

ve ruhsatlı-iskanlı bina olması durumunda muvafakat aranır. Ancak muvafakat alınamadığı 

durumlarda ilgili parsel alanının %10’luk kısmına denk gelen kısım (her durumda bu alan 40 

m²’yi geçmemek şartıyla) ikiz olduğu parsel boyunca hat oluşturmak kaydı ile belediyeye bila 

bedel terk edilerek uygulama yapılabilir.”  Şeklindeki plan notunun ilave edildiği,  

26.08.2016 tarih ve E.444008 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazısında “söz 

konusu teklif, İBB Meclisi’nin 10.02.2016 gün ve 233 sayılı kararı ile zaten reddedildiğinden, tekrar teklif 

edilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir.” şeklinde görüş verildiği,  

 “Plan uygulama hükümleri ve imar yönetmeliği hükümlerine göre yapılanması mümkün olmayan 

parsellerde, minimum bina cephesini sağlayacak şekilde yan bahçe mesafesi 2m.’ye kadar 

düşebilir. Bu durumda yapılan yapılar 3 (üç) katı geçemez.” Şeklindeki Özel Hükümler B.3.8. 

maddesinin iptal edilerek “B.3.8. Plan uygulama hükümleri ve İmar Yönetmeliği hükümlerine 

göre yapılanması mümkün olmayan parsellerde, minimum bina cephesini sağlayacak şekilde yan 

bahçe mesafesi 2 metreye kadar düşebilir.” Şeklinde yeniden düzenlendiği, 

26.08.2016 tarih ve E.444008 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazısında “…söz 

konusu teklif, İBB Meclisi’nin 10.02.2016 gün ve 233 sayılı kararı ile zaten reddedildiğinden, tekrar teklif 

edilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir.” Şeklinde görüş verildiği, 

 “Birden fazla yola cephesi olan veya 7 metre bina derinliğini sağlamayan parsellerde, yollardan 

geniş olan cephe ön bahçe kabul edilerek diğerleri müdürlüğünce değerlendirilerek adadaki 

teşekkül istikametini korumak kaydıyla arka ve yan bahçe olarak düzenlenir.” Şeklindeki Özel 

Hükümler B.3.16. maddesinin iptal edilerek “B.3.16. Birden fazla yola cephesi olan ve 7 metre 

bina derinliği sağlamayan parsellerde, yollardan geniş olan cephe ön bahçe kabul edilerek 

diğerleri imar adasının tamamı göz önüne alınarak Müdürlüğünce değerlendirilip, arka ve yan 

bahçe olarak düzenlenir.”  

Şeklinde yeniden düzenlendiği, 26.08.2016 tarih ve E.444008 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 

Başkanlık Makamına yazısında “…söz konusu plan notlarının çelişmediği düşünülmekte olup, meri plan notu, 

İlçe Meclisi’nin 08.05.2015 gün ve 88 sayılı Kararı ile tadilen kabul edildiğinden, Müdürlüğümüzce talep uygun 

görülmemektedir.” şeklinde görüş verildiği, 

 “B.3.18. Planda TAKS sınırı verilmeyen alanlarda kitlesi belirli bloklar ile bitişik nizam hariç tek 

bir binanın taban alanı 1600 m²’yi geçemez.” ve 

 “B.3.19. Plan genelinde yan bahçe mesafesi belirtilmeyen yerlerde yan bahçe mesafesi min. 4 

mt.’dir” 

Şeklindeki plan notlarının Özel Hükümlere ilave edildiği görülmektedir. 

İlgi (a) yazı eki itiraz sonucu düzenlenen teklif plan notları planlama ve şehircilik ilkeleri, ilgili yasa ve 

yönetmelikler kapsamında değerlendirildiğinde; 

16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği 

paftasına ilave edilen “B.3.18. Planda TAKS sınırı verilmeyen alanlarda kitlesi belirli bloklar ile bitişik nizam 

hariç tek bir binanın taban alanı 1600 m²’yi geçemez.” şeklindeki plan notunun 16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli 

Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğinde Özel hükümler 3.t. maddesi olarak bulunduğu 

ve yapılan düzenleme ile önerilen max 1600 m² yapı taban alanının belirlenmesinde Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliğinde “Bina cepheleri” başlıklı Madde 27. maddesi ile "Bina Derinlikleri" başlıklı 28. maddesindeki 

azami 40m değerinin esas alınarak belirlendiği, 

16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği 

paftasına Özel Hükümler 3.r. ve Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği paftasına Özel 

Hükümler B.3.16. maddesi olarak evveliyatında İlçe Belediye Başkanlığınca ilave edilmesi teklif edilen “Birden 

fazla yola cephesi olan veya 7 metre bina derinliğini sağlamayan parsellerde, yollardan geniş olan cephe ön bahçe 

kabul edilerek diğerleri müdürlüğünce değerlendirilerek adadaki teşekkül istikametini korumak kaydıyla arka ve 

yan bahçe olarak düzenlenir.” şeklindeki plan notunun  ilgi(d) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile aynen uygun 

görüldüğü, devam eden süreçte ise anılan plan notu değişikliğinin askı ve ilan işlemleri aşamasında İlçe Belediye 

Başkanlığınca  yapılan itiraz sonucu alınan ilçe belediye meclis kararı uyarınca söz konusu plan notunun “Birden 

fazla yola cephesi olan ve 7 metre bina derinliği sağlamayan parsellerde, yollardan geniş olan cephe ön bahçe 

kabul edilerek diğerleri imar adasının tamamı göz önüne alınarak Müdürlüğünce değerlendirilip, arka ve yan 

bahçe olarak düzenlenir.” şeklinde yeniden düzenlenmesinin talep edildiği, İlçe Belediye Başkanlığı Plan Proje 

Müdürlüğünün yapılan düzenlemeye gerek olmadığı yönünde görüş verildiği,  

16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği 

paftasına Özel Hükümler 1.c. ve Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği paftasına Özel 

Hükümler B.1.7. maddesi olarak ilave edilen“ İkiz ve üçüz uygulamalarda komşu parselde ayrık nizam yapı 

bulunması ve ruhsatlı-iskanlı bina olması durumunda muvafakat aranır. Ancak muvafakat alınamadığı durumlarda 
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ilgili parsel alanının %10’luk kısmına denk gelen kısım (her durumda bu alan 40 m²’yi geçmemek şartıyla) ikiz 

olduğu parsel boyunca hat oluşturmak kaydı ile belediyeye bila bedel terk edilerek uygulama yapılabilir.” 

şeklindeki plan notunun daha önceki süreçte de teklif edildiği ve ilgi (d) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile 

uygun görülmediği, dolayısı ile bahse konu askı süresi içinde itirazen yeniden düzenlenerek teklif plan notlarına 

konu edilmesi yönündeki idari işlemin ilgi (d) Büyükşehir Belediye Meclis kararına aykırı ve emsal teşkil edici 

nitelik taşıdığı,  

16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notları paftasındaki 

“Plan uygulama hükümleri ve imar yönetmeliği hükümlerine göre yapılanması mümkün olmayan parsellerde, 

minimum bina cephesini sağlayacak şekilde yan bahçe mesafesi 2m.’ye kadar düşebilir. Bu durumda yapılan 

yapılar 3 (üç) katı geçemez.” şeklindeki Özel Hükümler B.3.8. maddesinin iptal edilerek, “B.3.8. Plan uygulama 

hükümleri ve İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılanması mümkün olmayan parsellerde, minimum bina 

cephesini sağlayacak şekilde yan bahçe mesafesi 2 metreye kadar düşebilir.” şeklinde yeniden düzenlendiği, 

yapılan düzenleme neticesinde 3 kat sınırlaması kaldırıldığından teklif plan notundan etkilenen taşınmazlardan 

kaynaklı bölgedeki yapı ve nüfus yoğunluğunu kısmen artırıcı nitelik taşıdığı, ayrıca söz konusu plan notunun 

daha önceki süreçte de teklif edildiği ve ilgi (d) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun görülmediği, 

dolayısı ile bahse konu askı süresi içinde itirazen yeniden düzenlenerek teklif edilmesi yönündeki idari işlemin 

ilgi (d) Büyükşehir Belediye Meclis kararına aykırı ve emsal teşkil edici nitelik taşıdığı, 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği; “Bahçe mesafeleri” başlıklı “Madde 18 -1. Ön bahçe mesafeleri: 

İskan alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m. dir. 2) 

(Değişik bent:RG-2/9/1999-23804) Yan bahçe mesafeleri: Bodrum katlarda iskan edilen katlar da dahil, 4 kata 

kadar (4 kat dahil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az (3.00) m.dir. Fazla her kat için yan bahçe mesafeleri 

(0.50) m. artırılır.3) (Değişik bent:RG-2/9/1999-23804) Yan bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat 

adedi: Bodrumlarda iskan edilen katlar da dahil, binada yer alan iskan edilen katların toplam yüksekliğinin üçe 

bölünmesi ile bulunacak sayıdır. (Ek:RG-13/7/2000-24108) (2.50) m.'yi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül 

eder. …” hükmü bulunmakta olup, 16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı 

plan notları değişikliği paftasına  Özel Hükümler 3.u. ve Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notları 

değişikliği paftasına Özel Hükümler  B.3.19. maddesi olarak ilave edilen  “Plan genelinde yan bahçe mesafesi 

belirtilmeyen yerlerde yan bahçe mesafesi min. 4 mt.’dir” şeklindeki plan notunun 6 kat üzerindeki 

yapılanmalarda bahse konu yönetmeliğin ilgili hükümlerinde tanımlandığı şekilde ilave her kat için yan bahçe 

mesafesinin 0.50 m arttırılarak uygulama yapılması gerektiğinden anılan yönetmelik hükmünü bertaraf etmeyecek 

şekilde ve uygulamada yorumdan kaynaklı sorunlar oluşmasına sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmesinin 

gerektiği, 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği; “33. (Ek:RG-1/6/2013-28664) Ön bahçe: Bina ön cephe hattı ile 

parselin ön cephesi arasında kalan parsel bölümleridir. Yoldan yüz alan bütün bahçeler ön bahçe statüsündedir. 

Uygulama imar planında yola olan mesafesi belirlenmemişse en az 5 metredir. Plan değişikliği ile kat adedi 

artırılan yapılarda ön bahçe mesafesi de mevzuatına göre artırılır.” hükmü, “Çıkmalar” başlıklı 36. (Değişik:RG-

8/9/2013-28759) maddesinde; “ Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile 

binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak: A - Kapalı Çıkmalar; 1) Parsellerin yol 

cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla (1.50) m. 

taşacak şekilde çıkma yapılabilir…. B - Açık Çıkmalar; 1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde 

kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla (1.50) m. taşacak şekilde çıkma yapılabilir… 

(Değişik: RG 4/12/1987 - 19654); …. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden (Ek fıkra:RG-1/6/2013-28664) 

veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakûli mesafesi en az (2.40) m. olacaktır….” hükmü 

bulunmakta olup, 16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı plan notları 

değişikliği paftasında yeniden düzenlenen “3.a. Plan genelinde ön bahçe mesafesi 5 m.dir. Ön bahçe mesafesi 

belirtilmeyen yapı adalarında %51 yapılanması teşekkül etmiş yol cephelerinde mevcut cephe hattı esas 

alınacaktır. Ön bahçesiz nizamda ön cephede çıkma yapılamaz. Ön bahçe mesafesi 5 m. ve daha az olan 

parsellerde, binaların zemin ve bodrum katlarından yol cephesinde yapılacak çıkmalarda yola olan yatay mesafe 

ve yol kotu ile çıkma altı arasındaki düşey mesafe hiçbir yerde 2.40’dan az olamaz.” ve 1/1000 ölçekli Maltepe E-

5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği paftasında yeniden düzenlenen “A.24. Ön bahçe mesafesi 

belirtilmeyen %51’i yapılanmış yol cephelerinde, mevcut cephe hattı esas alınacak olup, ön bahçe mesafesi 3 

m’nin altına düşmeyecektir. Ön bahçe mesafesi 5 m. ve daha az olan parsellerde, binaların zemin ve bodrum 

katlarından yol cephesinde yapılacak çıkmalarda yola olan yatay mesafe ve yol kotu ile çıkma altı arasındaki 

düşey mesafe hiçbir yerde 2.40’dan az olamaz.” şeklindeki teklif plan notlarında 2.40m. olarak belirlenen düşey 

mesafe, bahse konu yönetmeliğe uygun olmakla birlikte Maltepe E-5 Güneyi plan notu ilavesinde “…ön bahçe 

mesafesi 5m. ve daha az olan parsellerde…” ibaresinde az olarak ifade edilen kısımlarda ön bahçe mesafesinin 

min değeri (alt sınırı) belirlenmediği için, yapıların ön bahçeleri yönünde taban konturlarını 1.50m. taşacak 

şekilde yapılacak olan çıkmaların yönetmeliğe uygun olarak parsel sınırı içerisinde kalmadığı durumlarda yol 

veya kaldırım alanına taşabileceği, bu nedenle yönetmelik hükümleri ile çevre yapılanma koşullarına aykırı 

uygulamaların oluşmasına sebebiyet verilebileceği, Maltepe E-5 kuzeyi planlarında önerilen teklif plan notunda 

ise “…ön bahçe mesafesi 3 m’nin altına düşmeyecektir…” ibaresi ile ön bahçe mesafesinin min değeri (alt sınırı) 

belirlendiğinden ön bahçe yönünde yapılacak çıkmaların parsel sınırları içerisinde kalacağı, ayrıca  plan notları 
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arasındaki uyum ile meri imar yönetmeliğine uygunluğun sağlanabilmesi için Maltepe E-5 Güneyi planlarına ilave 

edilmesi önerilen teklif plan notundaki “Plan genelinde ön bahçe mesafesi 5 m.dir…” şeklindeki yapılanma 

koşulunun,  Maltepe E-5 Kuzeyi planlarına ilave edilmesi önerilen teklif plan notuna da eklenmesi gerektiği,  

 

16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Esenkent Mahallesi Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği 

paftasına ilave edilmesi önerilen “Askeri Alanla veya herhangi bir donatı alanıyla komşuluğu bulunan parsellerin 

tamamının tek seferde tevhid edilmesiyle oluşan 2000m²’den büyük imar parsellerinde ve tek parselden oluşan 

yapı adalarında da yukarıda verilen hükümlere göre uygulama yapılır.” şeklindeki plan notunda bahsi geçen 

“…parsellerin tamamının tek seferde tevhid edilmesiyle oluşan 2000 m²’den büyük imar parsellerinde …” 

şeklindeki ifadeler nedeniyle meri bölge planında farklı fonksiyon veya yapı nizamına sahip parsellerin de tevhit 

edilerek, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesindeki “Yapı nizamı veya kullanım kararı birbirinden 

farklı olan parseller tevhid edilemez. İmar planında ifraz hattıyla birbirinden ayrılan parseller tevhid edilemez..." 

şeklindeki hükme aykırı uygulamaların oluşmasına sebebiyet verilebileceği,  

 

16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Esenkent Mahallesi Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği 

paftasına ilave edilmesi önerilen “Askeri Alanla veya herhangi bir donatı alanıyla komşuluğu bulunan parsellerin 

tamamının tek seferde tevhid edilmesiyle oluşan 2000 m²’den büyük imar parsellerinde ve tek parselden oluşan 

yapı adalarında da yukarıda verilen hükümlere göre uygulama yapılır.” şeklindeki plan notunda yer verilen 

“…yukarıda verilen hükümlere göre uygulama yapılır.”şeklindeki ifadeler ile de, "B.Özel Hükümler" başlığı 

altındaki B.5.5. ve B.6.6. nolu plan notlarına atıf yapıldığı, askeri alan komşuluğundaki bazı plan bölgelerinde ve 

benzeri şekilde içinde donatı ayrılan muhtelif imar adalarında toplulaştırmaya yönelik uygulama yapılamayan 

parsellere çözüm getirilmeye çalışıldığı, söz konusu plan notları incelendiğinde meri bölge planı kapsamında K1, 

K2, K3, K4 rumuzlu Konut Alanları ile TK1, TK2, TK3 rumuzlu Ticaret+Konut Alanlarında kalan parsellerin 

B.5.5. ve B.6.6. nolu plan notlarında tarif edildiği şekliyle tevhid edilerek toplulaştırılmaya gidilmesi suretiyle 

yapılacak uygulamalarda elde edilecek kademeli imar artışından kaynaklı teşvik edici yapılanma koşullarının, 

Askeri Alan veya herhangi bir donatı alanı komşuluğundaki parsellerin tamamının tevhid edilerek uygulamaya 

gidilmesi ve min 2000 m
2
 alansal büyüklük şartının sağlanması halindeki uygulamalarda da geçerli olmasının 

önerildiği, konuya ilişkin yapılan incelemede 16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli meri plan notlarındaki 

toplulaştırmaya yönelik kademeli imar artışı hükümlerinden askeri alan veya herhangi bir donatı alanı 

komşuluğundaki parsellerin de çoğunlukla yararlandığı, bazı imar adaları veya askeri alan komşuluğundaki 

bölgelerde ise anılan plan notlarında belirtilen asgari sayıda parsel bulunmadığından tevhid edilmesine ve 2000m
2
 

üzeri alansal büyüklüğe ulaşılmasına rağmen kademeli imar artışı hükümlerinden yararlanılamadığı, bu 

durumdaki plan bölgelerindeki parsellerin de anılan kademeli imar artışı hükümlerinden yararlanılabilmesi için 

yapılacak tevhid işleminde zorunlu tutulan asgari parsel sayısına (K1, K2, K3 alanlarında en az 6 parsel, K4 

alanlarında en az 4 parsel, TK1, TK2, TK3 alanlarında 6 parsel veya imar adasının tamamının tevhidiyle oluşan 

2000 m
2
 üzeri parseller) bakılmaksızın daha az sayıdaki parsellerin de bir araya gelerek ve min 2000 m

2
 alansal 

büyüklüğün sağlanarak B.5.5. ve B.6.6. nolu plan notlarındaki kademeli imar artışına yönelik haklardan 

yararlanmasının amaçlandığı, ayrıca önerilen plan notu ile 2000m
2
 üzeri tek parselden oluşan imar adalarının da 

B.5.5. ve B.6.6. nolu plan notlarındaki kademeli imar artışına yönelik haklardan yararlanmasına olanak sağlanmak 

istendiği, ancak kademeli imar artışına yönelik meri 1/1000 ölçekli bölge planında tanımlanan koşullar dikkate 

alındığında 1/1000 ölçekli teklif plan notu ile önerilen düzenlemelerin 1/1000 ölçekli bölge planı kararlarını 

bozucu, bölgedeki yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı, 1/5000 ölçekli plan kararları ile toplulaştırmanın 

amacına aykırı nitelikte olduğu, diğer taraftan  2000m
2
 üzeri tek parselden oluşan imar adalarının da B.5.5. ve 

B.6.6. nolu plan notlarındaki kademeli imar artışına yönelik haklardan yararlanmasının önünün açılması suretiyle 

plan bölgesindeki sınırlı sayıdaki taşınmazın imar haklarının genel plan notu ile parsel bazlı arttırılması niteliği 

taşıdığı, dolayısı bahse konu plan notunun bu yönüyle planlama ilke ve esaslarına aykırı nitelik taşıdığı, ayrıca 

yapı adasının tamamının 2000m
2’

den
 
büyük olduğu durumlarda B.5.5. ve B.6.6. nolu plan notlarındaki haklardan 

yararlanmasının daha önceki süreçte de teklif edildiği ve ilgi (d) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun 

görülmediği, dolayısı ile askı süresi içinde itirazen bahse konu plan notunun yeniden düzenlenerek teklif edilmesi 

yönündeki idari işlemin ilgi (d) Büyükşehir Belediye Meclis kararına da aykırı ve emsal teşkil edici nitelik taşıdığı 

değerlendirilmektedir. 

 

Netice itibariyle; Maltepe E-5 Güneyi, Maltepe E-5 Kuzeyi ile Esenkent Uygulama İmar Planlarına ait 

16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine askı süresi içinde yapılan itiraz 

sonucu düzenlenen ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişiklik tekliflerinin; 

yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen gerekçelerden ötürü Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine kısmen aykırı düzenlemeler içerdiği, yeniden düzenlenen bazı plan notlarının daha önceki süreçte ilgi 

(d) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun görülmediği, dolayısı ile bahse konu plan notlarının askı süresi 

içinde itirazen yeniden düzenlenerek teklif plan notlarına konu edilmesi yönündeki idari işlemin ilgi (d) 

Büyükşehir Belediye Meclis kararına aykırı ve emsal teşkil edici nitelik taşıdığı, bazı plan notlarının ise daha 

önceki süreçte ilgi (d) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülmesine rağmen muhtelif 

değişiklikler yapılarak yeniden düzenlendiği ancak yapılan değişikliklerdeki teknik zorunluluk ve/veya gerekçenin 
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açıklanmadığı, 16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Esenkent Mahallesi Uygulama İmar Planı plan notlarına ilave 

edilmesi önerilen kademeli imar artışına yönelik plan notunun ise meri 1/1000 ölçekli bölge planında tanımlanan 

koşullar dikkate alındığında 1/1000 ölçekli bölge planı kararlarını bozucu, bölgedeki yapı, nüfus ve trafik 

yoğunluğunu artırıcı, 1/5000 ölçekli plan kararları ile toplulaştırmanın amacına aykırı nitelikte olduğu, diğer 

taraftan  2000m
2
 üzeri tek parselden oluşan imar adalarının da kademeli imar artışına yönelik haklardan 

yararlanmasının önünün açılması suretiyle plan bölgesindeki sınırlı sayıdaki taşınmazın imar haklarının genel plan 

notu ile parsel bazlı arttırılması niteliği taşıdığı, dolayısı bahse konu plan notunun bu yönüyle planlama ilke ve 

esaslarına aykırı nitelik taşıdığı değerlendirilmektedir. " denilerek   

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu 

değişiklik teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (f) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki 

yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesi, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddelerine, 5747 

sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale 

olunmuştur.  

 

 KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, 16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan 

notu düzenlemesine  yapılan itiraz sonucu oluşan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı plan notları değişiklik 

teklifi incelenmiş olup, Maltepe E-5 kuzeyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarının  B.3.19.maddesinin 

“…. 5 kat ve üzerindeki yapılaşmalarda meri imar yönetmeliğinin hükümlerinde belirtilen şekliyle ilave her kat 

için yan bahçe çekme mesafesi 0,50 m artırılarak uygulama yapılacaktır” plan notuna ilave edilmesine  diğer teklif 

plan notlarının  planlama ilke ve esaslarına aykırı nitelik taşıdığından reddine karar alınmış olup,  

komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

     Nagihan ÜRGEN                      Temel YAZ                           Serpil BOZKURT 
      Kentsel Yenileme                     Başkan Vekili                                Raportör                                                                             

    Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

  Muhammed Ali YILMAZ             Murat ŞAHİN                        E.Ulaş KAYA 
               Üye                             Üye                                         Üye 

 

 

 

   Özgür DURMUŞ                    Soydan ALKAN                            Şafak KIR 

             Üye                          Üye                                          Üye 

 

 

   Hadi DİLER         Maliki Ejder BATUR                          Serhan KURAL 

   İmar ve Bayındırlık                     Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başk 

 

 

 

 Abdülnaser ŞİMŞEK                   Eyüp DURSUN                      Bülent TATAR 
               Üye                             Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                   Cemal ŞERİFOĞLU                  Dila Damla ÖNER 

             Üye                                          Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
146 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1150 

KENTSEL YENİLEME-İMAR VE BAYINDIRLIK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi 27 pafta, 16699 (eski 7144) ada, 7-8-9 parseller ile 16700 

(eski 7145) ada, 8-9-10 parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli plan değişikliği teklifi yeniden değ. üzere  PİN: 1417,14. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün  10 / 07 /2017 gün ve 2017/6686-5641   sayılı 

yazısında; " 

İlgi: a) 18.03.2016 tarih ve 336260 sayılı Maltepe Belediye Başkanlığı Plan ve Projeler Müdürlüğü yazısı ve 

eki 05.02.2016 tarih ve 22 sayılı İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği dosyası 

b)   09.06.2016 tarihli ve 2016-3818-5271 sayılı Başkanlık Makamı yazımız 

c) 21.09.2016 tarihli ve 1494 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı. 

d) 07.10.2016 tarih ve 2016/12372 sayılı dağıtımlı yazımız. 

e) 03.03.2017 tarih ve E.3968 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü 

yazısı 

 f) 20.08.2004 tarihli ve S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ile 20.08.2004 tarihli ve 

S/90 sayılı Başkanlık Oluru.  

TALEP: İlgi (a) yazı ile 15.02.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında,  

Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi 27 pafta 16699 (eski 7144) ada 7-8-9 parseller ve 16700 (eski 7145) ada 8-9-10 

nolu parseller arasında yaklaşık 380 m².lik yol alanının iptal edilerek, 4/A-4/5 simge yapılaşma şartlarında Konut 

Alanına alınması ve yaklaşık 3600 m².lik imar adası oluşturulması suretiyle 1/1000 ölçekli mer’i uygulama imar 

planı plan notları uyarınca kat sayısının 5’e yükseltilerek toplu uygulama yapılması 16699 (eski 7144) ada 7-8-9 

parsellerin 7 m.’lik yolda kalan kısmının 4/A-4/5 simge yapılaşma şartlarındaki yaklaşık 380 m².lik Konut 

Alanının iptal edilerek 10 m. olacak şekilde düzenlenmesi ve kavşak noktasında imar istikametinin geri çekilerek 

düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ilgi (a) yazı eki 05.02.2016 

tarih ve 22 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Yasa’nın 7b ve 14. maddelerine gereği için 

tarafımıza iletilmiştir. 

Üzerinde 6306 Sayılı Yasa kapsamında ilan edilmiş riskli yapı şerhi bulunan taşınmazlara yönelik ilgi (a) 

yazı ve eki 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği meri bölge plan kararları çevre yapılanma koşulları  ile 6306 

sayılı yasadaki plan onaylama yetkisine ilişkin hususlar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 

değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere ilgi (b) Başkanlık Makamı yazımız ekinde Büyükşehir Belediye 

Meclisine iletilmiş olup, konu hakkında “Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi 27 pafta,16699(eski 7144)ada 7-8-9 

parseller ile 16700 (eski 7145) ada, 8-9-10 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi 

incelenmiş olup, 6306 sayılı Kanunu ilgili hükümleri uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alındıktan 

sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”şeklindeki ilgi (c) İBB 

Meclis Kararı alınmıştır.  

İlgi (c) Meclis Kararına müteakip konu  ilgi (d) dağıtımlı yazımız ile gereği için Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına iletilerek, üzerinde parsel bazlı riskli yapı şerhi bulunan taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği 

onaylamaya yönelik işlemin Başkanlığımızca yürütülmesi için gerekli yetki devrinin yapılması veya bu kapsamda 

yürütülecek işlemlere esas teşkil edecek görüşün tarafımıza iletilmesi  istenmiştir.  

Devam eden süreçte konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilimiz sınırları içerisinde üzerinde 

riskli yapı olan parsellerde yetkinin Bakanlığın hakları saklı kalmak üzere Başkanlığımıza devredilmesine ilişkin  

ilgi (e) yazı tarafımıza iletilmiş olup, ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi bu 

kapsamda yeniden değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere yazımız ekinde Büyükşehir Belediye Meclisine 

iletilmektedir.   

MÜLKİYET: Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden ve 14.07.2015 - 16.05.2016 tarihli taşınmazlara 

ait tapu kayıtlarından edinilen bilgiye göre; Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi; 

27 pafta 16699 (eski 7144) ada 7 parselin 380,32 m² yüzölçümünde, şahıs mülkiyetinde olduğu 28.01.2009 

tarihinde imar işlemi ile edinildiği, beyanlar hanesinde “6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır” açıklamasının 

bulunduğu, 

27 pafta 16699 (eski 7144) ada 8 parselin 561,80 m² yüzölçümünde hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu 

28.01.2009-29.02.2016 tarihlerinde edinildiği,  

27 pafta 16699 (eski 7144) ada 9 parselin 824,72 m² yüzölçümünde hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu, 

28.01.2009- 02.10.2014 tarihlerinde edinildiği beyanlar hanesinde “6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır” 

açıklamasının bulunduğu, 
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27 pafta 16700 (eski 7145) ada 10 parselin, 625 m² yüzölçümünde hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu, 

28.01.2009-20.08.2015 tarihlerinde edinildiği, beyanlar hanesinde “6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır” 

açıklamasının bulunduğu,  

27 pafta 16700 (eski 7145) ada 8 parselin 593,17 m² yüzölçümünde hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu, 

28.01.2009-17.12.2009 tarihlerinde edinildiği, beyanlar hanesinde “6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır” 

açıklamasının bulunduğu, 

27 pafta 16700 (eski 7145) ada 9 parselin 605,22 m² yüzölçümünde hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu, 

28.01.2009-28.12.2009 tarihlerinde edinildiği, beyanlar hanesinde “6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır” 

açıklamasının bulunduğu anlaşılmaktadır. 

MEVCUT DURUM: Başkanlığımız kayıtlarındaki 2015 yılı uydu görüntüsünden ve 360 derece 

panorama görüntüsünden Maltepe İlçesi, Gime Mahallesi 27 pafta 16699 (eski 7144) ada 7-8-9 parseller ve 16700 

(eski 7145) ada 8-9-10 nolu parseller üzerinde mevcut binaların bulunduğu konut alanına alınması önerilen 

Çimenlik Sokağın ise fiiliyatta yol olarak kullanıldığı görülmektedir. 

MERİ PLANLARDAKİ DURUM: Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi 27 pafta 16699 (eski 7144) ada 7-8-9 

parseller ve 16700 (eski 7145) ada 8-9-10 nolu parseller, 16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi 

Nazım İmar Planında; K1 simgeli 350 kişi/ha yoğunlukta “Konut Alanı” kalmakta olup plan notlarında; 

“ K1 Bölgesinde yapılacak toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan; 

-Toplam 10 adet parsel veya 

-5000 m² den az olmamak üzere 1 ile 9 parsel veya, 

-3.000 m²’den az olmamak şartıyla 1 adet yapı adası toplulaştırılarak tek parsel olarak düzenlenmesi 

halinde brüt yoğ.: max. 550 ki/ha.’dır.” hükmü bulunmaktadır. 

15.02.2008-18.12.2009 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında; 5/A-4/4 

yapılanma koşullarında Konut Alanı fonksiyonunda kalmakta olup 15.02.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı plan notlarında; “Toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan: 

 En az 10 adet parselin tevhidinden sonra oluşacak parselde veya; 

 Minimum net parsel büyüklüğü 5000 m²
 
olan parsellerde veya 

 3000 m²
’
den az olmamak şartı ile bir adet yapı adası oluşması halinde: 

Emsalli yerlerde mevcut emsal değerine E = 0.50 ilave yapılacaktır. Kat adedi belirlenmiş bölgede 1 kat 

ilave edilecektir.” hükmü bulunmaktadır. 

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı eki 05.02.2016 tarihli ve 2016/22 sayılı İlçe Meclis kararında; “… 

Maltepe İlçesi 16699 (eski 7144)  ada 7-8-9 parseller ve 16700 (eski 7145) ada 8-9-10 parsellere ilişkin 1/1000 

ölçekli plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, kaldırılan yol alanına eşdeğer miktarda alan ile 16699 adanın 

batısındaki 7 m.lik yolun 10 m. olacak şekilde genişletildiği, güneyde bulunan Uzun Sokak ile Okulcu Sokağın 

kesişimindeki ada kenarı istikametinin geri çekilerek kavşak alanının genişletildiği görülmüş olup toplu uygulama 

yapmaya yönelik teklif plan komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki İmar Komisyonu raporunun İlçe 

Belediye Meclisince oy çokluğu ile karara bağlandığı görülmektedir. 

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı ekinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik 

teklifine ilişkin olarak Maltepe Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan ve 

Proje Müdürlüğü,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki Deprem ve Zemin İnceleme 

Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Kamulaştırma Müdürlüğü, İGDAŞ ve İSKİ Genel Müdürlüğü görüşleri 

tarafımıza iletilmiştir. 

14.09.2015 tarihli ve E.237253 sayılı Maltepe Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında; 

“…..Girne Mahallesinde İmar Uygulaması 28.01.2009 tarih 1341 yevmiye numarası ile tescil edilmiş ve 

parsellerden DOP kesilmiştir. Şefliğimizce yapılan inceleme sonucu plan teklifinde, kaldırılan yol alanı kadar yol 

ayrılması koşulu ile sakınca görülmemiştir.” Denilmektedir. 

07.09.2015 tarihli ve E.232644 sayılı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü yazısında; “… tadilat teklifine 

Müdürlüğümüzün her hangi bir itirazı bulunmamaktadır.” Denilmektedir. 

14.09.2015 tarihli ve E.237227 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü yazısında; 

 “İlgi yazı ile Maltepe İlçesi Girne Mahallesi 27 pafta 16699 ada 7-8-9 parseller ve 16700 ada 8-9-10 

parsellere ilişkin "adalar arasında kalan yaya yolunun iptal edilerek bütün bir konut adası oluşturulmasına ilişkin" 

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinin değerlendirilmesi Şefliğinizden istenmekte 

olduğundan bahisle söz konusu parsellerin de içinde bulunduğu alan olan Girne Mahallesi'nde 18. Madde 

uygulaması yapılmış olup, söz konusu tadilat teklifi ile  adanın batısındaki yol genişletilerek, planda kaldırılan yol 

alanı kadar aynı miktarda yol alanı ayrıldığı belirtilmektedir. Konunun bu doğrultuda incelenerek bahsi geçen 

tadilat teklifine ilişkin Müdürlük görüşümüz istenilmektedir. Söz konusu adalar arasından geçen yol, altyapısı 

tamamlanmış olan asfalt kaplaması tamamlanmış yol olarak kullanılmaktadır.”  denilmektedir. 

24/08/2015 tarihli ve 62956595-310.06/1587/155556 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 

yazısında; 

 “…Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli 

"Yerleşime Uygunluk Haritalarında, "ÖA-5b" (Ayrışmış Kaya Alanları ile temsil edilen. Orta-Hafif Mühendislik 

Önlemleri (Gerektiren Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. …… Sonuç olarak, yukarıda ve rapor 

örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut 



 10 

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 Ölç. U.İ.Plan 

tadilatı teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir. 

04.06.2015 tarihli ve 21362969-310.01./606535-Bno:1959 ibbno:104680 sayılı Ulaşım Planlama 

Müdürlüğü yazısında; 

 “…15.02.2008 t.t.li 1/1000 Ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 4 kat. ön 

bahçe 5 m, yan bahçe 4 m çekme mesafeli Konut Alanında kalmakta olan Maltepe İlçesi, Altayçeşme Mah. 16699 

(eski 7144) ada, 7-8-9 parseller ile 16700 (eski 7145) ada. 8-9-10 parseller arasında bulunan imar  yolunun iptal 

edilerek Konut Alanına alınması, teklif alanın batısında yer alan 7.00 m en kesitli yolun 10.00 m olarak 

düzenlenmesi ve güneyde bulunan Uzun Sokak ile Okulcu Sokağının kesişimindeki  ada kenarı istikametinin geri 

çekilerek kavşak alanının genişletilmesine ilişkin  1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi; 

• imar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması. 

• çekme mesafeleri yol rezerv alan olarak düşünüldüğünden teklif fonksiyonun cephe aldığı imar 

yollarından meri planda belirlendiği üzere 5 m çekme mesafesi düzenlenmesi,  

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

Komisyonu Kararı gereği; ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren min. 3 

m. çekilerek imar istikametinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiş olup bu doğrultuda gerekli yol 

terklerinin 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 2 adet otopark brüt alanı 75 m²-150 m² arasında (75 m² < brüt 

alan < 150m
2
) 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 eklendiği tespit edilmiş olup bu doğrultuda gerekli düzenlemenin yapılması şartlarıyla bölgesel 

ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir. 

16.06.2015 tarihli ve 24272852-310.01.04-307787 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü. yazısında; “……Bu 

alana göre, 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 plan sahasının sınırından mevcut Ø100 DF, Ø150DF içmesuyu ve Ø300MBB şebeke hatlarımız 

geçmekte olup, batlarımıza zarar verilmemelidir. 

 2. Mevcut hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, imar plan çalışmalarında, Ø300 mm - Ø600 mm arası çaplar en az 

5 m. genişlikte imar yolu olarak korunmalıdır. 

 3. Yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve 

yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır. 

 4. Yapılacak uygulama ve İnşaat çalışmalarında, idaremize alt her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi 

tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine 

zarar verilmemelidir. 

 5. Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içme suyu, atık su 

ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde 

deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca 

hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıdaki hususlara dikkat edilmesi şartıyla, bahse konu 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin 

uygulanmasında İdaremizce sakınca bulunmamaktadır.” Denilmektedir. 

11.06.2015 tarihli ve 97400625-045.01/TN:589311-5577-109456 sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü 

yazısında; 

 “Maltepe İlçesi, 16699 (eski 7144) ada, 7-8-9 parseller ve 16700 (eski 7145) ada, 8-9-10 sayılı taşınmazların 

kamulaştırılmaları hususunda alınmış bir encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına 

rastlanmamıştır.” Denilmektedir. 

07.09.2015 tarihli ve E. 18473 sayılı İGDAŞ Genel Müdürlüğü yazısında; 

 “… Plan onama sının içinde kalan 5 metre genişliğindeki Çimen Sokak'ta mevcut polietilen (63mm) 

doğalgaz hattımız bulunmaktadır. Söz konusu yolun 1/1000 ölçekli imar planında kapanacağından, mevcut 

polietilen doğalgaz hattının iptali veya imar yollarına deplasesi bedeli mukabil yapılacak olup Etüd Poje 

Müdürlüğümüz (0216 681 44 85- 681 43 40) ile temasa geçilmesi, uygulama yapılmadan önce İGDAŞ görüşü 

alınması gerekmektedir.”  Denilmektedir. 

DEĞERLENDİRME: İlgi (a) yazı ile 15.02.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama 

İmar Planında,  Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi 27 pafta 16699 (eski 7144) ada 7-8-9 parseller ve 16700 (eski 

7145) ada 8-9-10 nolu parseller arasında yaklaşık 380 m².lik yol alanının iptal edilerek, 4/A-4/5 simge yapılaşma 

şartlarında Konut Alanına alınması ve yaklaşık 3600 m².lik imar adası oluşturulması suretiyle mer’i 1/1000 ölçekli 

mer’i uygulama imar plan notları uyarınca kat sayısının 5’e yükseltilerek toplu uygulama yapılması 16699 (eski 

7144) ada 7-8-9 parsellerin 7 m.’lik yolda kalan kısmının 4/A-4/5 simge yapılaşma şartlarındaki yaklaşık 380 
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m².lik Konut Alanının iptal edilerek 10 m. olacak şekilde düzenlenmesi ve kavşak noktasında imar istikametinin 

geri çekilerek düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ilgi (a) yazı eki 

05.02.2016 tarih ve 22 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Yasa’nın 7b ve 14. maddelerine 

gereği için tarafımıza iletilmiştir. 

Bahse konu teklif;  

“İlgi (a) yazı eki yaklaşık 4000 m² yüzölçümlü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi 

incelendiğinde;  15.02.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı paftasına 

hazırlanmış ve Maltepe İlçesi, Altay Çeşme Mahallesi, 16699 (eski 7144) ada 7-8-9 parseller ve 16700 (eski 

7145) ada 8-9-10 parsellerin kalan 5 m.lik yol iptal edilerek Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma şartlarında Konut 

Alanına alınmış ve planda 7 m.lik yol olarak gösterilen Okulcu Sokağın, yaklaşık 250 m². yüzölçümlü  Konut  

alanı iptal edilerek 10 m.ye çıkarıldığı, Uzun Sokak, Okulcu Sokak, Eski Cami Sokak ile Narlıdere Caddesi 

kesişiminde bulunan kavşak içinde kalan ada köşesinin kavşağı genişletecek şekilde geri çekildiği, ve bu alanın 

Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı fonksiyonunun iptal edilerek yol alanına dahil edildiği ve; 

1. Plan tasdik sınırı, İstanbul ili, Maltepe İlçesi, 27 pafta, 16699 ada 7-8-9, 16700 ada 8-9-10 parsel ve 

aralarında kalan yol sınırıdır.  

2. Planlama alanı fonksiyonu; "konut alanı" ve "yol alanı"dır. 

3. Planlama alanında kapanan '"yol alanı" kadar yeni "yol alanı" ayrılacaktır. 

4. Kamuya terk edilmesi gereken alanlar bedelsiz terk edilmeden uygulama yapılamaz. 

5. 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 75 m²'ye kadar (Brüt Alan≤75 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark 

 Brüt alanı 75 m²-150 m² arasında (75 m²<brüt alan<150 m²) olan dairelerde en az 2 adet otopark 

 Brüt alanı 150 m² ve üstü (Brüt alan≥150 m²) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılacaktır. 

6. İlgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

7. Açıklanmayan hususlarda meri imar planı, plan notları ve meri imar yönetmelikleri geçerlidir." 

Şeklindeki plan notlarının getirildiği görülmektedir. 

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, kurum görüşleri kapsamında 

değerlendirildiğinde; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce, 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 şartlı uygun görüş verildiği;  Ulaşım 

Planlama Müdürlüğünce;  “ imar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması, çekme 

mesafeleri yol rezerv alan olarak düşünüldüğünden teklif fonksiyonun cephe aldığı imar yollarından meri planda 

belirlendiği üzere 5 m çekme mesafesi düzenlenmesi,  ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından 

itibaren min. 3 m. çekilerek imar istikametinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiş olup bu doğrultuda gerekli yol 

terklerinin yapılması ve plan notlarının gereklerini yapılması şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun 

bulunduğu; İSKİ Genel Müdürlüğünce,  yazısı ile teklif plan sahasının yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama 

havzaları dışında kaldığı belirtilerek 5 adet alt yapı görüşünün sıralandığı ve şartlı olumlu görüş verildiği, İGDAŞ 

Genel Müdürlüğünce plan onama sınırı içinde kalan 5 metre genişliğindeki Çimen Sokak'ta mevcut polietilen 

(63mm) doğalgaz hattının bulunduğu belirtilerek, söz konusu yol kapanacağından, mevcut polietilen doğalgaz 

hattının iptali veya imar yollarını deplasesi bedeli mukabil yapılacak olup uygulama yapılmadan önce İGDAŞ 

görüşü alınması yönünde görüş verildiği; Maltepe Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce,  kaldırılan 

yol alanı kadar yol ayrılması koşulu ile sakınca görülmediği yönünde şartlı uygun görüş verildiği; Maltepe 

Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce, teklife ilişkin herhangi bir itiraz bulunulmadığı yönünde 

uygun görüş verildiği;  Maltepe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce,  söz konusu adalar arasından geçen 

yolun altyapısının tamamlanmış ve asfalt kaplaması tamamlanmış yol olarak kullanılmakta olduğunu belirtmiştir.

  

İlgi (a) yazı ve ekleri ile iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin, 

ilgilisince hazırlanan Plan Açıklama Raporunda teklifin gerekçesi;   

“Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılan alan İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Altay Çeşme (eski Girne) 

Mahallesi 16699 (eski 7144) Ada, 7-8-9 No'lu Parseller ve 16700 (eski 7145) Ada, 8-9-10 No'iu Parsellerin 

sınırını kapsamakta olup, toplam 3591,38m2lik parsel alana ve 376,94 m2 yol alanına (Çimen Sokak) sahiptir. 

Alan mevcutta, konut ve yol alanı olarak kullanılmaktadır. 

Söz konusu bölgede bulunan ve 18. Madde uygulamasıyla oluşan parselleri ve aralarında kalan yolu 

kapsayan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile; zamanla bölünerek küçülen parselleri tekrar birleştirerek, "Toplu 

Uygulamaları" teşvik ederek, daha estetik ve daha sağlıklı yaşanılabilir alanlar oluşturmak amaçlanmıştır. Yapılan 

yeni düzenleme ile plan notlarında da belirtildiği gibi, düzenleme ortaklık payı ile oluşan "Yol Alanı" iptal 

edilerek, aynı m² olacak şekilde "Yol Alanı"na tahsis edilmiştir. 

Meri'i imar planında bulunan 7 metre olan yol 10 metre olacak şekilde düzenlenmiştir. Bahsi geçen 

parsellere yaya yolu olarak hizmet ettiğinden dolayı iptal edilmesi durumunda, çevredeki yapılaşmaya herhangi 

bir mağduriyet oluşturmamakla birlikte üst ölçekli planları etkilememektedir. Böylece plan bütünlüğü 
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bozulmamaktadır. Kamu yararına aykırılık teşkil etmemektedir. Ayrıca bu yolun araç yolu olmaması nedeniyle 

araç ulaşım şemasını bozmamaktadır. 

Planlama alanının bütünlüğünü bozacak herhangi bir düzenleme yapılmamış ve Meri'i İmar Planı'ndaki 

yapılaşma şartları aynen korunmuştur.” Şeklinde açıklanmıştır.  

İlgi (a) yazı eki teklif plan dosyasındaki 14.07.2015-16.05.2016 tarihli taşınmazlara ait tapu kayıt 

örneklerinde yapılan incelemede; tadilata konu 16699 ada 7 parsel  sayılı taşınmazda 02.02.2015 tarihli; 16699 

ada 9 parsel sayılı taşınmazda  14.05.2014 tarihli; 16700 ada 10 parsel  sayılı taşınmazda 28.05.2014 tarihli; 

16700 ada 8 parsel  sayılı taşınmazda 02.06.2014 tarihli; 16700 ada 9 parsel  sayılı taşınmazda 23.05.2014 tarihli 

“6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır” şeklindeki beyanın bulunduğu, ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişiklik teklifine ait plan açıklama raporu incelendiğinde ise tadilata konu taşınmazlara 

ilişkin olarak “6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır” şeklindeki beyanın bahsinin geçmediği, riskli yapı 

ilanına ilişkin raporun bulunmadığı, planlama alanında bulunan yapılara ilişkin analitik etüt çalışmalarının 

yapılmadığı görülmekte olup, bu doğrultuda 31.05.2012 tarih ve 28309 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un “Uygulama 

İşlemleri”ne ilişkin 6. Maddesinde; “Bakanlık;” ile başlayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilerinin 

sıralandığı 5. fıkrasının (a) bendinde; 

“(a) Riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür harita, 

plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmaya…..yetkilidir.” denilmekte olduğu ve 

bahse konusu kanunun, 15.12.2012 tarih ve 28498 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Uygulama Yönetmeliği”nin “Planlama Süreci”ne ilişkin 18. maddesinde ise; 

“(2) Bakanlık; 

a) Riskli alan ve rezerv yapı alanı ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür ve ölçekteki 

planı resen yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya… yetkilidir.” şeklinde hükmün yer aldığı, bu kapsamda 16699 

(eski 7144) ada, 7_8_9  parseller ile 16700 (eski 7145) ada, 8_9_10 parsel sayılı taşınmazlarda her tür ve ölçekteki 

planın onaylamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkili olduğu anlaşılmakla birlikte, konuya ilişkin 

Başkanlığımızca 25.04.2016 tarih, 2016-3758-80512 sayılı yazımız ile ilimiz sınırları içerisinde bulunan mevcut 

riskli yapı sayısı (yaklaşık 46.500) ve bu sayının geçen süre zarfında artmakta olduğu, dolayısı ile parsel bazında 

plan kararı üretilmesinin meri bölge planlarının bütünlüğünün bozulmasına sebebiyet vereceği gibi, üzerinde riskli 

yapı bulunan parsellerde yapılan uygulamaların bina bazlı uygulamalar olması nedeniyle kentsel dönüşüm olarak 

değerlendirilemeyeceği, açıklanan nedenlerden ötürü riskli yapı şerhi bulunan taşınmazlarda plan onaylama 

işlemlerinin Başkanlığımızca yürütülmesi gerektiği, gerek görülmesi halinde bu yetkinin Bakanlıkça inisiyatif 

kullanılması gerektiği ve üzerinde riskli yapı bulunan taşınmazlara yönelik yürütülecek parsel bazlı imar planı 

değişiklerine ilişkin işlemlere esas teşkil edecek Bakanlık görüşünün tarafımıza iletilmesi istenmiş olup, dolayısı 

ile bahse konu yazımıza cevabi yetkili Bakanlık yazısının tarafımıza iletilmesine müteakip üzerinde riskli yapı 

bulunan taşınmazlara ilişkin işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

 Ayrıca, her ne kadar iptal edilen Yol Alanına eşdeğer miktarda Konut Alanı, Yol Alanına alınmış olsa da 

bahse konu teklif ile yapılan düzenleme sonucu toplu uygulamanın da önünün açılmasının hedeflendiği ve konut 

alanının toplam büyüklüğünün yaklaşık 3600 m² olarak planlanması suretiyle mer’i 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planında yer alan;  

“Toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan: 

 En az 10 adet parselin tevhidinden sonra oluşacak parselde, veya; 

 Minimum net parsel büyüklüğü 5000 m
2 
olan parsellerde veya 

 3000 m
2’

den az olmamak şartı ile bir adet yapı adası oluşması halinde: 

Emsalli yerlerde mevcut emsal değerine E = 0.50 ilave yapılacaktır. Kat adedi belirlenmiş bölgede 1 kat ilave 

edilecektir” şeklindeki plan notlarından yararlanılarak kat sayısının 4’ten 5’e çıkarılacağı, açıklanan hususlar 

kapsamında teklifin ölçek itibariyle mer’i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilemediği görülmekle birlikte, 

mer’i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre,  yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu 

değerlendirilmekte olup, Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi 27 pafta 16699 (eski 7144) ada 7-9 parseller ve 16700 

(eski 7145) ada  8-9-10 nolu parsellerdeki yapıların riskli yapı ilan edildiği ve 6306 sayılı kanunun ilgili 

hükümleri uyarınca söz konusu taşınmazda her tür ve ölçekteki planın onaylamasında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın yetkili olduğu anlaşılmakta ve ilgi (a) yazı eki teklif plan değişikliği 5747 sayılı yasanın “…Üç ay 

içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” şeklindeki 3.maddesinin 3. 

fıkrasına göre iletilmektedir.”  

şeklinde değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere ilgi (b) Başkanlık Makamına yazımız ile 

Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, bahse konu teklif, ilgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile; 

“Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi 27 pafta,16699(eski 7144)ada 7-8-9 parseller ile 16700 (eski 7145) ada, 8-9-10 

parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi incelenmiş olup, 6306 sayılı Kanunu ilgili 

hükümleri uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere 

Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”şeklinde karara bağlanmıştır. 

Devam eden süreçte ilgi (d) dağıtımlı yazımız ile; 

“…6306 sayılı  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda; “(5) Bakanlık; a) 

Riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür harita, plan, 
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proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmaya, (6) Bakanlık, riskli alanlardaki ve rezerv yapı 

alanlarındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her 

tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu 

standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya ve kent 

tasarımları hazırlamaya yetkilidir.” şeklindeki madde ile, 

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin "Planlama Süreci" başlığı altında “Madde 18 – (2) 

Bakanlık; a) Riskli alan ve rezerv yapı alanı ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür ve 

ölçekteki planı resen yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya, ... yetkilidir.” şeklindeki maddeler bulunmakta, 

dolayısı ile anılan mevzuat hükümlerinden üzerinde riskli yapı bulunan taşınmazlara ilişkin plan değişikliklerini 

onaylama yetkisinin Bakanlıkta olduğu ifade edilerek, ilimiz sınırları içerisinde bulunan mevcut riskli yapı sayısı 

(yaklaşık 46.500) ve bu sayının geçen süre zarfında artmakta olduğu, dolayısı ile parsel bazında plan kararı 

üretilmesinin meri bölge planlarının bütünlüğünün bozulmasına sebebiyet vereceği gibi, üzerinde riskli yapı 

bulunan parsellerde yapılan uygulamaların bina bazlı uygulamalar olması nedeniyle kentsel dönüşüm olarak 

değerlendirilemeyeceği, açıklanan nedenlerden ötürü riskli yapı şerhi bulunan taşınmazlarda plan onaylama 

işlemlerinin Başkanlığımızca yürütülmesi gerektiği, gerek görülmesi halinde bu yetkinin Bakanlıkça insiyatifen 

kullanılması gerektiği, konunun bu doğrultuda değerlendirilerek, üzerinde riskli yapı bulunan taşınmazlara 

yönelik yürütülecek parsel bazlı imar planı değişiklerine ilişkin işlemlere esas teşkil edecek Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı görüşünün tarafımıza iletilmesi hususunda gereğinin evveliyatında 25.04.2016 tarih, 2016-3758-80512 

sayılı yazımız ile talep edildiği ancak geçen süre zarfında konuya ilişkin Başkanlığımıza herhangi bir cevabi 

yazının iletilmediği görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan hususlar kapsamında, ilgi (c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararının, 

25.04.2016 tarih, 2016-3758-80512 sayılı yazımız ile birlikte değerlendirilerek öncelikle üzerinde parsel bazlı 

riskli yapı şerhi bulunan taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği onaylamaya yönelik işlemin 

Başkanlığımızca yürütülmesi için gerekli yetki devrinin yapılması veya bu kapsamda yürütülecek işlemlere 
esas teşkil edecek görüşün tarafımıza iletilmesi hususunda bilgi alınması ve gereğini arz ve rica ederim.” 

denilerek konu gereği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiştir.  

Devam eden süreçte tarafımıza iletilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca;   

“…….Bilindiği üzere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

31.05.2012 tarih 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bahse konu kanun uyarınca 

riskli alan, rezerv yapı alanı ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür ve ölçekteki imar planını 

resen yapmak, yaptırmak ve onaylamak, İmar Uygulaması (Arsa ve Arazi Düzenlemesi İşlemleri) ve Halihazır 

Harita, Kentsel Tasarım Projesi hazırlanması ve onaylama işlemleri Bakanlığımızın yetkisindedir.  

6306 Sayılı Kanunun "Uygulama İşlemleri" başlığı altındaki 6 ıncı maddesinin 12 inci bendinde ise 

"Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ'ye veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve 

işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkilidir." hükmü bulunmaktadır. 

6306 Sayılı Kanun uyarınca herhangi bir parsel/alan üzerindeki mevcut yapının riskli yapı, riskli alan ya 

da rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesinin, söz konusu taşınmazların meri imar haklarının artırılmasına veya 

azaltılmasına yönelik plan değişikliğinin yapılmasının zorunlu veya gerekli olacağı anlamına gelmediği, rezerv 

yapı alanı ve afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve 

sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye 

ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlenmesi ve kanunda tanımlanan uygulamaların belirli harç ve ücretlerden 

muaf tutularak, yine kanunda tanımlanan yardımlarla dönüşümün teşvik edilmesi gibi hususlar amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda, kentsel dönüşüm uygulamalarında: 

- Parsel bazında inşaat alanı artışı getirmemek kaydı ile altyapı ve sosyal donatı alanları ihtiyacı 

gözetilerek fonksiyon değişiklikleri yapılabileceği, 

-Ada bazında kentsel dönüşümün yapılarak, yaygınlaştırılması, 

hususları doğrultusunda, muhtemel artan nüfusun ihtiyacı olan Teknik ve Sosyal Altyapı Alanlarının 

ayrılması da göz önünde bulundurulması suretiyle, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu uyarınca İstanbul İli sınırları içerisinde yürütülmekte olan aynı mahiyetteki iş ve 

işlemlerle uygulama bütünlüğünün sağlanması, bahsi geçen iş ve İşlemlerin 6306 Sayılı Kanunun amacına 

uygun olarak etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi, altyapı, çevre ve imar bütünlüğünün 

sağlanabilmesi amacıyla, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

uyarınca Riskli Yapı ilan edilen taşınmazlara ilişkin mer'i mevzuat kapsamında her tür ve ölçekte imar 

planı ve diğer planların hazırlanması ve onaylanması, gerçekleştirilecek imar uygulaması (arsa ve arazi 

düzenlemesi işlemleri) ve halihazır harita, kentsel tasarım projesi hazırlanması ve onaylaması yetkisi, 

Bakanlığımız yetkileri saklı kalmak kaydıyla Makam Oluru ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 

devredilmiştir.” Şeklindeki ifadeleri içerir nitelikteki ilgi (e) yetki devri yazısı tarafımıza iletilmiştir. 

   Netice itibariyle, 15.02.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında, 

Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi 27 pafta 16699 (eski 7144) ada 7-8-9 parseller ve 16700 (eski 7145) ada 8-9-10 

nolu parseller arasında yaklaşık 380 m².lik yol alanının iptal edilerek, 4/A-4/5 simge yapılaşma şartlarında Konut 

Alanına alınması ve yaklaşık 3600 m².lik imar adası oluşturulması suretiyle mer’i 1/1000 ölçekli mer’i uygulama 

imar plan notları uyarınca kat sayısının 5’e yükseltilerek toplu uygulama yapılması 16699 (eski 7144) ada 7-8-9 
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parsellerin 7 m.’lik yolda kalan kısmının 4/A-4/5 simge yapılaşma şartlarındaki yaklaşık 380 m².lik Konut 

Alanının iptal edilerek 10 m. olacak şekilde düzenlenmesi ve kavşak noktasında imar istikametinin geri çekilerek 

düzenleme yapılmasına ilişkin ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile  her ne 

kadar iptal edilen Yol Alanına eşdeğer miktarda Konut Alanı, Yol Alanına alınmış olsa da bahse konu teklif ile 

yapılan düzenleme sonucu toplu uygulamanın önünün açılmasının hedeflendiği ve konut alanının toplam 

büyüklüğünün yaklaşık 3600 m² olarak planlanması suretiyle mer’i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yer 

alan;  

“Toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan: 

 En az 10 adet parselin tevhidinden sonra oluşacak parselde, veya; 

 Minimum net parsel büyüklüğü 5000 m
2 
olan parsellerde veya 

 3000 m
2’

den az olmamak şartı ile bir adet yapı adası oluşması halinde: 
Emsalli yerlerde mevcut emsal değerine E = 0.50 ilave yapılacaktır. Kat adedi belirlenmiş bölgede 1 

kat ilave edilecektir” şeklindeki plan notlarından yararlanılarak kat sayısının 4’ten 5’e çıkarılacağı, teklifin bu 

yönüyle mer’i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre,  yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı nitelikte 

olduğu değerlendirilmekle birlikte, teklifin ölçek itibariyle meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan karalarını 

etkilemediği ve teklif plan ile ada bazında uygulamanın önünün açılmasının hedeflendiği ve ilgi (c) Meclis Kararı 

uyarınca alınan ilgi (e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile ilimiz sınırları içerisinde üzerinde riskli yapı şerhi 

bulunan parsellerde yetkinin anılan yazıda belirtilen hususlar kapsamında Başkanlığımıza devredildiği, ilgi (a) 

yazı eki 1/1000 ölçekli teklifin de 16699 (eski 7144) ada-16700 (eski 7145) ada nolu imar adalarının tamamını 

kapsayacak şekilde düzenlendiğinden konunun ilgi (e) yetki devri kapsamında değerlendirilebileceği 

görülmektedir. " denilerek   

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi yazımız 

ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı gereği alınan  ilgi (e) Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı yazısı ile birlikte ilgi (f) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler 

ile 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere 

Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi 27 pafta, 16699 (eski 7144) ada, 7-8-9 parseller 

ile 16700 (eski 7145) ada, 8-9-10 parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli plan değişikliği teklifi  incelenmiş olup, 

yeniden değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.           

Meclisimizin onayına arz olunur. 

     Nagihan ÜRGEN                      Temel YAZ                           Serpil BOZKURT 
      Kentsel Yenileme                     Başkan Vekili                                Raportör                                                                             

    Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

  Muhammed Ali YILMAZ             Murat ŞAHİN                        E.Ulaş KAYA 
               Üye                             Üye                                         Üye 

 

 

 

 

 

   Özgür DURMUŞ                    Soydan ALKAN                            Şafak KIR 
             Üye                          Üye                                          Üye 

 

 

   Hadi DİLER         Maliki Ejder BATUR                       Serhan KURAL 
   İmar ve Bayındırlık                     Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başk 

 

 

 

 

 Abdülnaser ŞİMŞEK                   Eyüp DURSUN                      Bülent TATAR 
               Üye                             Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                   Cemal ŞERİFOĞLU                  Dila Damla ÖNER 
             Üye                                          Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
147 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1498 

KENTSEL YENİLEME-İMAR VE BAYINDIRLIK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Silivri TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli UİP.da 

"Meskun Konut Alanları"nda bahçe mesafelerine ilişkin “UİP-1141,6” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP. 

plan değişikliği teklifi.      

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün  18 / 09  /2017 gün ve  2017/8800 -7265                                                                

sayılı yazısında; " 

İlgi:  a) 16.06.2017 tarih, E.488923 sayılı Silivri Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 09.06.2017 tarih, 54 sayılı İlçe 

Belediye Meclis kararı ile ekleri. 

         b) 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) yazı ile; 02.07.2012 onanlı "Silivri - TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı"ndaki "Meskun Konut Alanları"na ait bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine 

yönelik hazırlanan ve Silivri Belediye Meclisinin 09.06.2017 gün ve 54 sayılı kararı ile ile kabul edilen “UİP-

1141,6” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b 

maddesine göre gereği talep edilmektedir.  

MEVCUT DURUM 

Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2015 yılı uydu görüntüsünden ve halihazır harita bilgisinden plan 

değişikliğine konu; 

- Abdül Halik Renda Sokak, Mustafa Bozoğlu Sokak, Ahmet Bozoğlu Sokak, 7034 ve 7035 Sokak, Necati 

Erkara Sokak, Selcan Sokak, Dr.Sadık Ahmet Caddesi  arasında yer alan 1172-1219-1212-1213-1214-1215-1216-

1217-55-688-689-690-691-1750-1751 sayılı adalarda kısmen yapılaşma olduğu,  

-Çiftçi Sokak, Selin Sokak, Sülüklüçeşme Sokak, Ahmet Gürsoy Sokak arasında yer alan 491 ada, 492 

adanın bir kısmı,1122 ada ile 1126 adanın bir kısmında yapılaşmanın yoğun olduğu, anlaşılmaktadır. 

PLANLARDAKİ DURUM 

İlgi (a) yazı eki plan değişikliğine konu alan; 

-05.03.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’nda; 500 ki/ha. 

yoğunlukta Konut Alanı fonksiyonunda ve kalmakta, 

-02.07.2012 onanlı Silivri-TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planında; 

 1172-1219-1212-1213-1214-1215-1216-1217-55-688-689-690-691-1750-1751 sayılı  adaların “M” 

sembollü E:1.60 Ayrık Nizam 8 kat yapılaşma şartlarında “Yüksek Yoğunluklu Meskun Konut Alanı” 

fonksiyonunda ve kısmen “Park Alanı” fonksiyonunda kalmakta,   

 491 ada, 492 adanın bir kısmı,1122 ada ile 1126 adanın “MSIV” sembollü  E:1.60 Ayrık-İkiz Nizam  4 

kat yapılaşma koşullarında “Yüksek Yoğunluklu Meskun Konut Alanı” fonksiyonunda kalmakta,  

 Plan notlarının Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları-2- (Nazım İmar Planında 500k/ha yoğunluklu Konut 

Alanları) başlıklı 4.2.2.2 maddesinde; “Bu alanlarda E=1.60 yapı düzeni ayrık 8 kat, ön bahçe mesafesi 

5m, yan ve arka bahçe mesafesi 6 m.dir. Ancak plan paftalarında Mimar Sinan Mahallesinde (MSIV) 

simgesi ile gösterilen alanlarda yapı yüksekliği h:12.50 m olup bu yüksekliklere ve planda verilen bahçe 

mesafelerine uyulacaktır……” hükmü yer almaktadır.   

İLÇE MECLİS KARARI 

İlgi (a) yazı eki 09.06.2017 tarih ve 54 sayılı İlçe Belediyesi Meclis Kararı;  

“Silivri İlçesi, 02.07.2012 onay tarihli "TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı" sınırları içinde bulunan ve alan bakımından küçük olan parsellerde, imar planında 

belirtilen bahçe mesafelerinin uygulamasında sorunlar olması nedeniyle bazı parsellerde müstakilen yapı 

yapılamaması nedeniyle "Meskun Konut Alanları"na ait bahçe mesafelerinin tespitine yönelik hazırlanan ve 

yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlayan plan notu düzenlenmesine ilişkin plan değişiklik teklifi 

komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklinde hazırlanan İmar Komisyonu raporunun kabulü 

şeklindedir. 

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ   

İlgi (a) yazı eki dosyada yer alan kurum görüşleri, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin 

İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü görüşleri olup, aşağıdaki şekildedir; 

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 20.04.2017 tarih ve 1472-76924 sayılı yazısında; 
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“02.07.2012 t.t'li Silivri-TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı'ndaki "Meskun Konut Alanları"na ait bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifi ile yan ve arka bahçe mesafelerinin iptal edildiği ve 

yeni çekme mesafesi tanımlanmadığı belirlenmiş olup, meri planda öngörülen emsal değerlerinin arttırılmaması 

koşulu ile teklifin plan bütününde bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. 

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 17.05.2017  tarih ve  985-95821 sayılı yazısında; 

“İlgi(a,c) yazıda ve eklerinde belirtilen 'Plan Notu' değişikliği, planlama ve uygulama aşamalarında 

yapılması gereken jeolojik-jeoteknik ve zemin etüt çalışmaları ile ilgili hususları belirleyen yürürlükteki mevcut 

yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Buna göre; 

1. İlgi yazı ekinde belirtilen Plan Notu Hükümleri'ne "Meri İmar Yönetmeliği ile 18.08.2005 tarihli 

genelgede belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama 

yapılacaktır" notunun konması, 

2. Mevcut planların onaylı ve yürürlükteki Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu doğrultusunda gözden geçirilerek 

gerekmesi halinde revizyonların yapılması, 

3. Uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmaları doğrultusunda mevcut yapıların zemin-

temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip gerekli görülmesi durumunda teknik müdahalelerin 

yapılması, 

Sonuç olarak, planlama aşamasında yukarıda l.inci madde de belirttiğimiz notun "Plan Notu" hükümlerine 

eklenmesi ve belirtilen diğer tüm hususlara uyulması koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç.U.İ.Planı 'Plan Notu' 

değişikliği jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir. 

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2017 tarih ve E.2017229608 sayılı yazısında; 

  “Netice olarak; söz konusu plan notu değişikliğinin İdaremiz altyapı tesislerini etkileyecek nitelikte 

olmadığı değerlendirildiğinden ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas 

alınmasında sakınca görülmemektedir.” denilmektedir. 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinde, 02.07.2012 onanlı Silivri-TEM Bağlantı Yolu 

Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının; 

 F20d20b3b-F20c16a4a rumuzlu plan paftaları üzerinde bahse konu adalar üzerinde yapı düzenine ait 

gösterimin plan değişikliği onama sınırı içine alındığı, yalnızca ön-arka ve yan bahçe mesafelerinin iptal 

edildiği,   

 F20d20b3d- F20d20b3a rumuzlu plan paftalarında bahse konu adalar üzerinde “MS-IV” sembolünün plan 

değişikliği onama sınırı içine alınarak, iptal edildiği ve “M” sembolünün getirildiği,  

 F20c11d3d rumuzlu plan notları paftasında "Meskun konut alanlarında bulunan yapı adalarında, üzerinde 

M simgesi olan ve plan paftası üzerinde bahçe mesafeleri belirtilmeyen yapı adalarında arka bahçe 

mesafesi 3m. olup ön ve yan bahçe mesafeleri meri imar yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecektir." 

plan notu getirilmiş, bu doğrultuda plan raporu hazırlanmıştır. 

İlgi (a) yazı eki plan değişikliği teklifine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünün "Meri 

İmar Yönetmeliği ile 18.08.2005 tarihli genelgede belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt 

Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır" notunun eklenmesi şartıyla uygun görüldüğü, Kamulaştırma 

Müdürlüğü görüşünün bulunmadığı, İSKİ Genel Müdürlüğü’nce teklifin sakıncasız bulunduğu, Ulaşım Planlama 

Müdürlüğü ise meri planda öngörülen emsal değerlerinin arttırılmaması koşulu ile teklifin plan bütününde bölge 

planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirmiştir. 

Plan açıklama raporunda “…ana ulaşım sistemini, yapı ve nüfus yoğunluğunu etkilemediği için üst ölçekli 

plan kararlarını etkileyen veya üst ölçeğe aykırı bir husus bulunmamaktadır….” ve  “…bu plan kararı ile meskun 

konut alanlarında müstakil yapı yapılamaması sebebiyle bahçe mesafelerinin düzenlenilmesi ile çözüme yönelik 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan notu değişikliği yapılmıştır.” denilmekte olduğu görülmektedir.  

Ayrıca, meri 1/5000 ölçekli planda tadilata konu 55 sayılı adada yer alan “Park Alanı”nın meri 1/1000 

ölçekli planda planlanan Park Alanı ile leke bazında uyuşmamakla birlikte alansal olarak aynı olduğu  tespit 

edilmiştir. 

- Meri plandaki Bahçe Mesafeleri; 

(M) sembollü Konut Alanlarında  Ön bahçe;5m  Yan Bahçe;6 m Arka Bahçe;6 m 

(MSIV)  sembollü Konut Alanlarda ise planda bahçe mesafesi belirtilmemiştir. 

                                          

-Yürürlükteki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Bahçe Mesafelerine ilişkin 18.maddesi; 

“Binalarda; 

1) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m. dir. 

2) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 m.dir. 

3) Arka bahçe mesafesi 28 inci maddedeki istisnalar hariç en az (3,00) m.dir.” şeklindedir. 

 - Ancak 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliği’nin 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girecek  23.maddesi ise; 

 “Madde 23 - (1) Uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri;  
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a) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri ile kamusal alanlara komşu olan bahçe mesafeleri en 

az 5.00 metredir.  

b) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.  

c) Arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.  

ç)  Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan        

      bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50     

      metre artırılır.” şeklindedir. 

 İlgi (a) yazı eki plan değişikliği teklifi ile, meri 1/1000 ölçekli planda 4.2.2.2 numaralı plan notu ile yapı 

yüksekliği 12.50m. olarak belirtilen ancak bahçe mesafeleri verilmeyen  (MSIV)  sembollü Konut Alanlarının 

sembolünün (M) olarak düzenlendiği ve meri plandaki (M) sembollü Konut Alanları ile birlikte bahçe 

mesafelerinin düşürüldüğü anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede 1/5000 ölçekli nazım imar planı yönünden yapılan değerlendirmede 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planındaki emsal değeri korunduğundan plan değişikliği teklifi ile nüfus ve yapı yoğunluğu getirilmemekle 

birlikte yapı düzeninin değiştirildiği görülmektedir. Ayrıca, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde 

önerilen "Meri İmar Yönetmeliği ile 18.08.2005 tarihli genelgede belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak 

Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır" plan notunun eklenmediği görülmektedir. " denilerek   

İlgi (a) yazı eki 09.06.2017  tarih, 54sayılı İlçe Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülen “UİP-

1141,6” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin 

yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. 

maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale 

olunmuştur.  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli 

UİP.da "Meskun Konut Alanları"nda bahçe mesafelerine ilişkin  1/1000 ölçekli UİP.plan değişikliği teklifi 

incelenmiş olup, uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıdığından ilçesinden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun 

görülmüştür. 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

     Nagihan ÜRGEN                      Temel YAZ                           Serpil BOZKURT 
      Kentsel Yenileme                     Başkan Vekili                                Raportör                                                                             

    Komisyonu Başkanı                           

 

 

  Muhammed Ali YILMAZ             Murat ŞAHİN                        E.Ulaş KAYA 

               Üye                             Üye                                         Üye 

 

 

   Özgür DURMUŞ                    Soydan ALKAN                            Şafak KIR 

             Üye                          Üye                                          Üye 

 

 

 Hadi DİLER         Maliki Ejder BATUR                        Serhan KURAL 
   İmar ve Bayındırlık                     Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başk 

 

 

 

 

 Abdülnaser ŞİMŞEK                   Eyüp DURSUN                      Bülent TATAR 
               Üye                             Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                   Cemal ŞERİFOĞLU                  Dila Damla ÖNER 
             Üye                                          Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
148 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/643 

ULAŞIM VE TRAFİK-İMAR VE BAYINDIRLIK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ:  Eyüp İlçesi, Odayeri 81 ve 82 parsellere ilişkin  U.İ.Plan tadilatı teklifi PİN   : UİP- 6943,2                              

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün   10/04  /2017 gün ve  2017/1757 -2947  sayılı 
yazısında; " 

İlgi: a) Eyüp Belediye Başkanlığı’nın  13.08.2016 tarih, E.19646 sayılı yazısı eki 05.05.2016 tarih, 

2015/428 sayılı ilçe meclis kararı , 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları ve  ekleri. 

         b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004  gün, S/89 sayılı  Genelgesi ve 20.08.2004 gün,  

             S/90 sayılı Başkanlık Onayı. 

 

TALEP: Eyüp İlçesi, Odayeri Köyü, 1 pafta, 81 ve 82 parsel arasından geçen 10.00 metrelik yolun 82 

parsele kaydırılmasına ilişkin 20.07.2015 t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına yasal askı süresi 

içerisinde yapılan “10 m.lik yol güzergahının tadilattan önceki haline dönüştürülmesi ” şeklindeki itirazın  

05.05.2016 tarih, 2015/428 sayılı ilçe meclis kararı ile uygun görülmesi üzerine  hazırlanan 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı tadilat paftaları 5216 sayılı yasanın 14. maddesine göre gereği için tarafımıza iletilmiştir. 

 

MÜLKİYET: Başkanlığımız ortak kullanımında olan Tapu Sorgulama sistemi üzerinden yapılan 

incelemede;  Teklife konu 2176 m² yüzölçümlü tarla niteliğinde olan 1 pafta 81 parsel sayılı taşınmazın  satışdan 

02.09.2009 tarih/15825 sayı  ile 9568 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki 1 pafta 82 parsel sayılı taşınmazın satıştan 

07.11.1990 tarih/3993 sayı ile  aynı  şahıslara ait olduğu görülmüştür. 

 

MEVCUT DURUM:    Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2015 yılı hava fotoğraflarından ve 

panoramik görüntüden ; Odayeri Köyü, 1 pafta 81parselde herhangi bir yapı bulunmadığı 82 parsel üzerinde ise 

iki tane yapı bulunduğu görülmüştür. 

 

MER-İ PLAN  DURUMU: Eyüp İlçesi, Odayeri Köyü, 1 pafta, 81 ve 82 sayılı parsellerin mer’i  plan 

durumlarına bakıldığında;  

 

 04.08.2004 t.t.li, 1/5000 ölçekli Eyüp Odayeri Köyü Nazım İmar Planı’nda; 

 81 parsel kısmen 50 ki/ha yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (Düşük Yoğunluklu), kısmen Yol Alanı’nda,  

 82 parsel kısmen 50 k/ha yoğunluklu Gelişme Konut Alanı(Düşük Yoğunluklu), kısmen Yol Alanı’nda, 

kısmen Park ve Dinlenme Alanları’nda, kısmen de Dere Koruma Sınırı’ nda kalmakta iken,   

 

 13.09.2014 .t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile; 10 m’lik Yol Alanı 82 parseldeki Konut 

Alanı ile Park ve Dinlenme Alanları fonkisyonları üzerine kaydırılmıştır.  

 

 26.09.2008 tt.’li ve 21.06.2012 t.t.’li  1/1000 ölçekli Odayeri Uygulama İmar Planında ise;  

 81 parsel kısmen (E:0.125, Hmaks:6.50 yapılanma şartlarında) Konut Alanı’nda, kısmen de Yol 

Alanı’nda, 82 parsel kısmen (E:0.125, Hmaks:6.50 yapılanma şartlarında) Konut Alanı’nda, kısmen Yol 

Alanı’nda, kısmen Park Alanı’nda, kısmen Taşkına Maruz Alan’da, kısmen de 2B Orman Alan Sınırı içerisinde 

kalmakta olup,  plan notunda “ Konut Alanlarında yapılanma ayrık nizam olup E=0.125 Hmax=6.50’dir.İfraz 

edilecek parsellerde minimum parsel büyüklüğü 750 m²’dir.” ve 17 nolu plan notunda “Konut Alanlarında emsal 

hesabını aşmamak kaydıyla sosyal tesis yapılabilir, bunun dışında konut dışı amaçla kullanılamaz.” denilmekte 

iken, 

 20.07.2015 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ;  10 m’lik Yol Alanı 82 parseldeki Konut 

Alanı ile Park ve Dinlenme Alanları fonkisyonları üzerine kaydırılmış olup,  “ 

1-  Plan değişikliği onama sınırı; Eyüp ilçesi, Odayeri Mahallesi Mezarlık altı mevkii 1 pafta 81 ve 82 sayılı 

parsellerin sınırı olup, mer’i plan yapılaşma şartlarında ve fonksiyon alansal Büyüklüklerinde hiçbir değişiklik 

yapılmadan bu parsellerin arasında geçen yolun kaydırılmasını içermektedir. 

2- İlgili kurum görüşlerine uyulacak olup, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 03.12.2014 tarih,  1222456-3604 

sayılı görüşü doğrultusunda parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için,  

 Brüt Alanı 75 m²ye kadar (Bürüt Alan≤75m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark 

 Brüt Alanı 75 m²-150 m²’ye kadar (75m²<Brüt Alan<150 m² olan dairelerde en az 2 adet otopark 

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

²
) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılacaktır. 

3-Kamuya geçmesi gereken alanlar, kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 



 19 

4-Jeolojik-Jeoteknik zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

5-Açıklanmayan hususlarda mer’i 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve mer’i yönetmelik hükümleri geçerlidir.” 

şeklinde plan hükümleri bulunmaktadır. 

 

İLÇE MECLİS KARARI: Eyüp Belediye Meclisi’nin 05.05.2016 tarih, 2015/428 sayılı kararında; “ İmar 

Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 221 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 

oybirliği ile kabul edildi.” denilmektedir. 

 

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen itiraza ilişkin 

1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait  kurum görüşü bulunmamaktadır. Ancak dosyasında yer alan 03.12.2014 gün, 

1222456-3604 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısında; “…  81 ve 82 parsellerin arasından geçen 10 

m'lik yolun 82 parsel bünyesinde doğu yönüne kaydırılmasına ilişkin 13.09.2014 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı tadilatı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin , 

 İmar Planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,  

 Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden cephe aldığı yollardan   min.5.00m. yapı 

yaklaşma mesafesi bırakılması, 

 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 75 m 'ye kadar (brüt alan ≤ 75m ) olan dairelerde en az 1 adet otopark 

 -brüt alanı 75 m
2
-150m

2
 arasında (75m

2
 < brüt alan < 150m

2
) olan dairelerde en az 2 adet otopark 

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

2
) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılacaktır.”  

şeklinde plan notu eklenmesi, hususlarının yerine getirilmesi şartı ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun 

bulunduğu belirtilmiştir. 

 

DEĞERLENDİRME: İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Eyüp İlçesi, Odayeri Köyü, 1 pafta, 81 ve 82 

sayılı parsellerde, 81 ve 82 parsel arasından geçen 10.00 metrelik yolun 82 parseldeki Konut Alanı ile Park ve 

Dinlenme Alanları fonksiyonları üzerine kaydırılmasına ilişkin 20.07.2015 t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı tadilatına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraza yönelik ilçe belediyesince hazırlanıp ilçe meclis kararı 

ile uygun görülen UİP- 6943,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat teklifi 20.07.2015 

t.t.li 1/1000 ölçekli F21C-03A-4B rumuzlu tadilat plan paftası üzerine hazırlanmış olup, pafta üzerinde  81 ve 82 

parsellere ait değişitirilen 10.00 m.lik yol güzergahı ve 20.07.2015 t.t.li 1/1000 ölçekli plan tadilatına ait plan 

notları iptal edilerek eski durumuna (26.09.2008 tt.’li ve 21.06.2012 t.t.’li  1/1000 ölçekli Odayeri Uygulama İmar 

Planı ) getirilmiştir. 

20.07.2015 t.t.li 1/1000 ölçekli plan tadilatına plan askı süresi içerisinde yapılan itirazın ilçe belediye 

meclisince uygun görülmesi üzerine hazırlanan teklif plan tadilatına ilişkin ilgi a) yazı ekinde herhangi bir kurum 

görüşü bulunmamaktadır.  

Dosyasında yapılan incelemede; Eyüp İlçesi, Odayeri Köyü, 1 pafta, 81 ve 82 sayılı parsellerin güney 

bitişiğinde yer alan 83 parsel malikinin  20.07.2015 t.t.li 1/1000 ölçekli plan tadilatına plan askı süresi içerisinde  

81 ve 82 parseller arasında yer alan 10.00 m.lik yolun yine aynı parseller üzerine kaydırılmasına yönelik taleple 

yapılan plan değişikliğine itirazda bulunduğu, ilçe meclis kararı ile de itiraz doğrultusunda Müdürlüklerince 

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygun görüldüğü anlaşılmaktadır.  

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan tadilatında; Odayeri köyü 81-82 parsellere ait plan tadilatına askı 

süresi içerisinde 83 parsel malikince hiçbir gerekçe belirtmeksizin yaptığı itirazın uygun görüldüğü ilçe belediye 

meclis kararında da gerekçe belirtilmediği, 83 parselin 81 ve 82 parsellerin güney komşuluğunda  yer almakta 

olup  Başkanlığımız Hukuk  Müşavirliğinin  imar planlarına yapılacak itirazlar ile alakalı 09.05.2011 tarih, 

TN:9324  sayılı mütalaasında;      “ Şahısların kendi mülkiyetinde olmayan taşınmazlar ile ilgili olarak kendi 

mülkiyetlerini etkilemesi halinde itiraz etme  haklarının bulunduğu; aksi halde bulunmadığı …” şeklinde görüşü 

bulunduğu, diğer taraftan iletilen plan tadilatı ile 20.07.2015 t.t.li 1/1000 ölçekli plan kararlarının iptal edilerek 

eski plan şartlarına dönülmesi halinde 82 parsel üzerinde kalan mevcut yapının 10.00 m.lik yoldan etkileneceği, 

ancak işlem dosyasında mevcut yapının ruhsat ve eklerine uygun yapıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığı,  

Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği gereği ilgi a) yazı eki teklif plan değişikliğine ait  plan açıklama raporunun da 

tarafımıza iletilmediği ve  teklifin meri 13.09.2014 t.t.li 1/5000 ölçekli plan kararına aykırı nitelikte olup plan 

hiyerarşisine uygun olmadığı görülmektedir. " denilerek    

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve “UİP-6943,2 ” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Plan Tadilat teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) 

Başkanlık onayı ve genelgesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7b 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: Eyüp İlçesi, Odayeri 81 ve 82 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli  Uygulama  

İmar  Plan tadilatı teklifi incelenmiş olup komisyonumuzca uygun görülmemiştir.                            

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

 

               Mahmut YETER                   Hicran HAMZA ÇELİKYAY           Yüksel AKYOL 
                Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                   Raportör                                                

             Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

 

 

 

 

 

              Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK                           Yunus CAN 

                           Üye                                Üye                                                Üye 

                                                                                                                     Karara Katılmıyorum 

 

 

 

 

 

 

   İsmail Doğan SUBAŞI                         Önder POLATOĞLU                           Musa KELEŞ 

                       Üye                               Üye                                               Üye 

Karara Katılmıyorum                      Karara Katılmıyorum                        Karara Katılmıyorum 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hadi DİLER   Maliki Ejder BATUR                          Serhan KURAL 

   İmar ve Bayındırlık        Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

    Abdülnaser ŞİMŞEK                              Eyüp DURSUN                      Bülent TATAR 

               Üye                                     Üye                                        Üye 

                                                                                                                  Karara Katılmıyorum 
 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                             Cemal ŞERİFOĞLU                  Dila Damla ÖNER 

             Üye                                                   Üye                                          Üye 

Karara Katılmıyorum                      Karara Katılmıyorum                        Karara Katılmıyorum 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
149 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1297 

ULAŞIM VE TRAFİK -İMAR VE BAYINDIRLIK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Kirazlı-Halkalı Metro Hattına ilişkin  1/5000 ölçekli N.İ.Planı Tadilatına itiraz. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama  Müdürlüğü’nün  18/ 09 /2017 gün ve  2017/6632   sayılı yazısında; 

İlgi: a) 09.02.2016 tarihli, 145012-410 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ve eki teklif 1/5000- 1/1000 

ölçekli plan paftaları. 

       b) 14.03.2016 tarih, 2016-1773 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

       c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2016 tarih, 616 sayılı kararı. 

       d) 10.05.2017 tarihli, 517107-1710 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün itiraz yazısı ve eki 1/5000 ölçekli 

teklif plan paftaları. 

         İTİRAZ 

         Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (d) yazısında; 22.04.2016 tasdik tarihli “Kirazlı-Halkalı Metro Hattı 

Projesi”ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği incelendiğinde paftalarda teknik, ED-50 ve ITRF-

96 koordinat sitemi dönüşümünden kaynaklı hatalar tespit edildiği, paftalardaki hatalar düzeltilerek yeniden 

hazırlandığı belirtilerek bahse konu teknik hataların düzeltilmesi için 22.04.2016 tasdik tarihli “Kirazlı-Halkalı 

Metro Hattı Projesi”ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz edilerek itiraz doğrultusunda 

hazırlanan 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları tarafımıza iletilmiştir. 

        MERİ PLANLARDAKİ DURUM: 

      İlgi (d) yazı ile tarafımıza iletilen itiraza konu “Kirazlı-Halkalı Metro Hattı Projesi” 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar Planı değişikliğinin bulunduğu bölgede; 18.08.2004 onanlı 1/5000 ölçekli Halkalı Revizyon Nazım İmar 

Planı,  18.04.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Bağcılar Nazım İmar Planı, 18.08.2004 onanlı 1/5000 ölçekli Sefaköy 

Revizyon Nazım İmar Planı, 20.01.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Nazım İmar Planı, 

12.07.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Küçükçekmece Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planı, 

07.11.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı, 22.07.2011 onanlı 1/5000 

ölçekli Küçükçekmece Halkalı Caddesi ve Çevresi Nazım İmar Planı 14.06.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli 

Halkalı 349- 3491- 441-… parsellere ait Mevzii İmar Planı ile 13.12.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Küçükçekmece 

Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planı, 22.06.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon 

Uygulama İmar Planı, 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı, 22.06.2005 onanlı 

1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planı, 21.06.2009 onanlı 1/1000 ölçekli Bahçelievler 

Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planı, 07.11.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut 

Alanı Uygulama İmar Planı, 28.05.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Halkalı Caddesi ile Çevresi 

Uygulama İmar Planı ile meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara ilişkin muhtelif tarihli tadilat imar planları 

bulunmakta iken ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen Kirazlı Halkalı Metro Hattı Projesine ilişkin 1/5000 – 1/1000 

ölçekli imar planı tadilatı paftaları ilgi (c) Meclis Kararı ile uygun görülerek Başkanlığımız yetkisinde kalan 

kısımları 22.04.2017 tarihinde onaylanarak plan dağıtımı yapılmıştır.  

 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 

          Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı talebi doğrultusunda; “Kirazlı-Halkalı Metro Hattı 

Projesi”ne ilişkin hazırlanan NİP-8591,6 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 

“UİP-5229,15” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ilgi (b) Başkanlık 

Makamı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, söz konusu teklif ilgi (c) Meclis Kararı ile 

uygun bulunarak 22.04.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmıştır. “Kirazlı-Halkalı Metro Hattı 

Projesi”ne ilişkin onaylanan 22.04.2016 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı 14.04.2017 tarihi mesai başlangıcında askıya çıkarılıp 15.05.2017 tarihinde askıdan indirilmiştir. 

         Askı süresi içinde tarafımıza iletilen Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (d) itiraz yazısında;  

        “22.04.2016 tasdik tarihli "Kirazlı-Halkalı Metro Hattı Projesi'ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları 14.04.2017-15.05.2017 tarihleri arasında 

askıya çıkmıştır. 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği incelendiğinde paftalarda teknik, ED-50 ve ITRF-96 

koordinat sistemi dönüşümünden kaynaklı hatalar tespit edilmiş olup paftalardaki hatalar düzeltilerek yeniden 

hazırlanmıştır. 

Söz konusu paftalar ilgi yazımız ekinde tarafınıza gönderilmekte olup. bahse konu teknik hatanın 

düzeltilmesi için 22.04.2016 tasdik tarihli "Kirazlı-Halkalı Metro Hattı Projesr'ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar Planı Değişikliğine itiraz ediyoruz.”denilerek ilgi (d) yazı ekinde itiraza konu metro hattının yeniden 

işlendiği teklif 1/5000 ölçekli plan değişikliği paftaları tarafımıza iletilmiştir. ” Denilerek.  
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             22.04.2016 tasdik tarihli “Kirazlı-Halkalı Metro Hattı Projesi” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin 

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (d) itiraz yazısı ve ekleri yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin 3194 

sayılı yasanın 8.maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye 

Meclisine havale olunmuştur.  

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kirazlı-Halkalı Metro Hattına ilişkin 22.04.2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı Tadilatına yapılan itiraz uygun bulunmuş olup, itiraz ekinde iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı Tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

               Mahmut YETER                   Hicran HAMZA ÇELİKYAY           Yüksel AKYOL 

                Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                   Raportör                                                

             Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

 

 

 

              Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK                           Yunus CAN 

                           Üye                                Üye                                     Üye 

 

 

 

 

 

 

        İsmail Doğan SUBAŞI                         Önder POLATOĞLU                      Musa KELEŞ 

                       Üye                               Üye                                               Üye 

 

 

 

 

       Hadi DİLER   Maliki Ejder BATUR                          Serhan KURAL 
   İmar ve Bayındırlık        Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

    Abdülnaser ŞİMŞEK                              Eyüp DURSUN                      Bülent TATAR 
               Üye                                     Üye                                        Üye 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                             Cemal ŞERİFOĞLU                  Dila Damla ÖNER 
             Üye                                                   Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
150 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1323 

ULAŞIM VE TRAFİK -İMAR VE BAYINDIRLIK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Sarıyer, 542 ada, 8 ve 9 parsellerin deniz tarafı 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 12/09/2017 gün ve 5274-4340 sayılı yazısında; 

İlgi (a) : 17.01.2012 tarih ve 489-464 sayılı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir Yardımcıları Dairesi  

    Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nün yazısı  

      (b) : 30.12.2013 tarih ve 39559 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı 

      (c) : 31.01.2014 tarih ve 92759939/21723 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel   

             Müdürlüğü’nün dağıtımlı yazısı 

     (d) : 18.02.2014 tarih ve 220.01/2301 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki  

             Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün dağıtımlı yazısı 

     (e) : 21.02.2014 tarih ve 168.99/37538 sayılı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün  

             yazısı 

      (f) : 17.03.2014 tarih ve 120-162858 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ Etüt, Planlama ve  

             Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı 

      (g) : 28.02.2014 tarih ve 22269-14/Pl.Hrk.D.AGHHŞ(11)/31613968 sayılı Genelkurmay    

              Başkanlığı’nın yazısı 

      (h) : 10.03.2014 tarih ve 499-53797 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 1. Bölge Müdürlüğü’nün  

              yazısı 

      (ı) : 28.11.2014 tarih ve 4220-1053-14/Eml.Ş.Hrt. sayılı Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul İnşaat  

             Emlak Bölge Başkanlığı’nın yazısı 

      (i) : 03.03.2014 tarih ve İBB No:40762 sayılı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Yazısı 

      (j) : 19.03.2014 tarih ve 1274-39697 sayılı İstanbul Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık  

             Müdürlüğü’nün yazısı 

      (k) : 27.03.2014 tarih ve 1595/1278 sayılı Sarıyer Belediye Başkanlığı’nın yazısı 

      (l) : 11.04.2014 tarih ve 754(27)/974 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tersaneler  

             ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün yazısı 

     (m) : 30.05.2014 tarih ve 14469-14/Pl.Hrk. sayılı Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Bölge  

              Komutanlığı’nın yazısı 

      (n) : 27.08.2015 tarih ve 2419 sayılı İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  

              kararı 

     (o) : 24.11.2016 tarih ve 3237 sayılı İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  

             kararı 

 TALEP:  İlgi (a) yazıda İstanbul Boğazı, Büyükdere Limanı içerisinde yer alan Büyükdere Kurtarma 

İstasyonu’nun modernize edilmesi ve mevcut iskelenin uzatılması ile ilgili 08.02.2011 tarih ve 1179 sayılı yazı ile 

İstanbul Valiliği, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden talepte bulunulduğu ifade edilmiş, talebin 

değerlendirilmesi için talep edilen belgelerin yazı ekinde gönderildiği belirtilerek yapım izninin verilmesi 

istenmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı’nın 18.10.2012 tarih ve 8081 

sayılı yazısında da, 542 ada 8 ve 9 parsellerin deniz tarafında bulunan mevcut iskelenin uzatılması işi ile ilgili 

olarak ilgi (a) yazı ekinde bulunan belgelerin eksiklerinin Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama 

Sürecine İlişkin Tebliğ doğrultusunda yatırım teklif dosyasının hazırlandığı ifade edilmiş, dosyanın incelenerek 

Büyükdere Acil Müdahale İstayonundaki Mevcut İskelenin Uzatılması işi için gerekli iznin verilmesi istenmiştir.  

KONUNUN EVVELİYATI ve PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİF SÜRECİ: Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı 

Mahallesi, 93 pafta, 542 ada 8 ve 9 parseller kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalmaktadır. 542 ada 8 ve 9 

parseller 10.06.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Bölgesi Uygulama İmar 

Planı’nda “Resmi Kuruluş Alanı”nda kalmakla birlikte 9 parselin bir kısmı da “Gezi Alanı”nda kalmaktadır.  

 İlgi (a) yazı ile Büyükdere Kurtarma İstasyonu’nun mevcut iskelesinin uzatılması için talepte bulunulmuş 

olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel 

Müdürlüğü’ne yazılan ilgi (b) yazıda, 8 ve 9 parsellerin önünde bulunan mevcut iskelenin onaylı dolgu planlarının 

bulunmadığı, 43.40 m uzunluğunda olan iskelenin ilave yapılarak toplam uzunluğunun 120 m’ye kadar 

uzatılmasının önerildiği, 26.02.1976 ve 26.03.1976 onay tarihli Kıyı Kenar Çizgili halihazır harita üzerine yapılan 

Uygulama İmar Planında koordinatları, batimetrik ölçümleri ve iskelenin ebatlarının tespit edildiği, teklif dosya 

ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının uygun bulunduğu İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Komisyonu’nuna ait 10.12.2013 tarih ve 04-491 sayılı kararın yazı ekinde gönderildiği ifade 

edilerek, yatırım teklif dosyasının  kıyı mevzuatı kapsamında incelenmesi istenmiştir.  
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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısı ile Sarıyer İlçesi, 

Çayırbaşı Mahallesi, Büyükdere Acil Müdahale İstasyonundaki mevcut iskelenin uzatılması için hazırlanan 

“İskele” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin incelenerek 

kurum görüşünün 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde 

Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ kapsamında bildirilmesi istenmiştir.   

 Söz konusu plan tekliflerine ilişkin ilgi (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (n) kurum görüşleri ve 

kararları alınmış olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ilgi (e) 

yazısında 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile 

İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce incelenmesi, Bodrum Sualtı 

Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nce hazırlanacak raporun İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’na iletilmesi istenmiş; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilgi (j) kurum görüşünde de 1380 

sayılı Su Ürünleri Kanunun 7. Maddesi ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği bilimsel bir rapora 

ihtiyaç duyulduğu, rapora göre değerlendirmenin yapılacağı ifade edilmiştir. İstanbul III Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.04.2014 tarih ve 67291904-100564 sayılı yazısında da, 

2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünce hazırlanacak 

raporun, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi ve gerekli 

işlemlerin yapılarak bilgi verilmesinin istendiği, ancak bugüne kadar bahsi gecen raporun iletilmediği, bu nedenle 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünce hazırlanacak raporun iletilmesi halinde konunun 

değerlendirileceği belirtilmiş olup, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı’nın 

17.11.2014 tarih ve 2014/66585 sayılı yazısında istenilen Bilimsel Raporun tamamlanmış olduğu ifade edilmiş, 

hazırlanan teknik rapor Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 30.12.2014 tarihli yazı ile İstanbul 

Valiliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 22.01.2015 tarih ve 174978 sayılı kurum görüşünde de teknik raporun incelenmiş olduğu, raporda 

yer alan bilimsel hususlara dikkat edilmesi şartıyla plan tekliflerinin uygun bulunduğu ifade edilmiştir. Bununla 

birlikte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.07.2014 tarih ve 17287 sayılı yazısında Dolgu İmar Planına esas 

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun incelenerek uygun bulunduğu ve onaylandığı ifade edilmiştir.  

 İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.06.2016 tarih ve 2957 sayılı  

kararı ile 19.10.2016 tarih ve 3166 sayılı kararında söz konusu plan teklifleri ile ilgili müdürlük görüşümüzün 

iletilmesi istenmiş,  ilgi (o) kurul kararında da söz konusu plan tekliflerinin 2863 sayılı yasa kapsamında kültür 

varlığı açısından sakınca olmadığına karar verildiği ifade edilmiştir.  

PLAN TADİLATININ GEREKÇESİ: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir Yardımcıları Dairesi 

Başkanlığı, Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Valiliği, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne yazılan 

ilgi (a) yazısında, 08.02.2011 tarih ve 1179 sayılı yazıda İstanbul Boğazı Büyükdere Limanı içerisinde yer alan 

Büyükdere Kurtarma İstasyonu’nun modernize edilmesi ve mevcut iskelenin uzatılması ile ilgili talepte 

bulunulduğu ifade edilerek talebin değerlendirilmesi için talep edilen belgelerin yazı ekinde gönderildiği 

belirtilerek incelenerek yapım izninin verilmesi istenmiştir.  

18.10.2012 tarih ve 8081 sayılı yazıda da, İstanbul İli Sarıyer İlçesi Çayırbaşı Mahallesi 93 Pafta 542 Ada 8 

ve 9 Parsel Kayıtlı Taşınmazların deniz tarafında bulunan mevcut iskelenin uzatılması işi ile ilgili olarak 

17.01.2012 tarih ve B.11.2.KEG.0.11.07.01-H021.B.489-464 sayılı yazı ekinde bulunan belgeler ile Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaat edildiği, ancak 24.02.2012 tarih ve 3919 sayılı yazı ile bu belgelerin eksik 

olduğunun ve yatırım teklif dosyasının 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Yapı 

ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ doğrultusunda hazırlanması gerektiğinin 

bildirildiği ifade edilerek bu doğrultuda hazırlanan yatırım teklif dosyasının yazı ekinde sunulduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca, söz konusu yazıda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün ana statüsü uyarınca "Türkiye Kıyılarından Can 

Kurtarma (Tahlisiye) İstasyonlarını tekel şeklinde işletmek, kılavuzluk, römorkörcülük, palamar ve balıkadam 

hizmetlerini yapmak, işletmecilik esasları çerçevesinde batık çıkartmak, Türk Boğazları ve Kara sularında güvenli 

seyre yönelik her türlü sistem ve tesisleri kurmak ve bu amaca yönelik yatırımları yapmak", hükmü doğrultusunda 

sorumluluğu dahilinde bulunan hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla gemi kurtarma, kılavuzluk, 

seyir yardımcıları tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmakla yükümlü olduğu, Büyükdere Acil Müdahale 

İstasyonu’nun, İstanbul boğazındaki deniz kazalarının önlenmesi, gemi kazalarından doğabilecek çevre ve 

ekolojik kirlenmenin en aza indirilmesi, çevre ve deniz kirliliği ile mücadele amaçlı yangın römorkörlerinin 

konuşlanmış olduğu İstanbul Boğazının yegane deniz kazalarını önleme istasyonu olduğu, ancak iskelenin eski ve 

kısa olması nedeni ile yangın römorkörlerinin anılan mahalde konuşlanamadıkları ifade edilerek; Türk 

Boğazlarında Gemi Trafik Yönetimi Tesisleri Kurulması’nın 42. Maddesinde yer alan, "Türk boğazlar bölgesinde, 

can ve mal kaybı ile deniz ve çevre kirliliği yaratacak, kültür ve tabiat varlıklarına zarar verebilecek doğal afetlere 

ve deniz kazalarına karşı tedbir alınması, boğazlarda güvenli geçişin sağlanması için tesisler kurmak amacıyla, 

Bakanlar Kurulunca belirlenen yerlerdeki mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarruf altındaki 

taşınmazlar Maliye Bakanlığınca, Bakanlığın kullanımına tahsis edilir. Tahsisle ilgili imar planları ve her türlü 

projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tasdik edilir ve inşaat ruhsatları bu Bakanlık tarafından verilir. (2) 

Birinci fikrada belirtilen tesis ve inşaatların projelendirilmesi ve yapımında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar 

Kanunu, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik 

Kanunu ve 17/2/2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu hükümleri 
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uygulanmaz. (3) Bu madde kapsamındaki tahsis ve imar planlarının tasdikinden önce Kültür ve Turizm 

Bakanlığının uygun görüşü alınır." hükmü doğrultusunda Yatırım Teklif Dosyasının incelenmesi ve  Büyükdere 

Acil Müdahale İstasyonundaki Mevcut İskelenin Uzatılması işi için gerekli iznin verilmesi istenmiştir. 

Hazırlanana plan teklifleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında 

değerlendirilmek üzere 31.10.2013 tarih ve 2610 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını 

Koruma Şube Müdürlüğüne ve 30.12.2013 tarih ve 39559 sayılı yazı ile de Mekansal Planlama Genel 

Müdürlüğü’ne iletilmiştir.  

Plan Tekliflerine ilişkin olarak hazırlanan Plan Açıklama Raporunda, Mevcut iskelenin bulunduğu alandaki 

hakim rüzgar sebebi ile fırtınalaı havalarda oluşan denizler, boğazdan geçen büyük tonajlı(deniz otobüsü, sürat 

tekneleri) oluşturduğu denizlerden minimum şekilde etkilenerek rıhtım da dövünmelerin engellenmesi, diğer 

bağlama mahellerine (Sahil Güvenlik Komutanlığı) çapariz verilmemesi gibi gerekçelerle Büyükdere Kurtarma 

İstasyonu’nun 75 m uzatılması ve 120 m olmasının gerektiği ifade edilerek, bu amaçla mer’i planlarda işli 

olmayan mevcut iskeleyle birlikte uzatılacak olan kısmın planlara işlenebilmesine yönelik Plan Teklifinin 

hazırlandığı ifade edilmiştir. 

MERİ PLAN: 24.02.1984 onanlı 1/5000 ölçekli Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Değerlerini İçeren Nazım 

İmar Planı’nda ve 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar 

Planı’nında kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalmakta olup bu alanda geçerli mer’i imar planı 

bulunmamaktadır. 

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Komisyonu’nun 10.12.2013 tarih ve 04-491 sayılı kararında; 

“…İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı Ön Görünüm 

Bölgesinde bulunan 93 pafta, 542 ada, 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazların deniz tarafında İskele Amaçlı Dolgu 

Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 

Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verildi.” denilmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün ilgi (d) 

yazısında; 

 “…söz konusu proje ile ilgili olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanunu'nda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine 

uyulması ve diğer mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmasının 

engellenmesi, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirler ile birlikte ilgili olarak ilgili 

kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.” denilmiştir.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın ilgi (f) yazısında; 

“….Konu incelenmiş olup söz konusu alanda mevcut ve planlanan bir projemiz bulunmamaktadır. Ayrıca 

planlama sahası içerisinden herhangi bir dere denize deşarj olmamaktadır. Söz konusu imar planı teklifinin 

uygulanmasında Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmiştir. 

Genel Kurmay Başkanlığı’nın  ilgi (g) kurum görüşü yazısında; 

“…2. Yapılan inceleme neticesinde; söz konusu teklifin var olan bir tesise ait imar planı değişikliğine 

ilişkin olduğu, bu nedenle önemli tesis kriterleri kapsamında değerlendirilemeyeceği tespit edilmiştir. 3. Bununla 

birlikte; imar planın teklif edildiği sahanın askeri yasak bölgeler ve askeri güvenlik bölgeleri kapsamında kalıp 

kalmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemenin yapılabilmesi maksadıyla; a) Bahse konu teklifin, ilgi 

(b) yazının EK-Ç’sinde belirtildiği şekilde Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava 

Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri yasak bölgeler ve askeri güvenlik bölgeleri için Milli Savunma Bakanlığı 

İnşaat Emlak NATO Güvenlik Yatırım Dairesi Başkanlığına, b) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığına ait askeri yasak bölgeler ve askeri güvenlik bölgeleri için Jandarma Genel Komutanlığına 

gönderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”  denilmiştir.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 1. Bölge Müdürlüğü’nün ilgi (h) yazısında; 

“…1.Söz konusu proje sahasının 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu (Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı 

ve Tabiatı Koruma Alanı) kapsamında kalan sahalar içinde kalmadığı, 2. Söz konusu proje sahasının 4915 sayılı 

Kara Avcılığı Kanunu (Yaban Hayatı Koruma Sahası, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası) kapsamında kalan sahalar 

içinde kalmadığı, 3. Söz konusu proje sahasının bulunduğu alanda kurumumuz tarafından planlanmış herhangi bir 

projenin yer almadığı, 4. Söz konusu projenin herhangi bir akarsu koruma bandı içerisinde bulunmadığı tespit 

edilmiştir.” denilmiştir.  

İstanbul Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilgi (j) yazısında; 

“…1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun 7. Maddesi, Su Ürünleri Yönetmeliğinin 10. maddesi gereği 

yapılacak çalışmanın; kullanılacak alet, araçlar, izleyecekleri yöntemler, çalışmanın yapılacağı zamanın 

planlanması, çalışma yapılacak alanın dip durumunun incelenmesi, su ürünleri yaşam ve göçlerine olacak 

etkilerinin açıklandığı bilimsel bir rapora ihtiyaç duyulmaktadır. Konu rapora göre değerlendirilecektir.”  

denilmiştir.  

Sarıyer Belediye Başkanlığı’nın  ilgi (k) yazısında; 

“….Sarıyer İlçesi, Büyükdere Acil Müdahale İstasyonundaki mevcut iskelenin uzatılması, yürürlükteki 

yasa ve yönetmeliklere uygun olması koşuluyla kamu yararı/hizmeti açısından uygun görülmekte olup,” 

denilmiştir.  
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tersaneler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün ilgi 

(l) yazısında; 

“…..Teklif imar planın onayı için öncelikle aşağıdaki hususların plan içerisine "Plan Notu" olarak 

eklenmesi gerekmektedir. - İlgi (b) yazı gereği, "Planlanan kıyı yapılarına ait uygulama projeleri Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra deniz 

yapılarının inşaatına başlanılacaktır. - "İskele Maliye Bakanlığından kiralama süresi kadar kullanılacak ve 

kiralama süresinin sonunda bedelsiz olarak, her türlü borçtan ve taahhütten ari olarak Maliye Bakanlığı 'na 

devredilecektir." Bu itibarla; yukarıda belirtilen hususların dikkate alınması kaydıyla, 2709 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının 43 üncü Maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık 

Makamının 09/04/2014 tarihli ve 954 sayılı Olur'u ile uygun bulunmuştur.” denilmiştir.  

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın ilgi (ı) yazısında; 

“….a. Bölgedeki Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 140 metrelik iskele ile 

bu iskeleye bağlamakta olan yeni tip sahil güvenlik gemilerinin aborda olma avara etme manevraları esnasında 

(ağır hava ve deniz şartlarıda dikkate alınarak) iskelenin uzatılacak bölümünün engel teşkil edip etmeyeceğinin 

belirlenmesi maksadıyla Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığının,             b. İmar planı 

yapılacak sahanın denizde olması nedeniyle, konunun hidrografik, oşinografik ve seyir emniyeti yönünden 

incelenmesi maksadıyla ilgili kurum/kuruluş tarafından www.shod.gov.tr. adresinde istenilen bilgi ve belgeler ile 

birlikte ilgi (ç) Kanun gereğince Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının görüşünün alınması ve bu 

hususun plan notlarına ilave edilmesi istenmiştir.” denilmiştir.  

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Bölge Komutanlığı’nın ilgi (m) yazısında; 

“…projenin yapılacağı bölgede J.Gn.K.lığına ait bina, tesis, alan, askerı yasak ve güvenlik bölgesi 

bulunmadığını arz ederim..” denilmiştir.  

İstanbul Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22.01.2015 tarih ve 174978 sayılı yazısında; 

 “…Konu ile ilgili önceki görüşümüze istinaden hazırlanan ayrıntılı teknik rapor incelenmiştir. Raporda yer 

alan bilimsel hususlara dikkat edilmesi şartıyla söz konusu teklif uygun değerlendirilmektedir..” denilmiştir.  

İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu2nun 16.06.2016 tarih ve 2957 sayılı kurul 

kararında;  

“….İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, 93 pafta, 542 ada, 8-9 parsellerin deniz tarafında kalan iskele amaçlı dolgu 

alanına ilişkin Kurulumuzun 27.08.2015 tarih ve 2419 sayılı kararında ve Bodrum Kaymakamlığı Bodrum Sualtı 

Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünün 20.05.2016 tarih ve 832 sayılı yazısında belirtildiği üzere daha kapsamlı 

tekniklerin kullanıldığı araştırma yapılabilmesi için konusunda uzman ve donanımlı Üniversitelerin Sualtı 

Arkeolojisi ile ilgili birimleriyle irtibata geçilip araştırmanın yapılması, iskele amaçlı dolgu alanına ilişkin 2960 

sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında öneri plan ile öneri planın çevresindeki diğer planlara ilişkin İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görüşü ile birlikte Kurulumuza iletilmesi halinde 

konunun değerlendirilebileceğine karar verildi. denilmiştir. 

İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.10.2016 tarih ve 3166 sayılı kararında; 

“İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, 542 ada, 8-9 parsellerin deniz tarafında iskele amaçlı dolgu alanına ilişkin 

Kurulumuzun 16.06.2016 tarih ve 2957 sayılı kararı ile istenilen sualtı inceleme raporunun Kıyı Emniyeti Genel 

Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve E.50571 yazısı ile iletildiği görülmüş olup, kararımızda İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü görüşünün de iletilmesi ve her iki raporun birlikte 

değerlendirileceği belirtildiğinden, iskele amaçlı dolgu alanında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin konunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi 

İmar Müdürlüğü görüşünün Kurulumuza iletilmesi halinde değerlendirilebileceğine karar verildi.” denilmiştir. 

İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (o) kararında; 

“İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, 542 ada, 8-9 parsellerin deniz tarafında iskele amaçlı dolgu alanına ilişkin 

1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde 2863 sayılı yasa 

kapsamında kültür varlığı açısından sakınca olmadığına karar verildi.” denilmiştir. 

 DEĞERLENDİRME VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, 542 ada, 8-9 

parsellerin deniz tarafında iskele amaçlı dolgu alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılmış olup, bu alanda mer’i plan bulunmamaktadır. 

Kıyı kenar çizgsinin kara tarafındaki 8 ve 9 parseller 10.06.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 

“Resmi Kuruluş Alanı”nda kalmakta olup 9 parselin bir kısmı da “Gezi Alanı”nda kalmaktadır. Mülkiyeti Kıyı 

Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait olan söz konusu parseller üzerinde Büyükdere Acil Müdahale İstasyonu Hizmet 

Binasının yapım işlemleri için 8 ve 9 parseller tevhit edilmiştir.  

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ekinde bulunan Raporda, Büyükdere İstasyonu’nun 

önündeki mevcut iskelenin kazıklı sahil yolu geçmesi nedeniyle küçüldüğü, bu haliyle römorkörlerin iskeleye 

bağlanmasının risk arz etmekttiği, römorkörlerin, iskelede emniyetli bir şekilde barınabilmesi için baştan çift 

demir, kıçtan ise tonoza bağlandıkları, bu durumun ise römorkörlerin can, mal, seyir ve çevre emniyetini 

sağlamak için acil kalkışlarda gecikmelere sebebiyet verdiği ifade edilmiş, acil müdahale istasyonunun mevcut 

haliyle süratli kalkışlara izin vermediğinden mevcut iskelenin ve Büyükdere Kurtarma İstasyonunun modernize 
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edilmesi ihtiyacının oluştuğu ifade edilmiştir. Dolayısı ile söz konusu plan teklifinin, bu bağlamda kamu yararı 

taşıdığı düşünülmektedir.  

1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tekliflerinde 43.40 m uzunluğunda olan mevcut iskelenin ilave yapılarak 

toplam uzunluğunun 120 m’ye uzatıldığı görülmektedir.   

Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 542 ada 8 ve 9 parsellerin deniz tarafında iskele amaçlı dolgu alanı 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifine ilşkin Plan Notları aşağıdaki gibidir: 

1. 3621 sayılı "Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır. Plan onama sınırları 

içerisinde Kıyı Kanunu'nun 6. ve 7. maddesi ve ilgili yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen yapı ve 

tesisler dışında herhangi bir yapılaşmaya izin verilemez. 

2. İnşaat aşamasında ve sonrasında çevre değerlerinin korunması açısından; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 

bu kanununa istinaden çıkarılan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", "Hava Kalitesinin 

Korunması Yönetmeliği", "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği", "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" 

ve "Gürültü Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen tüm hususların yerine getirilmesi zorunludur. 

3. İnşaat aşamasında ve sonrasında ekolojik ve oşinografik dengenin bozulmaması için gerekli tedbirler 

alınacaktır. 

4. Dolgu alanlarının inşaatı ve kullanımı esnasında, deniz kirliliği ve sığlaşmaya neden olunmaması, seyir 

emniyeti, can ve mal güvenligi açısından gerekli tedbirlerin alınarak gerekli yerlere gece ve gündüz 

ışıklı markalama işaretlerinin konulması zorunludur. 

5. 1380 sayılı "Su Ürünleri Kanunun" da yer alan su kirliliği önleyici hükümleri ile su ürünleri 

yönetmeliği'nin Ek:6 maddesinde yer alan atıksu desarj degerlerine uyulması ve deniz suyunda 

çözünen ve zararlı kimyasal maddeler içeren dolgu malzemelerin kullanılmaması gerekmektedir. 

6. Bu plan ve koşullarında belirtilmeyen konularda, konusu ve ilgisine göre; 2960 sayılı “Boğaziçi 

Kanunu”, 3194 sayılı "İmar Kanunu" ve "İlgili Yönetmelikleri", 618 sayılı "Limanlar Kanunu" 655 

sayılı "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK", "4857 

Sayılı İş Kanunu" ve ilgili tüzük ve yönetmelikleri, "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 

Yönetmelik","Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik", "Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik" ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır. 

7. Söz konusu alanda uygulama aşamasında ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınarak 

uygulama yapılacaktır. 

8. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilen hususların gerek inşaat aşamasında gerekse uygulama 

aşamasında yerine getirilmemesi halinde sorumluluk yatırımcı ve ilgili idareye (Valilik ve Belediye) ait 

olacaktır. 

 Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 542 ada 8 ve 9 parsellerin deniz tarafında iskele amaçlı dolgu alanı 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifine ilşkin Plan Notları aşağıdaki gibidir: 

1. 3621 sayılı "Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır. Plan onama sınırları    

içerisinde Kıyı Kanunu'nun 6. ve 7. maddesi ve ilgili yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen yapı ve 

tesisler dışında herhangi bir yapılaşmaya izin verilemez. 

2. İnşaat aşamasında ve sonrasında çevre değerlerinin korunması açısından; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 

bu kanununa istinaden çıkarılan "Çevresel Etki Degerlendirmesi Yönetmeliği", "Hava Kalitesinin 

Korunması Yönetmeliği", "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği", "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" 

ve "Gürültü Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen tüm hususların yerine getirilmesi zorunludur. 

3. İnşaat aşamasında ve sonrasında ekolojik ve oşinografik dengenin bozulmaması için gerekli  

tedbirler alınacaktır. 

4. Dolgu alanlarının inşaatı ve kullanımı esnasında, deniz kirliliği ve sığlaşmaya neden olunmaması, seyir 

emniyeti, can ve mal güvenligi açısından gerekli tedbirlerin alınarak gerekli yerlere gece ve gündüz 

ışıklı markalama işaretlerinin konulması zorunludur. 

5. 1380 sayılı "Su Ürünleri Kanunun"da yer alan su kirliligi önleyici hükümleri ile Su Ürünleri  

Yönetmeliği'nin Ek:6 maddesinde yer alan atıksu desarj değerlerine uyulması ve deniz suyunda 

çözünen ve zararlı kimyasal maddeler içeren dolgu malzemelerin kullanılmaması gerekmektedir. 

6. Bu plan ve koşullarında belirtilmeyen konularda, konusu ve ilgisine göre; 2960 sayılı “Boğaziçi  

Kanunu” 3194 sayılı "İmar Kanunu" ve "İlgili Yönetmelikleri", 618 sayılı "Limanlar Kanunu" 655 

sayılı "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK", "4857 

sayılı “İş Kanunu" ve ilgili tüzük ve yönetmelikleri, "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 

Hakkında Yönetmelik", "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik", "Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır. 

7. Söz konusu alanda uygulama aşamasında ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü  

alınarak uygulama yapılacaktır. 

8. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilen hususların gerek inşaat aşamasında gerekse uygulama  

aşamasında yerine getirilmemesi halinde sorumluluk yatırımcı ve ilgili idareye (Valilik ve Belediye) ait 

olacaktır.  " denilerek   

 Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 542 ada 8 ve 9 parsellerin deniz tarafında iskele amaçlı dolgu alanı 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin, yürürlükteki yasa, plan ve 
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plan hükümlerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 10. maddesini 

değiştiren 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 48. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sarıyer İlçesi Çayırbaşı mahallesi 542 ada 8 ve 9 parsellerin deniz tarafında 

İskele amaçlı dolgu alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli  Uygulama İmar plan tadilatı teklifi 

incelenmiş olup komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

               Mahmut YETER                   Hicran HAMZA ÇELİKYAY           Yüksel AKYOL 
                Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                            Raportör                                                

             Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

              Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK                           Yunus CAN 

                           Üye                                Üye                                               Üye 

 

 

 

           İsmail Doğan SUBAŞI                         Önder POLATOĞLU                  Musa KELEŞ 
                       Üye                               Üye                                               Üye 

 

 

 

 

       Hadi DİLER   Maliki Ejder BATUR                          Serhan KURAL 

   İmar ve Bayındırlık        Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 Abdülnaser ŞİMŞEK                              Eyüp DURSUN                      Bülent TATAR 
               Üye                                     Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                             Cemal ŞERİFOĞLU                  Dila Damla ÖNER 
             Üye                                                   Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
151 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1481 

ULAŞIM VE TRAFİK -İMAR VE BAYINDIRLIK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Deniz Otobüsü İskelesi, İmar Planı Değişikliği teklifi                       

KOMİSYON  İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün  18 / 09  /2017 gün ve 2017/10124 sayılı yazısında;                                                                     

 

İlgi :  İlgi:     a) 21.06.2017 tarih ve 92759939-305.04.04-E.10363 sayılı yazınız ve ekleri. 

              b) İstanbul Valiliği’nin  (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 20.04.2017 tarih  

              ve E.12721 sayılı  yazısı. 

              c)  10.08.2017 tarih ve 2017/9146-6471 sayılı Planlama Müdürlüğü yazısı. 

              d)  17.08.2017 tarih ve 750-6384 sayılı Emlak Müdürlüğü yazısı ve ekleri. 

TALEP:  

İlgi(a) yazı ve ekleri ile İstanbul İli Kadıköy İlçesi İDO iskelesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair 

Yönetmelik hükümleri gereğince incelenmesi ve ilgi(b) yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca incelenerek 

onaylanmasının istenildiği belirtilerek, bu doğrultuda söz konusu tekliflere ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye 

Meclisi kararı ile kurum görüşümüzün tarafınıza iletilmesi Başkanlığımızdan talep edilmektedir. 

PLAN SÜRECİ:  

İlgi (a) yazı ile kurum görüşü talep edilen İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İDO iskelesinin bulunduğu alanda 

08.10.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar Kadıköy Meydanı ve Çevresi KANİP ve 01.02.2011 onanlı 

Kadıköy İlçesi Deniz Otobüsü İskelesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yer almaktadır. 

Planlama Alanı; 08.10.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar Kadıköy Meydanı ve Çevresi 

KANİP’nda  “İskele Alanı” lejandında; 01.02.2011 onanlı Kadıköy İlçesi Deniz Otobüsü İskelesi 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği'nde ise "İskele (Deniz otobüsü)" lejandında  kalmaktadır.   

MÜLKİYET DURUMU: 

1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği tekliflerinde “"İskele Alanı" olarak belirlenen 2813,25m²'lik 

alanın; 1333,5m²'sinin İBB ve İstanbul Deniz Otobüsleri San. Tic. A.ş. arasında yapılan 01.11.2010 tarihli Sınırlı 

Ayni Hak Tesisi/Kullanım Hakkı Tesisi Sözleşmesi'ne göre kiralanmış olduğu, 320 m²'lik iskele kısmının 

kullanım hakkının Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yapılan 04.07.2011 tarihli kullanım izni sözleşmesi ile 

01.11.2040 tarihine kadar İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devredildiği, geri kalan 

1159,75m²'sinin Milli Emlak Genel Müdürlüğünün de görüşüyle deniz yüzeyi ve dolgu alanı oranı 

kesinleştirildikten sonra bu alanda İDO kullanımı için ek bir sözleşme yapılması ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir. Planlama alanını oluşturan Kadıköy Deniz Otobüsü İskelesi alanı, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında 

olup, kadastral mülkiyeti bulunmamaktadır. 

KURUM GÖRÜŞLERİ: 

-Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısında;   

İlgi (a) yazı ve ekleri Kadıköy İlçesi, Deniz Otobüsü iskelesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı teklifleri değerlendirildiğinde; İlgi yazı ile plan değişikliğine konu edilen alan;  01.02.2011 

onanlı Kadıköy İlçesi Deniz Otobüsü İskelesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde de "İskele 

Alanı" olarak planlandığı ve mevcut kullanımın devam ettiği görülmekte olup fonksiyon kullanımı açısından söz 

konusu teklif Müdürlüğümüzce uygun bulunmaktadır. 

-Emlak Müdürlüğü’nün ilgi (d) yazısında; 

 İlgi (a) yazı eki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği tekliflerinde “"İskele Alanı" olarak belirlenen 

2813,25m²'lik alanın; 1333,5m²'sinin İBB ve İstanbul Deniz Otobüsleri San. Tic. A.ş. arasında yapılan 01.11.2010 

tarihli Sınırlı Ayni Hak Tesisi/Kullanım Hakkı Tesisi Sözleşmesi'ne göre kiralanmış olduğu, 320 m²'lik iskele 

kısmının kullanım hakkının Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yapılan 04.07.2011 tarihli kullanım izni sözleşmesi 

ile 01.11.2040 tarihine kadar İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devredildiği, geri 

kalan 1159,75m²'sinin Milli Emlak Genel Müdürlüğünün de görüşüyle deniz yüzeyi ve dolgu alanı oranı 

kesinleştirildikten sonra bu alanda İDO kullanımı için ek bir sözleşme yapılması ile ilgili çalışmalar yürütülmekte 

olup; İstanbul kent içi deniz ulaşımına yönelik plan değişikliği teklifleri tarafımızca olumlu değerlendirilmiştir.” 

denilmektedir. 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: 

İlgi (a) yazı ekinde iletilen Kadıköy İlçesi, Deniz Otobüsü iskelesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri incelendiğinde; 
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Kadıköy İlçesi, Deniz Otobüsü iskelesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde “İskele Alanı” 

lejantı getirildiği ve plan notları olarak, 

“1-Bu Plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda konu ile ilgili diğer meri kanun ve ilgili 

yönetmeliklere uyulacaktır. 

2-1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez." 

şeklinde  plan hükümleri önerildiği, 

Kadıköy İlçesi, deniz otobüsü iskelesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde bahse konu 

alanın, plan onama sınırı içerisine alınarak “İskele Alanı” ve "Park Alanı" fonksiyonu önerildiği ve plan notları 

olarak, "Genel Hükümler" başlığı altında 10 madde ve "Özel Hükümler" başlığı altında 7 madde halinde plan 

hükümleri önerildiği görülmektedir. 

İlgi yazı ve ekleri Kadıköy İlçesi, Deniz Otobüsü iskelesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı teklifleri değerlendirildiğinde; 

İlgi yazı ile plan değişikliğine konu edilen alan;  Kadıköy İlçesi, Deniz Otobüsü iskelesine ilişkin 1/5000 

ölçekli nazım imar planı teklifinde “İskele Alanı” lejantı getirildiği,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde 

bahse konu alanın “İskele Alanı” nda kalan bir kısmına "Park Alanı"  geri kalan kısmının da “İskele Alanı” 

fonksiyonu önerildiği görülmekte olup söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişliklerinin meri plan 

fonksiyon kararları dikkate alınarak düzenlendiği görülmektedir. "denilerek.  

 İlgi (a) yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı alınması talep edilen Kadıköy İlçesi, Deniz Otobüsü 

İskelesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ve ekleri 

yazımız ekinde olup, 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onama işlemleri 

yapılacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 5216 

sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Deniz Otobüsü İskelesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

planı ile 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup komisyonumuzca uygun 

görülmüştür.                                                 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

               Mahmut YETER                   Hicran HAMZA ÇELİKYAY           Yüksel AKYOL 

                Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                   Raportör                                                

             Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

 

                  Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK                 Yunus CAN 

                           Üye                                Üye                                      Üye 

 

 

 

 

         İsmail Doğan SUBAŞI                         Önder POLATOĞLU                   Musa KELEŞ 

                       Üye                               Üye                                               Üye 

 

 

 

 

       Hadi DİLER              Maliki Ejder BATUR                          Serhan KURAL 
   İmar ve Bayındırlık        Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 Abdülnaser ŞİMŞEK                              Eyüp DURSUN                      Bülent TATAR 

               Üye                                     Üye                                        Üye 

 

 

 

M. Sedat ÖZKAN                             Cemal ŞERİFOĞLU                  Dila Damla ÖNER 

             Üye                                                   Üye                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
152 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1485 

ULAŞIM VE TRAFİK -İMAR VE BAYINDIRLIK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ:   Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesinin  

Üsküdar ilçesi Kentsel Sit Alanında kalan kısmına ilişkin 21.02.2017 onanlı 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve 

Uygulama İmar Planı değişikliklerine itiraz  “NİP-17754,3”  , “UİP-17755,3”                                        

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 18/09/2017 gün ve 2017-9780 sayılı yazısında; "İlgi:  

a) 18.07.2017 tarih ve 137802 sayı ile Yazı İşleri Müdürlüğünde, 19.07.2017 tarih ve  

         9780 sayı ile Planlama Müdürlüğü’nde kayıtlı 14.07.2017 tarih, E.20170358520 sayılı  

        İSKİ Genel Müdürlüğü’nün  yazısı ve ekleri.  

        b) 19.02.2015 tarih, 138250-664 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri.         

        c) 06.03.2015 tarih, 2015-2332 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

        d) 17.04.2015 tarih, 672 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı. 

        e) 24.05.2016 tarih, 2015-5498-4716-100211 sayılı dağıtımlı yazımız. 

        f) 25.05.2016 tarih, 2015-S-4765-100999 sayılı yazımız. 

        g) 09.12.2016 tarih, 1761 sayılı İstanbul 6 Numaralı  Kültür  Varlıklarını  Koruma   

        Bölge  Kurulu  Müdürlüğü  yazısı  ve  eki 07.12.2016 gün ve 3743 sayılı Kurul  

        Kararı ve onaylı plan paftaları. 

        h) 07.02.2017 tarih, 2016-15914 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. 

         ı) 15.02.2017 tarih, 169 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı. 

         i) 07.06.2017 tarih, 2017-2402-4652-113026 sayılı dağıtımlı yazımız. 

            İTİRAZ: İlgi (a) yazı ile Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesinin Üsküdar ilçesi 

Kentsel Sit Alanında kalan kısmına ilişkin ilgi (d), (ı) Büyükşehir Belediye Meclis kararları ile uygun görülerek 

21.02.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanan ve 21.06.2017-20.07.2017 tarihleri arasında 

Müdürlüğümüzde askıya çıkarılan 1/5000 -1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine itiraz 

edilmektedir. 

 MEVCUT DURUM: Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2015 yılı hava fotoğrafından söz konusu 

plan değişikliğine konu güzergahın büyük çoğunluğunun üzerinde yapılaşma olduğu, bir kısmının da yolda kaldığı 

görülmektedir. 

            PLANLARDAKİ DURUM: İtiraza konu 21.02.2017 t.t.li 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar 

Planı kapsamında kalan güzergah; Üsküdar ilçe sınırları içerisinde kalmakta olup; 

-04.08.2004 t.t.li 1/5000 ölçekli Üsküdar-Ümraniye Güzergahı Raylı Toplu Taşıma Sistemi Nazım İmar 

Planı, 

-23.11.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Üsküdar-Altunizade-Tepeüstü-Çekmeköy güzergahı LRT Hattı Nazım İmar 

Planı,  

-23.11.2007 t.t.li 1/1000 ölçekli Üsküdar-Altunizade-Tepeüstü-Çekmeköy güzergahı LRT Hattı Uygulama 

İmar Planı kapsamında kalmakta iken,  

         Bahse konu güzergahın Başkanlığımız yetki sınırı içerisinde kalan kısmı 1/5000-1/1000 ölçekli Üsküdar-

Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi Nazım İmar Planı değişikliği ve Uygulama İmar Planı 

değişikliği 20.04.2015 tarihinde onanmış, itiraza konu Üsküdar ilçesi Kentsel Sit Alanında kalan kısmı ilgi (d), (ı) 

Büyükşehir Belediye Meclis kararları ile uygun görülerek 21.02.2017 tarihinde onanmış olup, yetkimiz dışındaki 

güzergaha yönelik plan paftaları ve plan açıklama raporlarının ise onaylanmak üzere yetkili kurumlara iletilmiş 

olduğu görülmektedir. 

          DEĞERLENDİRME:  İlgi (a) yazı ile Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesinin 

Üsküdar ilçesi Kentsel Sit Alanında kalan kısmına ilişkin ilgi (d), (ı) Büyükşehir Belediye Meclis kararları ile 

uygun görülerek 21.02.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanan ve 21.06.2017-20.07.2017 

tarihleri arasında Müdürlüğümüzde askıya çıkarılan 1/5000 -1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı 

değişikliklerine itiraz edilmektedir. 

          Dosyasında yapılan incelemede; ilgi (b) yazı ile Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün “Üsküdar-

Ümraniye-Çekmeköy Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri Projesi” güzergahında zaruri revizyonların 

yapıldığı bu revizyonlardan dolayı değişen güzergahın imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi paftalarının 5216 

sayılı yasanın 7-c maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi hususunda gereğinin yapılması 

talebiyle tarafımıza iletilmiştir.  
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          İlgi (b) yazıya konu plan teklifi ilgi (c) Başkanlık Makamı yazımız ile değerlendirilmek ve hakkında karar 

alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) 

kararı ile aynen uygun görülmüştür.  

 Söz konusu güzergahın Başkanlığımız yetki sınırı içerisinde kalan 1/5000-1/1000 ölçekli plan paftaları ve 

plan açıklama raporu Büyükşehir Belediye Başkanınca 20.04.2015 tarihinde onanarak ilgi (e) yazımız ile dağıtımı 

yapılmış olup, yetkimiz dışındaki güzergaha yönelik plan paftaları ve plan açıklama raporu ise onaylanmak üzere 

yetkili kurumlara iletilmiştir. 

          Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile aynen uygun görülen “Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 

Metro Hattı Revize Projesi”ne ilişkin güzergahın, Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde Kentsel Sit Alanında kalan 

kısımlarına yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklif 

paftaları, plan açıklama raporları ve ilgi (d) Meclis kararı 2863-3386-5226 sayılı Yasalar kapsamında gereği için 

ilgi (f) yazımız ile İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olup, 

ilgi (g) yazı eki 07.12.2016 gün ve 3743 sayılı İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Kararı ile “İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi sit dışı, Büyük 

ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanında kalan kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli F 22-d-21-a, F 22-d-21-a, F 

22-d-21-b, F 22-d-22-d, F 22-d-21-d pafta numaralı plan değişikliği tekliflerinin ve 1/1000 ölçekli F 22-d-21-a-4-

c, F 22-d-21-a-3-d, F 22-d-22-d-2-c, F 22-d-22-d-2-a, F 22-d-22-d-2-b, F 22-d-22-d-l-a, F 22-d-22-d-l-b, F 22-d-

21-d-l-b, F 22-d-21-b-4-c pafta numaralı plan değişikliği tekliflerinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında uygulanmasında sakınca olmadığına karar verildi.” şeklinde karar alınarak yazı 

ekinde onaylı plan paftaları ile plan açıklama raporları tarafımıza iletilmiştir.  

         Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile aynen uygun görülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi paftaları ile plan raporları, 07.12.2016 gün ve 3743 sayılı 

İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda yeniden değerlendirilerek 

hakkında karar alınmak üzere ilgi (h) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir 

Belediye Meclisinin ilgi (ı) kararı ile aynen uygun görülmüştür.  

 Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) ve (ı) kararları ile aynen uygun görülen “Üsküdar-Ümraniye-

Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi”nin Üsküdar ilçesi sınırları içerisindeki Kentsel Sit Alanında kalan kısmına 

ilişkin NİP- 17754,3 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve UİP- 17755,3 Plan 

İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile plan raporları 21.02.2017 tarihinde 

Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan planın ilgi (i) yazımız ile dağıtımı yapılarak 21.06.2017-

20.07.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Plan askı süresi içerisinde ilgi (a) yazı ile bahse konu plan 

değişikline itiraz edilmiş olup,  

İlgi (a) yazıda; 

           “… meclis kararı ve şifahi görüşmeler ile tarafımıza sayısal olarak iletilen plan incelenmiş olup, söz 

konusu alanlarda yapılması düşünülen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize projesinin geçtiği 

Üsküdar İlçesi, Altunizade, Burhaniye ve Küçükçamlıca Mahallelerinde yer alan güzergâhta Vakıf İhsaniye Suyu 

ve Vakıf Sarıkaya Hüda-i Suyu'na ait çeşme ve muhtelif çap (032, 063, 090, 0100) ve boru tipi muhtelif 

malzemelerden (künk, pik, galvaniz, PVC, PE) oluşan boru isale hatlarımızın geçtiği tespit edilmiştir. Bahse konu 

çeşme ve boru isale hatlarımız ile mevcut altyapı (içmesuyu, atıksu, yağmursuyu) içerir CD yazımız ekinde 

gönderilmekte olup, yapılacak çalışmalarda bu hatlarımıza zarar verilmemesi, plan notlarına "Vakıf İhsaniye Suyu 

ve Vakıf Sarıkaya Hüda-i Suyu'na ait çeşme ve muhtelif çaplardan oluşan boru isale hatlarına zarar verilmemesi" 

hükmünün eklenmesi ve uygulama esnasında İdaremiz Asya Abone İşleri Daire Başkanlığı, Üsküdar Şube 

Müdürlüğümüzden gözlemci eleman bulundurulması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

           Netice olarak; söz konusu planın askı işlemleri sırasında yukarıda belirtilen talebimizin değerlendirilmesi 

hususunda, gereğini arz ederim.” denilerek itiraz edilmektedir. 

           İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (a) itirazı uyarınca yapılan incelemede; itiraza konu 21.02.2017 t.t.li 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ait plan notlarında;  

           “7-Uygulama aşamasında ilgili kurum (İSKİ, TEDAŞ, TELEKOM, İGDAŞ, Deprem ve Zemin İnceleme 

Müdürlüğü,Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Koruma Kurulu vb.) görüşleri alınarak 

önerilen tedbirlere uyulacaktır.” şeklindeki plan notunun bulunduğu görüldüğünden, konunun uygulama 

aşamasında anılan plan notu doğrultusunda ilgili Müdürlüklerce değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. " 

denilerek   

   “Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi”nin Üsküdar ilçesi Kentsel Sit Alanında kalan 

kısmına ilişkin 21.02.2017 t.t.li “NİP- 17754,3” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 

ile “UİP- 17755,3” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin ilgi (a) itiraz 

yazısı yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 2863-3386-5226 sayılı 

yasalar ve 5216 sayılı yasanın 7c maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir 

Belediye Meclisine havale olunmuştur.  
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesinin Üsküdar ilçesi 

Kentsel Sit Alanında kalan kısmına ilişkin 21.02.2017 onanlı 1/5000 Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliklerine itiraz teklifi incelenmiş olup komisyonumuzca uygun görülmemiştir.                            

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

 

 

               Mahmut YETER                   Hicran HAMZA ÇELİKYAY           Yüksel AKYOL 

                Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                   Raportör                                                

             Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

 

 

 

 

 

              Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK               Yunus CAN 

                           Üye                                Üye                                     Üye 

                                                                                                               Karara Katılmıyorum 

 

 

 

 

 

 

          İsmail Doğan SUBAŞI                         Önder POLATOĞLU                    Musa KELEŞ 

                       Üye                               Üye                                               Üye 

Karara Katılmıyorum                      Karara Katılmıyorum                        Karara Katılmıyorum 

 

 

 

 

       Hadi DİLER   Maliki Ejder BATUR                          Serhan KURAL 
   İmar ve Bayındırlık        Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

    Abdülnaser ŞİMŞEK                              Eyüp DURSUN                      Bülent TATAR 

               Üye                                     Üye                                        Üye 

                                                                                                                  Karara Katılmıyorum 
 

 

 

 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                             Cemal ŞERİFOĞLU                  Dila Damla ÖNER 

             Üye                                                   Üye                                          Üye 

Karara Katılmıyorum                      Karara Katılmıyorum               Karara Katılmıyorum 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
153 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1251 

HARİTA KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Yol İsminin İptal Edilmesi Talebi Hk. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1251 sayı ile komisyonumuza intikal eden Harita Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 2155 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
İlgi: Kartal Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 12/07/2017 tarihli ve E. 17957 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile ; 04/05/2006-15/11/2014 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve 

Plan değişikliklerinde, Soğanlık Yeni Mahallesi, Aksuna Sokağı nın imar yolu olmaması sebebiyle sokak isminin 

iptal edilmesi talep edilmektedir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve 

sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir 

Belediyesi'ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiş olup, bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye 

Meclisi'nden alınması gerekmektedir. 

Yapılan inceleme neticesinde; Kartal İlçesi, Soğanlık Yeni Mahallesinde bulunan "Aksuna Sokağı" isimli 

yolun 1/1000 Ölçekli Sayısal İmar Planlarında yol olarak görülmediği tespit edilmiş olup, "Atatürk Caddesi"nden 

başlayarak "Millet Caddesinde biten bahse konu yol isminin iptal edilmesi Müdürlüğümüzce de uygun 

görülmektedir. 

Makamınızca da uygun görülmesi halinde; ekli krokilerde işaretlenerek gösterilen, Kartal İlçesi, Soğanlık 

Yeni Mahallesi'nde bulunan "Aksuna Sokağı" isminin iptal edilmesine ilişkin talebin 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesine göre değerlendirilip karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 

havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Kartal İlçesi, Soğanlık Yeni Mahallesi'nde bulunan "Aksuna Sokağı" isminin 

iptal edilmesine ilişkin talebi incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonlarımızca uygun 

görülmüştür. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

     Mustafa DEMİR                               Selçuk BOSTAN                   Bülent AŞKIN  

   Harita Komisyon Başkanı                              Başkan Vekili                       Raportör  

 

 

 Abdulhamit DURSUN                          Mesut ÜNER                         Cevdet BAYRAM 

                 Üye                                Üye                                    Üye 

 

 

  Canan SEZGİN                       Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ             Şenol YOLBİR 

           Üye                                                 Üye                                                Üye 

 

 

Mahmut YETER                         Hicran HAMZA ÇELİKYAY            Yüksel AKYOL 

 Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                     Raportör                          

Komisyonu Başkanı    

                        

 

 

 Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK                       Yunus CAN 
                 Üye                                 Üye                                   Üye 

 

 

 İsmail Doğan SUBAŞI                  Önder POLATOĞLU                    Musa KELEŞ 
               Üye                                Üye                                       Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
154 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1273 

HARİTA KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Sokak İsim Değişikliği, İptali ve Aks Değişikliği Talebi Hk. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1273 sayı ile komisyonumuza intikal eden Harita Müdürlüğü’nün 15.08.2017 tarih ve 2348 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
İlgi : Pendik Belediye Başkanlığı'nın 22/12/2016 tarihli, 34735 sayılı yazısı ve eki Meclis Kararı. 

İlgi yazı ve eki Meclis Kararıyla; Pendik İlçesi sınırları dahilinde, muhtelif mahallelerde bulunan 5 adet 

sokağın iptal edilmesi, 1 adet sokağın aksının değiştirilmesi ve 1 adet sokağın isminin değiştirilmesi talep 

edilmektedir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi, "... meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad 

ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek" görevini Büyükşehir 

Belediyesi'ne vermiştir. 

Yapılan incelemeler neticesinde; Pendik İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde bulunan "Esinti Sokağı" ve 

"Altıntaş Sokağı", Yeni Mahallede bulunan "Gürani Sokağı" , "Gazeteci Çıkmazı Sokağı" ve "Hazine Sokağının 

yol akslarının iptal edilmesi, Dumlupınar Mahallesi, "Aslanağzı Sokağı" yol aksının 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planına göre "Toros Sokağı" ile "Sahaf Sokağı" arasında kalacak şekilde yeniden düzenlenmesi 

Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. Ayrıca, Şeyhli Mahallesi, "Mis Sokağı" isminin "Şehit Burhan Öner 

Sokağı" olarak değiştirilmesi ise "Mis Sokağı'nın Pendik İlçesi genelinde mükerrer olmadığından ve 11/06/2009 

tarihli ve 147 sayılı Başkanlık Tamimi'nde; "meydan, bulvar, cadde, sokak, park vb. isim değişiklikleriyle ilgili 

taleplerin, şehrin kültürel değerlerinin ve mevcut adres sisteminin bozulmasına neden olduğu, belediye 

birimlerinde, resmi kurumlarda ve özel sektörde adres kargaşasına yol açtığı, maddi ve manevi kayıplara 

sebebiyet verdiği, emniyet açısından sakıncalar oluşturduğundan bahisle ve ayrıca Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi çalışmalarının amacına ulaşabilmesi için, adrese ilişkin isim değişikliklerinin yapılmaması, sadece isimsiz 

meydan, bulvar, cadde, sokak, park vb. isimlendirmelerinin yapılması" hususu ifade edildiğinden dolayı ve bahse 

konu ismin Maltepe İlçesi Şehit Burhan Öner İlkokuluna, Pendik Belediyesi Spor Kompleksine ve İETT Genel 

Müdürlüğü tarafından durağa ismi verildiğinden yol isim değişikliği uygun görülmemektedir. 

Makamınızca da uygun görülmesi halinde, ekli liste ve haritada işaretlenerek gösterilen; Pendik İlçesi 

sınırları dahilinde, muhtelif mahallelerde bulunan 5 adet sokağın iptal edilmesi, 1 adet sokağın aksının 

değiştirilmesi talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesine göre değerlendirilip karar 

alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde bulunan "Esinti Sokağı" ve "Altıntaş 

Sokağı", Yeni Mahallede bulunan "Gürani Sokağı" , "Gazeteci Çıkmazı Sokağı" ve "Hazine Sokağının yol 

akslarının iptal edilmesi, Dumlupınar Mahallesi, "Aslanağzı Sokağı" yol aksının 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planına göre "Toros Sokağı" ile "Sahaf Sokağı" arasında kalacak şekilde değiştirilmesi talebi incelenmiş olup; 

Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonlarımızca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

  Mustafa DEMİR                                       Selçuk BOSTAN                   Bülent AŞKIN  
 Harita Komisyon Başkanı                              Başkan Vekili                             Raportör  

 

 Abdulhamit DURSUN                          Mesut ÜNER                         Cevdet BAYRAM 

                 Üye                                   Üye                                                Üye 

 

  Canan SEZGİN                       Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ             Şenol YOLBİR 

           Üye                                                 Üye                                                Üye 

 

Mahmut YETER                         Hicran HAMZA ÇELİKYAY            Yüksel AKYOL 
 Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                     Raportör                          

Komisyonu Başkanı    

 

 Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK                       Yunus CAN 
                 Üye                                 Üye                                   Üye 

 

 İsmail Doğan SUBAŞI                  Önder POLATOĞLU                    Musa KELEŞ 

               Üye                                Üye                                       Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
155 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1274 

HARİTA KOMİSYONU-KÜLTÜR VE SANAT-ULAŞIM 
VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Yol İsimlendirmesi Talebi Hk. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1274 sayı ile komisyonumuza intikal eden Harita Müdürlüğü’nün 15.08.2017 tarih ve 2347 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
İlgi : Sancaktepe Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 24/05/2017 tarihli, 52125 sayılı 

yazısı ve eki Meclis Kararı. 

İlgi yazı ve eki Meclis Kararıyla; Ekli listede, Sancaktepe İlçesi, Muhtelif Mahallelerde yeni açılan yollar, 

bu yollar için teklif edilen isimler ve aksı düzenlenen yolların başlangıç ve bitişlerinin belirtildiği, buna istinaden 

ekli listede teklif edilen öneri yol isimlerinin ve yol başlangıç bitişlerinin tarafınızca da uygun görülmesi halinde 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre gereğinin yapılması talep edilmektedir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve 

sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir 

Belediyesi'ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiş olup, bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye 

Meclisi'nden alınması gerekmektedir. 

Yapılan incelemeler neticesinde; ekli liste ve krokilerde belirtilen, Sancaktepe İlçesi, Muhtelif 

Mahallelerde isimlendirilmesi ve aks değişikliği talep edilen yollardan, "Dımlak Sokağı" haricinde hepsinin 

1/1000 ölçekli sayısal imar planlarına uygun olmasından dolayı teklif edildiği şekliyle 11 adet yolun aks 

değişikliği, 16 adet yolun isimlendirilmesi uygun görülmektedir. "Dımlak Sokağı"nın ise fiiliyatta tamamının 

kullanıma açık ve aktif olarak kullanılan bir yol olmasına rağmen bir kısmının imar planlarında yol olarak 

görülmemesinden dolayı, "Rüya Sokağından başlayarak "Hızır Sokağı"nda bitecek şekilde sadece imar 

planlarında yol olarak görülen kısmının "Dımlak Sokağı" olarak isimlendirilmesi Müdürlüğümüzce uygun 

görülmektedir. 

Makamınızca da uygun görülmesi halinde; ekli krokilerde işaretlenerek gösterilen, Sancaktepe İlçesi, 

Muhtelif Mahallelerinde bulunan 11 adet yolun aks değişikliği ve 17 adet yolun isimlendirilmesine ilişkin talebin 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesine göre değerlendirilip karar alınmak üzere 

Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Sancaktepe İlçesi, Muhtelif Mahallelerinde bulunan 11 adet yolun aks 

değişikliği ve 17 adet yolun isimlendirilmesine ilişkin taleb incelenmiş olup; Tadilen “Dımlak Sokağı” nın “ 

Dımlag Sokağı “ olarak değiştirilmesi ve diğer hususların ilçesinden geldiği şekliyle Komisyonlarımızca uygun 

görülmüştür. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

     Mustafa DEMİR                               Selçuk BOSTAN                   Bülent AŞKIN  
   Harita Komisyon Başkanı                              Başkan Vekili                             Raportör  

 

 

 

 

 

 Abdulhamit DURSUN                          Mesut ÜNER                         Cevdet BAYRAM 

                 Üye                                Üye                                             Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 Canan SEZGİN                       Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ             Şenol YOLBİR 

           Üye                                                 Üye                                                Üye 
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   Şenol CENGİZ                       Ahmet Hilmi BOYRAZ                 Derya UZUNBOY 
     Kültür ve Sanat                             Başkan Vekili                               Raportör 

  Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

  Hüseyin ERDOĞDU                   Necdet DURSUN                       Deniz ERZİNCAN 

                   Üye                                Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesut KÖSEDAĞI                       Sabiha TÜZÜNOĞLU                   Belgin TEZER 
                 Üye                                    Üye                                       Üye 

 

 

 

 

 

 

Mahmut YETER                         Hicran HAMZA ÇELİKYAY            Yüksel AKYOL 

 Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                     Raportör                          

Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK                       Yunus CAN 
                 Üye                                 Üye                                   Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İsmail Doğan SUBAŞI                  Önder POLATOĞLU                    Musa KELEŞ 
               Üye                                Üye                                      Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
156 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1275 

HARİTA KOMİSYONU-KÜLTÜR VE SANAT 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Cadde İsim Değişikliği Talebi Hk. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1275 sayı ile komisyonumuza intikal eden Harita Müdürlüğü’nün 15.08.2017 tarih ve 2346 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
İlgi: a) Beykoz Belediye Başkanlığının 31/03/2016 tarihli ve 7027 sayılı yazısı ile eki 

b)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/06/2016 tarihli ve 1010 nolu Kararı. 

c)Beykoz Belediye Başkanlığının 17/10/2016 tarihli, 34525 sayılı yazısı ve eki Meclis Kararı. 

d)Beykoz Kaymakamlığının 20/07/2017 tarihli ve E. 1409 sayılı yazısı ile eki dilekçe. 

 İlgi (a) yazı ve eki ile; Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, "Kireçocağı Caddesi'nin uzun bir yol olması 

nedeniyle adres bulma ve ulaşım konularında sıkıntı oluşturduğundan "Kireçocağı Caddesi" yol aksının çift 

numaralarda 78, tek numaralarda 91 nolu yapıdan itibaren "Muhtarlar Caddesi" olarak değiştirilmesi talep edilmiş 

olup söz konusu talep ilgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'yla; "Beykoz İlçesi, Çubuklu 

Mahallesi, "Kireçocağı Caddesi"nin , "Boğaziçi Caddesi" ile "Anadolu Caddesi" arasında kalan yol aksının 

isminin "Muhtarlar Caddesi" olarak isimlendirilmesi talebi incelenmiş olup tavsiye Meclis Kararı alındıktan sonra 

görüşülmek üzere Müdürlüğüne İadesi Komisyonlarımızca uygun görülmüştür." şeklinde karar alınmıştır. İlgi (c) 

yazı ve eki Meclis Kararıyla; Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, "Kireçocağı Caddesi" nin "Boğaziçi Caddesi" ile 

"Anadolu Caddesi" arasında kalan yol aksının isminin 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan "Şehit Astsubay 

Ömer Halisdemir Caddesi" olarak isimlendirilmesi teklif edilmiş, ilgi (d) Beykoz Kaymakamlığı'nın yazısı ve eki 

dilekçeyle de; bahse konu yolun bölünmesi ve bölünen kısmına "Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi" 

olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve 

sokak ad ve numaralan ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir 

Belediyesi'ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiş olup, bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye 

Meclisi'nden alınması gerekmektedir. 

Makamınızca da uygun görülmesi halinde ekli krokide işaretlenerek gösterilen; kalan yol aksının "Şehit 

Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi" olarak isimlendirilmesi talebinin Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 

"Kireçocağı Caddesi" nin "Boğaziçi Caddesi" ile "Anadolu Caddesi" arasında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu'nun 7/g maddesine göre değerlendirilip karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi 

hususu olurlarınıza arz olunur denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, "Kireçocağı Caddesi" nin "Boğaziçi 

Caddesi" ile "Anadolu Caddesi" arasında kalan yol aksının"Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi" olarak 

isimlendirilmesi  talebi incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonlarımızca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

     Mustafa DEMİR                               Selçuk BOSTAN                   Bülent AŞKIN  

   Harita Komisyon Başkanı                              Başkan Vekili                             Raportör  

 

 

 Abdulhamit DURSUN                          Mesut ÜNER                         Cevdet BAYRAM 
                 Üye                                Üye                                               Üye 

 

  Canan SEZGİN                       Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ             Şenol YOLBİR 
           Üye                                                 Üye                                                Üye 

 

    Şenol CENGİZ                         Ahmet Hilmi BOYRAZ                 Derya UZUNBOY 

     Kültür ve Sanat                             Başkan Vekili                               Raportör 

  Komisyonu Başkanı 

 

 

  Hüseyin ERDOĞDU                   Necdet DURSUN                       Deniz ERZİNCAN 

                   Üye                                Üye                                        Üye 

 

 Mesut KÖSEDAĞI                       Sabiha TÜZÜNOĞLU                   Belgin TEZER 

                 Üye                                    Üye                                       Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
157 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1286 

HARİTA KOMİSYONU-KÜLTÜR VE SANAT-ULAŞIM 
VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Cadde-Sokak İsimlendirmesi Hk. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1286 sayı ile komisyonumuza intikal eden Harita Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih ve 2415 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
İlgi: Pendik Belediye Başkanlığının 22/06/2017 tarihli, 20793 sayılı yazısı ve eki Meclis Kararı. 

İlgi yazı ve eki Meclis Kararıyla; Pendik İlçesi sınırları dahilinde, muhtelif mahallelerde bulunan 1 adet 

sokağın iptal edilmesi, 1 adet sokağın aksının uzatılması, 1 adet sokağın aksının kısaltılması ve 1 adet sokağın 

aksının değiştirilmesi talep edilmektedir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi, "... meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve 

numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek" görevini Büyükşehir 

Belediyesi'ne vermiştir. 

Yapılan incelemeler neticesinde; Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi "Ebru Sokağı" ile "Selçuklu Caddesi" 

arasında bulunan isimsiz yola "İnci Çiçeği Sokağı " isimin verilmesi, "Selçuklu Caddesi" ile "Lise Caddesi" 

arasında kalan "Kartal Sokağı" aksının iptal edilerek "Selçuklu Caddesi" ile birleştirilmesi, "Taşınmaz Sokağının 

ise "Selçuklu Caddesi" ile arasında kalan kısmının iptal edilerek, bu yolun aksının "İnci Çiçeği Sokağı"na kadar 

uzatılması ve Güzelyalı Mahallesi, "Egemen Sokağı" ile "Altından Sokağı" arasında kalan "Zikirli Sokağı"nın 

iptal edilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. 

Makamınızca da uygun görülmesi halinde, ekli liste ve haritada işaretlenerek gösterilen; Pendik İlçesi, 

Kurtköy Mahallesi "Ebru Sokağı" ile "Selçuklu Caddesi" arasında bulunan isimsiz yola "İnci Çiçeği Sokağı " 

isimin verilmesi, "Selçuklu Caddesi" ile "Lise Caddesi" arasında kalan "Kartal Sokağı" aksının iptal edilerek 

"Selçuklu Caddesi" ile birleştirilmesi, "Taşınmaz Sokağı"nın ise "Selçuklu Caddesi" ile arasında kalan kısmının 

iptal edilerek, bu yol aksının "İnci Çiçeği Sokağına kadar uzatılması ve Güzelyalı Mahallesi , "Egemen Sokağı" 

ile "Altından Sokağı" arasında kalan "Zikirli Sokağı"nın iptal edilmesi talebinin 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesine göre değerlendirilip karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 

havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi "Ebru Sokağı" ile "Selçuklu Caddesi" arasında 

bulunan isimsiz yola "İnci Çiçeği Sokağı " isimin verilmesi, "Selçuklu Caddesi" ile "Lise Caddesi" arasında kalan 

"Kartal Sokağı" aksının iptal edilerek "Selçuklu Caddesi" ile birleştirilmesi, "Taşınmaz Sokağı"nın ise "Selçuklu 

Caddesi" ile arasında kalan kısmının iptal edilerek, bu yol aksının "İnci Çiçeği Sokağına kadar uzatılması ve 

Güzelyalı Mahallesi , "Egemen Sokağı" ile "Altından Sokağı" arasında kalan "Zikirli Sokağı"nın iptal edilmesi 

talebi incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonlarımızca uygun görülmüştür. 

 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

 

     Mustafa DEMİR                               Selçuk BOSTAN                   Bülent AŞKIN  

   Harita Komisyon Başkanı                              Başkan Vekili                             Raportör  

 

 

 

 

 

 

 

 Abdulhamit DURSUN                          Mesut ÜNER                         Cevdet BAYRAM 

                 Üye                                Üye                                           Üye 

 

 

 

 

 

 

 Canan SEZGİN                       Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ             Şenol YOLBİR 

           Üye                                                 Üye                                                Üye 
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   Şenol CENGİZ                       Ahmet Hilmi BOYRAZ                 Derya UZUNBOY 

     Kültür ve Sanat                             Başkan Vekili                               Raportör 

  Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hüseyin ERDOĞDU                   Necdet DURSUN                       Deniz ERZİNCAN 
                   Üye                                Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesut KÖSEDAĞI                       Sabiha TÜZÜNOĞLU                   Belgin TEZER 
                 Üye                                         Üye                                            Üye 

 

 

 

 

 

Mahmut YETER                         Hicran HAMZA ÇELİKYAY            Yüksel AKYOL 
 Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                     Raportör                          

Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK                       Yunus CAN 

                 Üye                                 Üye                                   Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İsmail Doğan SUBAŞI                  Önder POLATOĞLU                    Musa KELEŞ 

               Üye                                Üye                                      Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
158 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1288 

HARİTA KOMİSYONU-KÜLTÜR VE SANAT 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Sokak İsimlendirilmesi Hk. 

 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1288 sayı ile komisyonumuza intikal eden Harita Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih ve 2418 sayılı yazısında; 

 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

 

 

 

İlgi: 06/07/2017 tarihli, 230811 sayılı Şile Belediye Başkanlığının yazısı ve eki Meclis Kararları. 

İlgi yazı ve eki Meclis Kararlan ile Şile İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde bulunan "Evliya Sokağı" ve 

"Coşkunlar Sokağı"nın yol akslarının değiştirilmesi, "Oğuzhan Caddesi" ve "Mizan Sokağı " yol akslarının 

uzatılması, ayrıca isimsiz 21 adet yolun isimlendirilmesi talep edilmektedir. 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve 

sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir 

Belediyesi'ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiş olup, bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye 

Meclisi'nden alınması gerekmektedir. 

 

Yapılan inceleme neticesinde; Şile Belediyesi tarafından ekli kroki ve listede belirtildiği şekliyle 

isimlendirilmesi talep edilen yolların 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yol olarak göründüğü tespit 

edilmiş olup Meşrutiyet Mahallesi, "Evliya Sokağı" ve "Coşkunlar Sokağı" nın yol akslarının değiştirilmesi, 

"Coşkunlar Sokağı" nın yol aksının değiştirilmesi sonucu "Kaşımağa Sokağı" ile "Coşkunlar Sokağı" arasında 

kalan isimsiz yolun "Mazhar Sokağı" olarak isimlendirilmesi, "Oğuzhan Caddesi" ve "Mizan Sokağı " yol 

akslarının uzatılması ve isimlendirilmesi talep edilen 21 adet isimsiz yollardan "Dere Sokağı", "Meşe Sokağı", 

"Efendi Sokağı", "Efe Sokağı" ilçe genelinde mükerrerlik oluşturduğundan dolayı bahse konu yolların sırasıyla 

"Çay Sokağı", "Kadı Sokağı", "Köprübaşı Sokağı" ve "Temsil Sokağı" " olarak isimlendirilmeleri 

Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. 

 

Makamınızca da uygun görülmesi halinde ekli krokide işaretlenerek gösterilen; Yapılan inceleme 

neticesinde; Şile Belediyesi tarafından ekli kroki ve listede belirtildiği şekliyle isimlendirilmesi talep edilen 

yolların 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yol olarak göründüğü tespit edilmiş olup Meşrutiyet Mahallesi, 

"Evliya Sokağı" ve "Coşkunlar Sokağı" nın yol akslarının değiştirilmesi, "Coşkunlar Sokağı" nın yol aksının 

değiştirilmesi sonucu "Kasımağa Sokağı" ile "Coşkunlar Sokağı" arasında kalan isimsiz yolun "Mazhar Sokağı" 

olarak isimlendirilmesi, "Oğuzhan Caddesi" ve "Mizan Sokağı "yol akslarının uzatılması ve isimlendirilmesi talep 

edilen 21 adet isimsiz yollardan "Dere Sokağı", "Meşe Sokağı", "Efendi Sokağı", "Efe Sokağı" ilçe genelinde 

mükerrerlik oluşturulduğundan dolayı bahse konu yolların sırasıyla "Çay Sokağı", "Kadı Sokağı", "Köprübaşı 

Sokağı" ve "Temsil Sokağı" " olarak isimlendirilmesi talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g 

maddesine göre değerlendirilip karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususu olurlarınıza 

arz olunur denilmektedir. 

 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile Belediyesi tarafından ekli kroki ve listede belirtildiği şekliyle 

isimlendirilmesi talep edilen yolların 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yol olarak göründüğü tespit 

edilmiş olup Meşrutiyet Mahallesi, "Evliya Sokağı" ve "Coşkunlar Sokağı" nın yol akslarının değiştirilmesi, 

"Coşkunlar Sokağı" nın yol aksının değiştirilmesi sonucu "Kasımağa Sokağı" ile "Coşkunlar Sokağı" arasında 

kalan isimsiz yolun "Mazhar Sokağı" olarak isimlendirilmesi, "Oğuzhan Caddesi" ve "Mizan Sokağı "yol 

akslarının uzatılması ve isimlendirilmesi talep edilen 21 adet isimsiz yollardan "Dere Sokağı", "Meşe Sokağı", 

"Efendi Sokağı", "Efe Sokağı" ilçe genelinde mükerrerlik oluşturulduğundan dolayı bahse konu yolların sırasıyla 

"Çay Sokağı", "Kadı Sokağı", "Köprübaşı Sokağı" ve "Temsil Sokağı" " olarak isimlendirilmesi talebi 

incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonlarımızca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 
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     Mustafa DEMİR                                 Selçuk BOSTAN                   Bülent AŞKIN  
   Harita Komisyon Başkanı                              Başkan Vekili                             Raportör  

 

 

 

 

 

 

 Abdulhamit DURSUN                          Mesut ÜNER                         Cevdet BAYRAM 
                 Üye                                Üye                                            Üye 

 

 

 

 

 

 

  Canan SEZGİN                       Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ             Şenol YOLBİR 

           Üye                                                 Üye                                                Üye 

 

 

 

 

 

 

  Şenol CENGİZ                             Ahmet Hilmi BOYRAZ                 Derya UZUNBOY 
     Kültür ve Sanat                             Başkan Vekili                               Raportör 

  Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

  Hüseyin ERDOĞDU                   Necdet DURSUN                       Deniz ERZİNCAN 
                   Üye                                Üye                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesut KÖSEDAĞI                       Sabiha TÜZÜNOĞLU                   Belgin TEZER 

                 Üye                                    Üye                                       Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
159 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1322 

HARİTA KOMİSYONU-KÜLTÜR VE SANAT 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Sokak İsim Değişikliği Talebi hk. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1322 sayı ile komisyonumuza intikal eden Harita Müdürlüğü’nün 13.09.2017 tarih ve 2544 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
İlgi: a) İstanbul Valiliği'nin 03/10/2012 tarihli ve 51993 sayılı yazısı ile eki 21/09/2012 tarihli dilekçe. 

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2012 tarihli ve 2285 nolu Kararı. 

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/01/2013 tarihli ve 84 nolu Kararı. 

d) Beykoz Belediye Başkanlığı'nın 17/11/2014 tarihli ve GD-30077 sayılı yazısı ile eki 07/11/2014 tarihli ve 

2014/126 nolu Meclis Kararı. 

e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2015 tarihli ve 769 nolu Kararı. 

f) Beykoz Belediye Başkanlığı'nın 18/12/2015 tarihli ve 21315 sayılı yazısı ile eki 11/12/2015 tarihli ve 2015/132 

Nolu Meclis Kararı. 

g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/02/2016 tarihli ve 274 nolu Kararı. 

h) Bila tarihli dilekçe. 

ı) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/04/2016 tarihli ve 594 nolu Kararı. 

i) Bila tarihli dilekçe. 

j) 30/05/2016 tarihli, 103203 sayılı yazımız. 

k) Beykoz Kaymakamlığının 31/05/2017 tarihli ve E. 1098 sayılı yazısı ile eki dilekçe. 

1) 16/06/2017 tarihli ve 121506 sayılı Dağıtım yazımız. 

m) Bila tarihli dilekçe. 

İlgi (m) dilekçeyle; Beykoz İlçesi, Tokatköy Mahallesi'nde yer alan "Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı Sokağı" 

isminin "Şehit İzzet Taş Çıkmazı Sokağı" olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak 

ad ve numaralan ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir 

Belediyesi'ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiş olup, bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye 

Meclisi'nden alınması gerekmektedir. 

Müdürlüğümüzce yapılan incelemeler neticesinde; İlgi (a) yazı ve eki dilekçeyle, Beykoz İlçesi, Tokatköy 

Mahallesi'nde bulunan "Yonca Çıkmazı Sokağı" isminin "Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı Sokağı" olarak 

değiştirilmesi talep edilmiş olup söz konusu talep ilgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'yla uygun 

görülmüş, ancak bu Meclis Kararında yolun bulunduğu mahalle ismi belirtilmediğinden ilgi (c) İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'yla, bu yolun Tokatköy Mahallesi'nde olduğu belirtilerek, "Gazi Serdar 

Karakullukçu Çıkmazı Sokağı" olarak isimlendirilmiştir.  

İlgi (d) yazıyla; bahse konu yol isminin, Beykoz İlçesi mükerrerlik çalışması kapsamında "Yonca Çıkmazı 

Sokağı" isminin sehven "Nezaket Çıkmazı" olarak değiştirilmesi teklif edilmiş olup ilgi (e) İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Meclis Kararı'yla "Nezaket Çıkmazı" olarak isimlendirilmiştir. İlgi (f) yazıyla ise; "Nezaket Çıkmazı" 

isimlendirilmesinin hatalı olduğu belirtilerek bu yolun "Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı Sokağı" olarak 

isimlendirilmesi talep edilmiş olup söz konusu talep ilgi (g) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'yla 

uygun görülmüştür. İlgi (h) dilekçeyle; "Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı Sokağı" isminin başka bir şehit ya da 

gazi ismiyle değiştirilmesi talebinde bulunulmuş olup ilgi (ı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'yla 

isim değişikliği uygun görülmemiştir. İlgi (i) dilekçeyle; bahse konu yolun isminin "Tokatköy İsimsiz Şehitler 

Çıkmazı Sokağı" şeklinde değiştirilmesi talebinde bulunulmuş olup ilgi (j) yazımızla söz konusu isim değişikliği 

talebinin Başkanlığımızca uygun görülmediği belirtilmiştir. İlgi (k) Beykoz Kaymakamlığı'nın yazısı ve eki 

dilekçeyle; bahse konu yolun isminin değiştirilmesi yeniden talep edilmiş olup ilgi (1) dağıtımlı yazımızla söz 

konusu isim değişikliği talebinin uygun görülmediğini belirten cevabi açıklama bildirilmiştir. 

Makamınızca uygun görülmesi halinde; ekli krokide işaretlenerek gösterilen, Beykoz İlçesi, Tokatköy 

Mahallesinde yer alan, "Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı Sokağı" isminin "Şehit İzzet Taş Çıkmazı Sokağı" 

olarak değiştirilmesi talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesine göre değerlendirilip 

karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususu olurlarınıza arz olunur denilmektedir. 
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, Tokatköy Mahallesinde yer alan, "Gazi Serdar Karakullukçu 

Çıkmazı Sokağı" isminin "Şehit İzzet Taş Çıkmazı Sokağı" olarak değiştirilmesi talebi incelenmiş olup; İlçe 

Tavsiye Meclis kararı alındıktan sonra Müdürlüğüne iadesi Komisyonlarımızca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

 

 

     Mustafa DEMİR                               Selçuk BOSTAN                   Bülent AŞKIN  

   Harita Komisyon Başkanı                              Başkan Vekili                             Raportör  

 

 

    

 

 

 

 Abdulhamit DURSUN                          Mesut ÜNER                         Cevdet BAYRAM 
                 Üye                                Üye                                    Üye 

 

 

 

 

 

  Canan SEZGİN                       Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ             Şenol YOLBİR 

           Üye                                                 Üye                                                Üye 

 

 

 

 

 

 

 

  Şenol CENGİZ                       Ahmet Hilmi BOYRAZ                 Derya UZUNBOY 

     Kültür ve Sanat                             Başkan Vekili                               Raportör 

  Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

  Hüseyin ERDOĞDU                   Necdet DURSUN                       Deniz ERZİNCAN 

                   Üye                                Üye                                       Üye 

 

 

 

 

 

 

 Mesut KÖSEDAĞI                       Sabiha TÜZÜNOĞLU                   Belgin TEZER 

                 Üye                                    Üye                                       Üye 

 

 

.  
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
160 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2016/2234 

HUKUK-ULAŞIM VE TRAFİK-HALKLA İLİŞKİLER 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Meclis Kararı Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2016 tarihli birleşiminde 

2016/2234 sayı ile komisyonumuza intikal eden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 12.12.2016 tarih ve 

2838 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
Sürdürülebilir, verimli, insan odaklı ve entegre bir toplu taşıma sistemi hedefi doğrultusunda hizmet veren 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünya metropolleri arasında yer alan İstanbul'un marka değerini arttırarak otobüs 

ile yapılan toplu taşımada dünya literatüründe örnek kentler arasına girmesi yönünde çalışmalar sürdürmektedir. 

Bu kapsamda, otobüs ile yapılan toplu taşıma hizmetinin en uygun şartlarda yapılmasını sağlayacak, 

hizmet performansının artırılmasına yönelik, bütüncül yönetim ve denetime ilişkin usul ve esasları içeren İstanbul 

Entegre Toplu Taşıma Yönetmeliği düzenlenmiştir. 

Makamınızca da uygun bulunması halinde, söz konusu İstanbul Entegre Toplu Taşıma Yönetmeliğinin; 

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. 

maddesinin (f) ve (p) bendi ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 27. maddesi 

hükümleri uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin yetki ve sorumluluk alanında bulunduğundan 

karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif konusu “İstanbul Entegre 

Toplu Taşıma Yönetmeliği” nin ek’te sunulan; “Otobüslerle Toplu Taşımacılık Yapılması Yönetmeliği” olarak 

kabulü 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesinin (f) ve (p) bentleri ile 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 15. maddesinin (b) ve 18. maddesinin (m) bentleri uyarınca komisyonlarımızca tadilen uygun 

bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

Osman GÖKÇEBAŞ               Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE                İlyas ÇELİK                   
Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                          Raportör      

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                       İsa ÖZTÜRK 
             Üye                                      Üye                                         Üye 

 

Taner KAZANOĞLU                         Erhan ASLANER                        Hayrettin ALTUNOK 

                   Üye                                                     Üye                                               Üye 

 

 

Mahmut YETER                   Hicran HAMZA ÇELİKYAY           Yüksel AKYOL 

Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                   Raportör                                               

Komisyonu Başkanı                           

 

 

Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK                           Yunus CAN 
             Üye                                Üye                                                 Üye 

 

İsmail Doğan SUBAŞI                         Önder POLATOĞLU                           Musa KELEŞ 
          Üye                                 Üye                                               Üye 

 

 

Nurettin ÇELİK.                                      Ali Murat ALATEPE                    İdris TOPDAĞ 
Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı                Başkan Vekili                                Raportör 

 

Turan TOPAL                                 Mehmet MAZİ                        Murat Ali TALAY 

         Üye                                                   Üye                                                Üye 

 

 İlhan DEMİROK                              Zafer POLAT                    Nebahat YILDIRIM 

           Üye                                                Üye                                         Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
161 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/342 

HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE 
EMLAK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Satış, takas, trampa, tahsis  Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarihli birleşiminde 2017/342 

sayı ile komisyonumuza intikal eden Mesken Müdürlüğünün  13.02.2017 tarih ve 1028 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18. maddesinin 

(e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli 

bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına 

ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye 

Meclisine verilmiştir. 

 Bu itibarla; muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta, ada, parsel numaraları belirtilen 

Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya 

kaldırılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak 

üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklifin yeniden değerlendirilmek 

üzere Müdürlüğüne iadesi komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

 

Osman GÖKÇEBAŞ                    Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   

Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                  Raportör      

                           

    

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                       İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                               Üye 

  

                  
 

Taner KAZANOĞLU                  Erhan ASLANER                        Hayrettin ALTUNOK 
                   Üye                                         Üye                                                  Üy 

 

 

 

 

Özcan KARA                     Mustafa Cevat ARZIK                     Abdullah ÖZDEMİR                 

Altyapı, Mesken                         Başkan Vekili                               Raportör  

ve  Emlak  

Komisyon Başkanı 

 

 

 

Eyüp ERDAL                          Umut EKŞİ                               Tarık ERDOĞAN 
       Üye                               Üye                                          Üye 

  

 

Nizamettin GÜNEL                    İsmail KOÇ                          Nezih KÜÇÜKERDEN 
         Üye                    Üye                                        Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
162 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1080 

HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE 
EMLAK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Takası Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1080 sayı ile komisyonumuza intikal eden Mesken Müdürlüğü’nün 10.07.2017 tarih 4482 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
       İlgi    : 03.07.2017 tarih ve 3196-17 sayılı KİPTAŞ A.Ş. yazısı 

 İlgi sayılı yazıda, mülkiyeti KİPTAŞ A.Ş. ‘ne ait olan ve ekli listede yer alan Bahçeşehir Vaditepe 

konutları Projesinde bulunan konutlar ile Eyüp ilçesi, Alibeyköy Mahallesi, 487 ada, 12 parselde kayıtlı 23607,78 

m²’lik taşınmazın takasına yönelik gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir.  

 Bu sebeple, KİPTAŞ A.Ş. mülkiyetinde bulunan Bahçeşehir Vaditepe konutları Projesinde ekli listede 

detayları belirtilen 24 adet daire ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Eyüp ilçesi, Alibeyköy 

Mahallesi, 487 ada, 12 parselde kayıtlı 23607,78 m²’lik taşınmazın takası (trampası) hususunda 5393 sayılı 

kanunun 18. maddesinin (e) bendine istinaden karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın İstanbul Büyükşehir 

Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; KİPTAŞ A.Ş. mülkiyetinde bulunan 

Bahçeşehir Vaditepe konutları Projesinde ekli listede detayları belirtilen 24 adet daire ile İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi mülkiyetinde bulunan Eyüp ilçesi, Alibeyköy Mahallesi, 487 ada, 12 parselde kayıtlı 23607,78 m²’lik 

taşınmazın değerleme esasına göre takası (trampası) hususu 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi 

uyarınca komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

 

Osman GÖKÇEBAŞ               Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   
Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                  Raportör      

                           

    

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                           İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                                     Üye 

 KARARA KATILMIYORUM 

   

                  

Taner KAZANOĞLU                      Erhan ASLANER                        Hayrettin ALTUNOK 
                   Üye                                         Üye                                                  Üye 

KARARA KATILMIYORUM   KARARA KATILMIYORUM   KARARA KATILMIYORUM 

 

 

Özcan KARA                     Mustafa Cevat ARZIK                  Abdullah ÖZDEMİR                 

Altyapı, Mesken                                Başkan Vekili                                      Raportör  

ve  Emlak  

Komisyon Başkanı 

 

 

Eyüp ERDAL                          Umut EKŞİ                                         Tarık ERDOĞAN 
       Üye                                  Üye                                                       Üye 

  KARARA KATILMIYORUM 

  

 

Nizamettin GÜNEL                                 İsmail KOÇ                     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: 
163 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1135 

HUKUK-PLAN VE BÜTÇE-ULAŞIM VE TRAFİK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Meclis Kararı Alınması Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1135 sayı ile komisyonumuza intikal eden Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nün 10.07.2017 tarih 3528 sayılı 

yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

Adalar Belediye Başkanlığı ilçe sınırları içerisindeki Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da 

bulunan halkın, ana kara ve kamu kurumlarıyla olan bağlantısı Adalar Belediye Başkanlığı’na bağlı “Heybeliada, 

Şehit Nadir Güneş, Hızır Reis ve Horoz Reis” gemileri ile sağlanmaktadır.  

Bu gemilerin işletilmesi için gerekli olan 150.000 litre motorin ihtiyacının karşılanması için talepte 

bulunulmaktadır. 

Bu nedenle, Adalar Belediye Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 

Heybeliada, Şehit Nadir Güneş, Hızır Reis ve Horoz Reis gemilerinin işletilmesi için gerekli olan 150.000 litre 

motorin ihtiyacının Kurumumuzca karşılanabilmesi amacıyla protokol yapılması için 5393 sayılı yasanın 75. 

Maddesine göre Belediye Meclis Kararı gerektiğinden yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini 

olurlarınıza arz  ederim denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif konusu ek’li protokolün 

imzalanması ve uygulanması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca komisyonlarımızca uygun 

bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

Osman GÖKÇEBAŞ               Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   

Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                  Raportör      

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                           İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                                Üye 

 

                    

Taner KAZANOĞLU                               Erhan ASLANER                        Hayrettin ALTUNOK 

                   Üye                                                    Üye                                               Üye 

 

 

                 Erdal YILMAZ                  Mehmet ÖZGÜR                           Mehmet FINDIKÇI                                                                                                                              

Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı                Başkan Vekili                                   Raportör 

 

 

       Togay ÇOBAN                                 Semra YAŞAR                           Fatih ÜSTÜNBAŞ 

                   Üye                                 Üye                                                Üye 

 

 

       Hasan TAPAN                                 Muzaffer ŞAHİN                        Abdulhadi AKMUGAN          

             Üye                                    Üye                                          Üye 

 

Mahmut YETER                           Hicran HAMZA ÇELİKYAY           Yüksel AKYOL 

Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                              Raportör                                                

Komisyonu Başkanı                           

 

 

Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK                           Yunus CAN 
           Üye                                Üye                                                Üye 

 

 

İsmail Doğan SUBAŞI                         Önder POLATOĞLU                   Musa KELEŞ 
             Üye                                        Üye                                        Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
164 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1222 

HUKUK-TARIM, ORMAN, HAYVANCILIK VE SU 
ÜRÜNLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Üyeliği ve Meclisi’ne Üye Seçimi Hk. 

 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1222 sayı ile komisyonumuza intikal eden Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü’nün 10.07.2017 tarih 348 sayılı 

yazısında; 

 

 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

 

 

 İlgi : a)Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 28.04.2017 gün 

ve 497-11470 sayılı yazısı. 

b)Hukuk Müşavirliğinin 17.05.2017 tarih ve 96398 sayılı yazısı. 

c)Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 15.06.2017 gün ve 

751-16124 sayılı yazısı. 

d)Hukuk Müşavirliğinin 05.07.2017 tarih ve 17-9486 sayılı yazısı. 

 

İlgi (d) yazıda, ilgi (a) yazı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı tarafından: "21-23 Mart 2017 tarihleri arasında Konya'da yurtdışından 10 ülke ve Türkiye'den de 

Büyükşehir Belediyelerimizin tarım ile ilgili üst düzey yöneticilerinin katıldığı 'Uluslararası Tarım Şehirleri 

Toplantısı' yapıldığı, bu toplantı ile tarım ve gıdanın geleceğin dünyasında son derece stratejik öneme sahip bir 

sektör olduğu, tüm ülkelerin ve şehirlerin birbiri ile etkileşim içinde bulunmaları ve sektöre olumlu katkı 

sağlamalarının uygun olacağının" ifade edildiği, ayrıca "AGRICITIES" Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin 

kurulması ve genişleyerek büyümesine imkân sağlayacak iş ve işlemlerin Konya Büyükşehir Belediyesi 

bünyesinde oluşturulan sekreterya aracılığıyla yürütülmesi "Uluslararası farım Şehirleri Toplantısı Sonuç 

Bildirgesinde kararlaştırıldığı belirtilerek, yazı ekinde gönderilen UTŞB Tüzük Taslağının incelenmesi, değişiklik 

ve ilave öneriler varsa bildirilmesi talep edilmiş. İlgi (b) yazı ile Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Tüzük 

Taslağı hakkındaki Hukuk Müşavirliğinin değerlendirmeleri Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler 

Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. 

 

Hukuk Müşavirliğinin ilgi (d) yazısında, ilgi (c) yazıdaki "Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Tüzük 

Taslağı'na 17 Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gelen teklif ve öneriler doğrultusunda son şeklin 

verildiği. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin kurulmasına esas teşkil edecek olan Tüzüğün Büyükşehir 

Belediye Meclisince kabulü ile 8 inci maddesi ve 10 uncu maddesinin (a) bendi gereği Birlik Genel Kurulunda 

görev yapmak üzere 2 asil ve 1 yedek meclis üyesinin belirlenerek bildirilmesi" talep edildiği belirmekte ve 

Büyükşehir Belediye Meclisimizce, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Tüzüğü'nün görüşülmesi ve Birlik Genel 

Kurulunda görev yapmak üzere 2 asil ve 1 yedek meclis üyesinin belirlenmesi için karar alınmak üzere gereğinin 

yapılması ve bilgi verilmesi istenmektedir. 

 

Büyükşehir Belediye Meclisimizce, Ek Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Tüzüğü'nün görüşülmesi ve 

Birlik Genel Kurulunda görev yapmak üzere 2 asil ve 1 yedek meclis üyesinin belirlenmesi için mecliste karar 

alınmak üzere gereğinin yapılması hususunu tensiplerinize arz ederim denilmektedir. 

 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif konusu ek’li “Uluslarası 

Tarım Şehirleri Tüzüğü” ve birlik genel kurulunda görev yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Meclis üyelerinden 

Hüseyin KAHYA ve Adem GÖKTAŞ’ın asil üye, Mehmet FINDIKÇI’nın yedek üye olarak belirlenmesi 5393 

Sayılı Belediye Kanununun 18 (o) ve 74. maddeleri uyarınca komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. 

 

 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 
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Osman GÖKÇEBAŞ               Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   

Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                  Raportör      

                           

    

 

 

 

 

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                       İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                               Üye 

                                                                                           KARARA KATILMIYORUM 

                  
 

 

 

Taner KAZANOĞLU                  Erhan ASLANER                        Hayrettin ALTUNOK 
                   Üye                                         Üye                                                  Üye 

KARARA KATILMIYORUM  KARARA KATILMIYORUM  KARARA KATILMIYORUM 

 

 

 

 

 

 

 Rasim BİLGEHAN                               Hüseyin KAHYA          Rıdvan YAVUZBİLGE   
Tarım, Orman, Hayvancılık ve                         Başkan Vekili                      Raportör 

Su Ürünleri Komisyon Başkanı  

 

 

 

 

 

Tamer ŞİŞMAN                              Osman KORKUSUZ               Süleyman KOLCUOĞLU 
            Üye   Üye Üye 

                                                                                                 KARARA KATILMIYORUM 
 

 

 

 

 

 

Melih YILDIZ                                         Mustafa Oktay AKSU               Mümün KOÇOĞLU 
Üye                                                            Üye                                         Üye 

KARARA KATILMIYORUM    KARARA KATILMIYORUM   KARARA KATILMIYORUM 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
165 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1252 

HUKUK-TARİFE-TARIM, ORMAN, HAYVANCILIK VE 
SU ÜRÜNLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 

 
KONUNUN ÖZÜ: Yediemin Deniz Araçları Ücret Tarifesinde Değişiklik Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1252 sayı ile komisyonumuza intikal eden Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih 3771 sayılı 

yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

İlgi : 14.04.2017 Tarih ve 2017/107-2 No’lu Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği Kararı. 

Resmi kurum ekiplerince yapılan denetimler sonucunda kaçak avcılık ve kaçakçılık suçundan yakalanan 

ve uygun belgesi olmayan tekneler, İstanbul Valiliği İl Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonunun 2012/1 Sayılı 

Kararları ile ihdas edilen Yenikapı Geçici Yediemin Liman Şefliğinde geçici olarak alıkonulmaktadır. Mevcut 

durumları ile muhafaza altına alınan bu deniz araçları hukuki süreçlerin uzun sürmesi, sahiplerinin ilgisizliği 

sebebiyle uzun yıllar Yediemin Limanında kalmakta, bu süre zarfında 7/24 Müdürlüğümüz personeli tarafından 

kontrol edildiği halde doğa koşulları sebebiyle çürüyüp parçalanmakta, su alıp batmakta ve kamu zararına neden 

olmaktadır. Bu durumdaki tekne sahiplerinden, tahakkuk eden birikmiş yediemin kira ücretinin tahsil edilmemesi 

karşılığında teknelerinin imha edilmesini, herhangi bir alacak davası açmayacağını taahhüt ettiğini beyan eden 

dilekçeler alınmaktadır.  

 Diğer taraftan 14.04.2017 tarih ve 2017/107-2 numaralı Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği Güvenlik 

Komisyonu Kararında; İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, İstanbul 

Liman Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 

oluşturulacak bir komisyon marifetiyle Yenikapı Yediemin Liman Şefliği’nde uzun süredir bağlı olan ve satışı 

yapılamayan teknelerin tasfiye ve hurda gereği tamir kabul etmez durumda olup olmadıklarının tespit edilmesi ve 

bu rapora istinaden hurda tespit edilen teknelerin tescilli olmaları durumunda sicil kayıtlarının kapatılmalarına 

karar  verilmiştir. 

Bu durumda bulunan deniz araçlarıyla ilgili olarak Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ücret tarifesinin 

açıklamalar bölümüne;  

1. Doğa koşulları sebebiyle batan ve karaya alındıktan sonra tamiri mümkün olmayacak derecede işlev 

ve vasfını kaybetmiş deniz araçlarının sahipleri ve/veya ilgilileri tarafından bu deniz araçlarının imha 

edilmesi karşılığında herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmemesini talep etmeleri halinde, ilgili beyan ve 

muvafakatları alınarak bu tür teknelerden yediemin kira ücreti alınmaz. 

2. Mahkeme kararları doğrultusunda mülkiyeti kamuya geçen deniz araçlarının doğa koşulları sebebiyle 

batması ve karaya alındıktan sonra tamiri mümkün olmayacak derecede işlev ve vasfını 

kaybetmesinden dolayı ilgili kurumlarca imha onayı alınarak imha edilen deniz araçlarından yediemin 

kira ücreti alınmaz. 

maddelerinin eklenmesi hususundaki talebimizin Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz 

ederim denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklifin yeniden değerlendirilmek 

üzere Müdürlüğüne iadesi komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

 

Osman GÖKÇEBAŞ               Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   

Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                  Raportör      

                           

    

 

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                       İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                               Üye 

  

 

                  
 

Taner KAZANOĞLU                  Erhan ASLANER                        Hayrettin ALTUNOK 
                   Üye                                         Üye                                                  Üye 
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            Seçkin TURAN                              Recep EROL                      Mehmet Selim BİLMEN 
      Tarife Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                Raportör                              

 

 

 

 

 

 

 

  Derya BACACI                               N.Sümeyye SAYAN                        Sait COŞKUNOĞLU 

               Üye                                       Üye                                           Üye 

 

 

 

 

 

 

 

Seyit Ali AYDOĞMUŞ                       İsmail SÖYLEMEZ                        Hasan SADET 

            Üye                                    Üye                                              Üye 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Rasim BİLGEHAN                       Hüseyin KAHYA          Rıdvan YAVUZBİLGE   
  Tarım, Orman, Hayvancılık ve                 Başkan Vekili                      Raportör 

Su Ürünleri Komisyon Başkanı  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tamer ŞİŞMAN                              Osman KORKUSUZ               Süleyman KOLCUOĞLU 
            Üye   Üye Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melih YILDIZ                                         Mustafa Oktay AKSU               Mümün KOÇOĞLU 
Üye                                                            Üye                                         Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
166 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1271 

HUKUK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Meclis Kararı Alınması Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1271 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Müdürlüğünün 15.08.2017 tarih 6301 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
İlgi:      a)12.03.2015 tarih ve UTK2015/10-27 sayılı UTK kararı. 

            b)20.03.2015 tarih ve TN:314260-1040 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı. 

 Belediyemiz Ulaşım Planlama Müdürlüğü ilgi (b) sayılı yazısında; alınan ilgi (a) sayılı UTK kararı ile 

“Mithatpaşa Caddesi-Fatih Caddesi Arası İmar Yolu Projesi” kapsamında Bahçelievler Askerlik Şubesinin 

bulunduğu 130 ada 7 parsel sayılı taşınmaz ve Boğaz Batısı Askeri İnzibat Bölge Tabur Komutanlığının 

bulunduğu 130 ada 2 parsel sayılı taşınmazın toplam 2.424,88 m²’lik kısımlarının yol ve park alanında kaldığı 

belirtilmiş olup, bahse konu alanların yola terki amacıyla hazırlanan taslak protokol yazımız ekinde sunulmuştur. 

 Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Belediye 18. 

Maddesinin (g)  bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci  Maddesi gereğince karar alınmak  üzere, 

yazımız ve eki dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif konusu ek’li protokolün 

imzalanması ve uygulanması 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18 (g) ve 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 75. Maddesi uyarınca komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

 

Osman GÖKÇEBAŞ                    Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   

Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                  Raportör      

                           

    

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                       İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                               Üye 

  

                  
 

Taner KAZANOĞLU                  Erhan ASLANER                        Hayrettin ALTUNOK 
                   Üye                                         Üye                                                  Üye 

 

 

 

Mahmut YETER                    Hicran HAMZA ÇELİKYAY             Yüksel AKYOL 

Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                   Raportör                                               

Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

Murat GÜLKIRAN                          Hikmet ÖZTÜRK                           Yunus CAN 
                 Üye                                Üye                                     Üye 

 

 

İsmail Doğan SUBAŞI                         Önder POLATOĞLU                  Musa KELEŞ 
                 Üye                               Üye                                               Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
167 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1338 

HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE 
EMLAK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Satışı Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1338 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Müdürlüğü’nün 07.09.2017 tarih 6562 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18. maddesinin 

(e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli 

bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına 

ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye 

Meclisine verilmiştir. 

 Bu itibarla muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta, ada, parsel numaraları belirtilen 

Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsisin değiştirilmesi veya kaldırılması 

hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere 

yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif konusu ek’li listede yer alan 

taşınmazlardan 1.2.3.4.5 ve 6 no.lu taşınmazlarla ilgili teklifin yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne 

iadesine listede yer alan diğer taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya kaldırılması 

ile özellikle Müdürlüğün teklif ettiği işlem türüne göre değerlendirilmesi (tahsis) hususu 5393 Sayılı Kanununun 

18/e maddesi uyarınca komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

 

Osman GÖKÇEBAŞ               Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   

Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                  Raportör      

                           

    

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                           İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                                Üye 

 

                    

Taner KAZANOĞLU                          Erhan ASLANER                    Hayrettin ALTUNOK 
                   Üye                                         Üye                                                       Üye 

 

 

 

 

Özcan KARA                     Mustafa Cevat ARZIK                  Abdullah ÖZDEMİR                 

Altyapı, Mesken                              Başkan Vekili                                      Raportör  

ve  Emlak Komisyon Başkanı 

 

 

 

Eyüp ERDAL                          Umut EKŞİ                                     Tarık ERDOĞAN 

       Üye                                   Üye                                                    Üye 

  

 

Nizamettin GÜNEL                         İsmail KOÇ                       Nezih KÜÇÜKERDEN 

         Üye                                   Üye                                             Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
168 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1341 

HUKUK-ALTYAPI, MESKEN VE EMLAK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Adalar 117 Ada 1 Parsel Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1341 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarih 6823 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
İlgi:a) 14.12.2001 tarihli ve 720 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı, 

 b) 28.01.2002 tarihli protokol, 

 c) 12.02.2002 tarihli ve 126 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni Kararı, 

 d) 13.11.2014 tarihli ve 2014/874 sayılı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu yazısı, 

e) 18.11.2014 tarihli ve 217241 sayılı Adalar Belediye Başkanlığına yazımız, 

 f) 08.12.2014 kayıt tarihli ve 11419 sayılı Adalar Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü yazısı, 

İlgi (a) sayılı Meclis Kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait Adalar ilçesi, Büyükada Meşrutiyet Mahallesi, 

23 pafta, 117 ada 1 parsel sayılı 833 m² alanlı taşınmaz üzerinde bulunan 4 katlı eski eser vasıflı hizmet binasının 

kullanım hakkının Adalar Belediye Başkanlığına verilmesi hakkında protokol akdi uygun görülmüş olup; ilgi (c) 

sayılı Encümen Kararı ile tasdik olunan, ilgi (b) protokole istinaden, söz konusu taşınmazın intifa hakkı, kamu 

hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 yıl süreyle Adalar Belediye Başkanlığına verilmiştir. İntifa hakkı devir 

protokolünün 4. maddesinde, “İntifa hakkı karşılığı olarak İlçe ilk yıl için Belediyeye yıllık 600.000.000 TL 

ödeyecektir. Sonraki yıllarda yıllık bedel %25 oranında arttırılır.”, 5. maddesinde ise, “İlçe yapılanmalarla ilgili 

projeleri Belediyeye ibraz etmek ve Belediyeden onay almak zorundadır.” ifadeleri yer almaktadır. Belediyemiz 

muhasebe kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde, söz konusu protokol gereğince Belediyemize Adalar 

Belediye Başkanlığı tarafından ödenmesi gereken tutarların tahsil edildiğine dair herhangi bir kayda 

rastlanmadığından, ilgi (e) sayılı yazımız ile, Adalar Belediye Başkanlığından 2002 yılından bugüne kadar ödenen 

bedellere ilişkin belgelerin gönderilmesi talep edilmiş, ancak herhangi bir cevap alınamamıştır. 

İlgi (f) sayılı yazı ile özet olarak; bahse konu taşınmazın üzerinde yer alan ana binanın, SSK Dispanseri 

olarak kullanılabilmesi amacıyla Adalar Belediye Başkanlığı ile dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Sigortalar Kurumu Daire Başkanlığı İstanbul İnşaat ve Emlak Müdürlüğü arasında “İntifa Hakkı Devir 

Protokolü” düzenlendiği; daha sonra dispanserin Sağlık Bakanlığına devredilmesi sonucunda ve ilgili Valilik 

olurları ile, Adalar İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Adalar Büyükada Sağlık Ocağı’nın 

kullanımına tahsis edildiği; zaman içerisinde doğan ihtiyaç sebebiyle bahse konu taşınmaz üzerinde bulunan ve 

ana bina çevresinde “L” şeklinde konumlanmış, eski dönemde müştemilat olarak kullanılan yerleşkenin de Sağlık 

Ocağı tarafından kullanılmaya başlandığı, ancak Adalar Belediye Başkanlığınca Sağlık Ocağı tarafından sonradan 

kullanılmaya başlanan bölümün lojman olarak kullanmasının kararlaştırılması sebebiyle tahliye edilerek, 

mağduriyete sebebiyet verildiğinden bahisle; binanın bir bölümünün lojman olarak ayrılması esnasında 1.Derece 

Tescilli Kültür Vasfı olan bina üzerinde Adalar Belediye Başkanlığı tarafından izinsiz bölme, kesme vb. inşai ve 

fiziki müdahalelerde bulunulduğu belirtilerek, gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir. 

İlgi (d) sayılı yazı ile, mülkiyeti Belediyemize ait olan Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesinde 

bulunan 23 pafta, 117 ada, 1 parsel, 4 kapı numaralı yerdeki korunması gereken kültür varlığı ahşap taşınmaz 

binanın kamu hizmetlerinde kullanılması için Adalar Belediye Başkanlığına 30 yıl süre ile tahsis edildiği; ancak 

belediyenin başka bir binaya taşınması üzerinde, söz konusu binanın Adalar Sağlık Müdürlüğüne verildiği, binada 

Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezine ait kamu malı demirbaş eşya ve malzemelerin depo edilen kısmına 

13.10.2014 günü izinsiz olarak girilerek, malzemelerin dışarı atılmış olduğu, kurum yetkilisinin şikayeti ile 

yapılan soruşturmada, Adalar Belediye Başkanlığının söz konusu yerin lojman olarak kullanılmasına dair kararlar 

çıkardığı, en son güvenlik elemanı Erkan BULUT isimli şahsa lojman olarak tahsis edildiği, adı geçen şahsın 

demirbaş malzemeleri dışarı atarak, içeri yerleştiği tespit edilen olayda, işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan 

işlem yapıldığı ifade edilmekte ve binada bazı eklentilerin gözlemlendiği belirtilmektedir. 

Mahallinde yapılan tespitlerde, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 117 ada, 1 parsel sayılı 

taşınmaz üzerinde 4 katlı Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı merkez hizmet binasının, 2 katlı Adalar 

Belediye Başkanlığı tarafından lojman olarak kullanılan 2 daireli binanın, 2 katlı 1.katı Adalar Belediye 

Başkanlığı tarafından lojman olarak, 2.katı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından depo olarak kullanılan binanın, 

trafo alanının ve bahçe olarak kullanılan alanların bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca; Toplum Sağlığı Merkezi 

tarafından depo olarak kullanılan dairenin, Adalar Belediye Başkanlığı tarafından güvenlik görevlisi Erkan 

BULUT isimli şahsa lojman olarak verildiğinden, ilgili şahsın depo alanına girerek, içeride bulunan malzemeleri 

boşaltması sebebiyle Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerince Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulduğu ve lojman olarak kullanılan dairenin mühürlendiği bilgilerine ulaşılmıştır. 



 99 

Dosyasında yapılan incelemede, intifa hakkı devir protokolünün 5. maddesi gereğince Adalar Belediye 

Başkanlığınca Belediyemizin onayına sunulmuş, tescilli eser niteliğindeki intifa hakkına konu taşınmazın 

tadilatıyla ilgili herhangi bir projeye rastlanmamıştır. Ayrıca; söz konusu taşınmazın tapu kütüğünde, intifa 

hakkının Adalar Belediye Başkanlığı adına devrededildiğine dair herhangi bir şerh bulunmamaktadır. 

Bu bahisle; 

1- Korunması gereken kültür varlığı niteliğindeki Adalar İlçesi, Büyükada Meşrutiyet Mahallesi, 117 ada 

1 parsel sayılı Belediyemiz mülkü taşınmaz üzerinde izinsiz inşai ve fiziki müdahalelerde bulunulmuş olması, 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 16. maddesi ile ilgi (b) protokolün 5. maddesine 

aykırılık teşkil ettiğinden; 

2- Kamu hizmetlerinde kullanılması için Adalar Belediye Başkanlığına tahsis edilmiş olan taşınmazın bir 

kısmının bir şahsın özel kullanımına lojman olarak tahsis edilmesi ilgi (b) protokolün 4. maddesine aykırılık teşkil 

ettiğinden, 

3- 2002 yılından bugüne kadar Adalar Belediye Başkanlığı tarafından protokol gereği intifa hakkı 

karşılığı ödenmesi gereken bedellerin ödenmesine ilişkin ilgi (e) sayılı yazımıza cevap verilmediğinden ve söz 

konusu bedellerin ödendiğine dair Adalar Belediye Başkanlığınca İdaremize herhangi bir belge ibraz 

edilemediğinden; 

Adalar İlçesi, Büyükada Meşrutiyet Mahallesi, 23 pafta, 117 ada, 1 parsel sayılı, 833 m² alanlı taşınmaz 

üzerinde bulunan 4 katlı eski eser vasıflı hizmet binasının intifa hakkının 30 yıl süreyle Adalar Belediye 

Başkanlığına devredilmesine dair düzenlenmiş olan ilgi (b) protokole dayanak teşkil eden ilgi (a) sayılı Meclis 

Kararının iptal edilmesi  hususunda yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim 

denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif konusu Adalar İlçesi, 

Büyükada Meşrutiyet Mahallesi, 23 pafta, 117 ada, 1 parsel sayılı, 833 m² alanlı taşınmaz üzerinde bulunan 4 katlı 

eski eser vasıflı hizmet binası için alınan 14.12.2001 tarihli ve 720 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 

Kararının kaldırılması hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75. maddeleri uyarınca 

komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

Osman GÖKÇEBAŞ               Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   

Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                  Raportör      

                           

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                           İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                                Üye 

   

                  

Taner KAZANOĞLU                          Erhan ASLANER                    Hayrettin ALTUNOK 

                   Üye                                         Üye                                                       Üye 

 

 

Özcan KARA                     Mustafa Cevat ARZIK                  Abdullah ÖZDEMİR                 

Altyapı, Mesken                               Başkan Vekili                                      Raportör  

ve  Emlak Komisyon Başkanı 

 

 

Eyüp ERDAL                          Umut EKŞİ                                     Tarık ERDOĞAN 

       Üye                                      Üye                                          Üye 

  

 

Nizamettin GÜNEL                         İsmail KOÇ                       Nezih KÜÇÜKERDEN 

         Üye                                   Üye                                             Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
169 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1344 

HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE 
EMLAK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Satışı Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1344 sayı ile komisyonumuza intikal eden Mesken Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarih 5600 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18. maddesinin 

(e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli 

bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına 

ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye 

Meclisine verilmiştir. 

 Bu itibarla; muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta, ada, parsel numaraları belirtilen 

Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya 

kaldırılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak 

üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif konusu ek’li listede pafta, 

ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin 

değiştirilmesi veya kaldırılması ile Müdürlüğünden geldiği teklif türüne göre değerlendirilmesi (SATIŞ) hususu 

komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

 

Osman GÖKÇEBAŞ               Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   
Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                  Raportör      

                           

    

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                           İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                                Üye 

   

                  

Taner KAZANOĞLU                          Erhan ASLANER                    Hayrettin ALTUNOK 

                   Üye                                         Üye                                                       Üye 

 

 

 

 

Özcan KARA                     Mustafa Cevat ARZIK                  Abdullah ÖZDEMİR                 
Altyapı, Mesken                                 Başkan Vekili                                      Raportör  

ve  Emlak Komisyon Başkanı 

 

 

 

Eyüp ERDAL                          Umut EKŞİ                                     Tarık ERDOĞAN 
       Üye                                      Üye                                          Üye 

  

 

Nizamettin GÜNEL                         İsmail KOÇ                       Nezih KÜÇÜKERDEN 
         Üye                                   Üye                                             Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
170 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1347 

HUKUK-İMAR VE BAYINDIRLIK-KENTESEL 
YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1347 sayı ile komisyonumuza intikal eden Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarih 983 sayılı 

yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

İlgi:a)  10.07.2013 tarihli ve 3962 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Oluru 

  b)  11.02.2016 tarihli ve 295 karar nolu Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 

Müdürlüğümüzce, İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesindeki rezerv alan( eski cezaevi 

alanı ) ve yakın çevresindeki yüksek deprem riski, güvensiz yapı stoku, niteliksiz çevre ve yüksek yapılaşma 

yoğunluğunda yaşayanların değer esaslı ve uzlaşmaya dayalı kentsel dönüşüm yönteminin uygulanarak takas 

yoluyla taşınması, bu yolla boşaltılarak elde edilecek yeni bölgelerde deprem ve kentsel risklere karşı güvenli, 

ekolojik ve sürdürülebilir planlama ilkeleri ile uyumlu kentsel alanlar oluşturulması, bu uygulamanın üret-aktar-

boşalt modeli ile etaplar halinde tekrarlanarak yerinde dönüşümün gerçekleştirilmesi amaçlanarak çalışmalara 

başlanmıştır. 

Bu amaçla; İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesisi 22372, 22373, 23085, 19170, 22915 

Parselde bulunan İBB mülkiyetindeki alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun kapsamında ilgi (a) Olur ile Rezerv Alan ilan edilerek aynı kanunun 6 ıncı maddesinin 5 inci fıkrasının b) 

bendinde yer alan rezerv yapı alanlarında bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, 

bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka 

bir alana aktarmak da dahil olmak üzere fıkradaki tüm yetkiler de Belediyemize devredilmiştir.   

Rezerv alan ilan edilen bölgenin komşuluğunda bulunan ve İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdürlüğünce 

yapılmış “İstanbul İli Bayrampaşa, Bahçelievler ve Güngören ilçelerindeki riskli binalarda Tesislerin Mühendislik 

Ön inceleme Çalışmaları ile Adı Geçen ilçelerdeki Binalarla  Tesislerin Tahmini Deprem performanslarının 

Belirlenmesi” işi kapsamında dönüşümde öncelikli alanlar içerisinde yer alan “İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi, 

Kenar Caddesi ve Fulya Sokak arasında kalan, yaklaşık 8 ha’lık alan” takasa konu olmak üzere 5393 sayılı 

Kanun'un 73. maddesine istinaden ilgi (b) Meclis kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan 

edilmiştir.  

Yine rezerv alan ilan edilen alanın Müdürlüğümüzce dönüşüm amaçlı 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP planları 

hazırlanmış ve Rezerv alan üzerinde Konut, Ticaret, Yeşil alan, Dini Tesis alanı içeren bu planlar  16.09.2015 

tarih ve 1352 sayılı Meclis kararı ile uygun görülerek 28.09.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Rezerv alanda uzlaşma yoluyla takası mümkün kılabilmek için; gayrimenkul değerleme, mülk sahipleri 

ile etkin anlaşma zeminin kurulmasına yönelik sosyolojik, ekonomik ve karakteristik eğilimlere ilişkin stratejik 

danışmanlık, pr çalışmaları, birebir görüşmeleri içeren saha görüşmeleri yapılarak dağıtım ve dönüşüm modelleri 

geliştirilmiş, yapılan ön fizibiliteler ve çalışmalar sonucunda. uygulamaya esas projeler hazırlanmıştır. 

Bu bağlamda Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanında yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulaması ve 

uzlaşma görüşmelerinin yapılması için İstanbul Konut İmar Plan Sanayi Ve Ticaret A.Ş  (Kiptaş) ile Ek (1)  

protokol 01/09/2016 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Protokole konu uzlaşma sözleşmelerine esas teşkil 

edecek “Dağıtım Ve Uzlaşma  Modeli” Ek (2)  de yer almakta olup bu model ile; hak sahipleri ile uzlaşmaya esas 

görüşmeler yapılması, sosyal hizmet ve aynı zamanda kamu yararının gözetilerek ekonomik sürdürülebilirliğin 

sağlanması ve böylece dönüşümün sağlıklı bir şekilde tamamlanması planlanmıştır. 

Bu doğrultuda; “6306 sayılı kanunun rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarında, öncelikli olarak malikler 

ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır” hükmü gereği hazırlanan Ek (2)  “Dağıtım Ve Uzlaşma  Modeli” 

doğrultusunda  hak sahipleriyle sözleşme yapmak üzere 5216 sayılı Belediye Kanunu’nun  18 inci maddesinin g) 

ve 5393 Sayılı Kanunun 38 inci maddesinin g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda 

yazımız ve eki dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz ederim denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif konusu Bayrampaşa İlçesi 

İsmetpaşa Mahallesindeki rezerv alan ve yakın çevresindeki yüksek deprem riski, güvensiz yapı stoku, niteliksiz 

çevre ve yüksek yapılaşma yoğunluğu nazara alınarak değer esaslı ve uzlaşmaya dayalı kentsel dönüşümün temini 

bakımından bahsi geçen alanda bulunan malikler ile ek’te örneği bulunan sözleşmenin imzalanması ve 

uygulanması hususu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g ve 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18/g 

maddeleri uyarınca komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 
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Osman GÖKÇEBAŞ               Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   

Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                  Raportör      

                           

 

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                       İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                                 Üye 

                                                                                        KARARA KATILMIYORUM 

                 

 

 

Taner KAZANOĞLU                  Erhan ASLANER                        Hayrettin ALTUNOK 

                   Üye                                         Üye                                                  Üye 

KARARA KATILMIYORUM  KARARA KATILMIYORUM   KARARA KATILMIYORUM 

 

  

  

 

       Hadi DİLER   Maliki Ejder BATUR                          Serhan KURAL 
   İmar ve Bayındırlık        Başkan Vekili                                     Raportör  

   Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 Abdülnaser ŞİMŞEK                              Eyüp DURSUN                      Bülent TATAR 
               Üye                                     Üye                                        Üye 

                                                                                        KARARA KATILMIYORUM 
 

 

 

 M. Sedat ÖZKAN                             Cemal ŞERİFOĞLU                     Dila Damla ÖNER 
             Üye                                                   Üye                                               Üye 

KARARA KATILMIYORUM  KARARA KATILMIYORUM     KARARA KATILMIYORUM 

 

 

     Nagihan ÜRGEN                      Temel YAZ                           Serpil BOZKURT 

      Kentsel Yenileme                     Başkan Vekili                                Raportör                                                                             

    Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

  Muhammed Ali YILMAZ             Murat ŞAHİN                        E.Ulaş KAYA 

               Üye                             Üye                                         Üye 

                                                                              KARARA KATILMIYORUM 

 

 

 

Özgür DURMUŞ                                         Soydan ALKAN                      Şafak KIR 
             Üye                                          Üye                                     Üye 

KARARA KATILMIYORUM       KARARA KATILMIYORUM   KARARA KATILMIYORUM 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
171 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1535 

HUKUK-ALTYAPI, MESKEN VE EMLAK-SAĞLIK 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Fatih 2524 ada 106 parsel Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1535 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarih 6804 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
İlgi:      Sağlık Hıfzıssıhha Müdürlüğü  22.08.2017 tarih ve 1842 sayılı yazısı. 

 İlgi yazı ile; Sağlık Hıfzıssıhha Müdürlüğü,  Fatih İlçesi, Karagümrük Semti sınırları içerisinde hizmet 

binası olarak kullanılmak üzere Müdürlükleri adına yer tahsis edilmesi talep edilmiştir. 

  Bu sebeple,  Fatih İlçesi, Hatice Sultan Mahallesi,  2524, ada 106  parsel sayılı 165,20 m
2 

 alanlı 

taşınmazın satın alınması hususunda, 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendine istinaden karar alınmak 

üzere yazımız ve eki dosyanın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim 

denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca inceleniş olup; teklif konusu ek’li listede  Fatih 

İlçesi, Hatice Sultan Mahallesi,  2524, ada 106  parsel sayılı 165,20 m
2 

 alanlı taşınmazın satın alınması hususu, 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

Osman GÖKÇEBAŞ               Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   

Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                  Raportör      

                           

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                           İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                                  Üye 

   

                  

Taner KAZANOĞLU                          Erhan ASLANER                    Hayrettin ALTUNOK 

                   Üye                                         Üye                                                       Üye 

 

 

Özcan KARA                     Mustafa Cevat ARZIK                  Abdullah ÖZDEMİR                 
Altyapı, Mesken                                  Başkan Vekili                                      Raportör  

ve  Emlak Komisyon Başkanı 

 

 

Eyüp ERDAL                          Umut EKŞİ                                     Tarık ERDOĞAN 

       Üye                                Üye                                               Üye 

  

 

Nizamettin GÜNEL                         İsmail KOÇ                       Nezih KÜÇÜKERDEN 

         Üye                                   Üye                                             Üye 

 

       Habibe GÜNER                                  Burhan ŞENTÜRK                      Harun ÖZER 

Sağlık Komisyonu Başkanı                            Başkan Vekili                                 Raportör 

 

 

  Bülent KATKAK                                       İhsan KOÇ                                Ümüt YURDAKUL 

               Üye                                            Üye                                       Üye 

 

 

       Yavuz İREN                                       Dilek KOÇAK                    Avedis Kevork HİLKAT 

             Üye                                        Üye                                                Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
172 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1538 

HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE 
EMLAK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Tahsis Hk. 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 

2017/1538 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarih 6821 sayılı yazısında; 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

5393 sayılı Belediye Kanununu Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18. maddesinin 

(e) bendinde, "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli 

bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına 

ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" yetkisi Belediye 

Meclisine verilmiştir. 

Bu bahisle, muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta, ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemiz 

mülkiyetindeki veya tasarrufundaki taşınmazların tahsisi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 

18.maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini 

olurlarınıza arz ederim denilmektedir. 

 KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif konusu ekli listede pafta, ada, 

parsel numaraları belirtilen Belediyemiz mülkiyetindeki veya tasarrufundaki taşınmazların tahsisi hususu 5393 

Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

 

Osman GÖKÇEBAŞ               Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE              İlyas ÇELİK                   
Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                        Raportör      

                           

    

 

Civan GÜNDOĞDU                         Sibğetullah ŞAHİN                           İsa ÖZTÜRK 
                  Üye                               Üye                                                 Üye 

 

   

                  

Taner KAZANOĞLU                          Erhan ASLANER                    Hayrettin ALTUNOK 

                   Üye                                         Üye                                                       Üye 

 

 

 

Özcan KARA                     Mustafa Cevat ARZIK                  Abdullah ÖZDEMİR                 
Altyapı, Mesken                              Başkan Vekili                                      Raportör  

ve  Emlak Komisyon Başkanı 

 

 

 

Eyüp ERDAL                          Umut EKŞİ                                     Tarık ERDOĞAN 

       Üye                                  Üye                                                    Üye 

  

 

 

Nizamettin GÜNEL                         İsmail KOÇ                       Nezih KÜÇÜKERDEN 
         Üye                                   Üye                                             Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
173 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1224 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 
KONUNUN ÖZÜ:  Ödenek Aktarma  Hk. 

 
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarihli  

birleşiminde 2017/1224  sayı ile komisyonumuza intikal eden; Gaziosmanpaşa Belediyesi Yazı işleri  

Müdürlüğü’nün 07/07/2017 tarih ve 10165 sayılı yazısında; 

 

 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

 

 

            Belediye meclisimizin temmuz ayı toplantısının 06/07/2017 tarihli 2. birleşiminde alınan 'Kentsel 

Dönüşüm Müdürlüğünün Oluşumu, Kadro İhdası, Kadro İptali ve Bütçe Aktarımı" hakkındaki 45 sayılı 

meclis kararı ekte sunulmuş olup; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre İşlemin 

onaylanması hususunda gereğini arz ederim denilmektedir. 

 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: GAZİOSMANPAŞA Belediyesi’nin, 2017 mali yılı bütçesinde ekli 

listeye(1sayfa) göre toplam 16.797.058,05 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre komisyonumuzca  Uygun görülmüştür. 

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

  

 

   Erdal YILMAZ                                     Mehmet ÖZGÜR                       Mehmet FINDIKÇI                                                                                                                              
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı                Başkan Vekili                                   Raportör 

 

 

 

 

 

 

  Togay ÇOBAN                                    Semra YAŞAR                             Fatih ÜSTÜNBAŞ 
      Üye                                             Üye                                                   Üye 

  

 

 

 

 

 

 

 Hasan TAPAN                                    Muzaffer ŞAHİN                           Abdulhadi AKMUGAN          
     Üye                                        Üye                                                Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
174 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1254 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma  Hk.  
 

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2017 tarihli birleşiminde 

2017/1254 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Beyoğlu  Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü’nün 11/07/2017 tarih 

ve 7109 sayılı yazısında; 

    

BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

İLGİ: 09 Haziran 2017 tarih ve 52 sayılı Meclis Kararımız. 

 

Belediye Meclisimizin 2017 Yılı, Haziran Ayı Toplantısının 09 Haziran 2017 tarihli 2.Birleşiminin, 

1.Oturumunda alınan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin "b" bendi gereğince, Bütçede Kurumsal 

Kodlama yapılan birimler ile Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasına dair 

2017/52 sayılı Meclis Kararı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14.maddesi gereğince ekte 

sunulmuştur. 

 

Gereği ile neticesinin bildirilmesini arz ederim denilmektedir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: BEYOĞLU Belediyesi’nin, 2017 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1sayfa) 

göre toplam 1.500.000,00 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

  

          Erdal YILMAZ                                   Mehmet ÖZGÜR                           Mehmet FINDIKÇI                                                                                                                              
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı                    Başkan Vekili                                   Raportör 

 

 

 

 

 

   Togay ÇOBAN                                     Semra YAŞAR                                  Fatih ÜSTÜNBAŞ 

         Üye                                                Üye                                           Üye 

  

 

 

 

 

   Hasan TAPAN                                     Muzaffer ŞAHİN                    Abdulhadi AKMUGAN          

      Üye                                            Üye                                                 Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
175 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1279 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma  Hk.  
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2017 tarihli birleşiminde 

2017/1279  sayı ile komisyonumuza intikal eden; Beylikdüzü Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü’nün 11/08/2017 

tarih ve 570349 sayılı yazısında; 

                     

    

BAŞKANLIK MAKAMINA 

 
İlgi: 10.08.2017 tarih ve 2017/121 sayılı Meclis kararımız, 

 

Beylikdüzü Belediye Meclisinin, 10.08.2017 tarihli Olağanüstü toplantısında karar alınan, Ödenek 

Aktarma ile ilgili  2017/121  sayılı Meclis kararı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi 

gereğince ekte sunulmuştur. 

 

Bilgilerinize arz ederim denilmektedir. 

 

 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin, 2017 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1sayfa) 

göre toplam 2.522.554,24 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

  

  Erdal YILMAZ                                            Mehmet ÖZGÜR                           Mehmet FINDIKÇI                                                                                                                              
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı                    Başkan Vekili                                   Raportör 

 

 

 

 

 

 

   Togay ÇOBAN                                     Semra YAŞAR                                  Fatih ÜSTÜNBAŞ 

         Üye                                       Üye                                           Üye 

  

 

 

 

 

 

   Hasan TAPAN                                     Muzaffer ŞAHİN                           Abdulhadi AKMUGAN          
      Üye                                            Üye                                                            Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
176 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1280 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk.  
 

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2017 tarihli birleşiminde 

2017/1280  sayı ile komisyonumuza intikal eden; Beylikdüzü Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü’nün 11/08/2017 

tarih ve 570340 sayılı yazısında; 

                     

    

BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

İlgi: 10.08.2017 tarih ve 2017/122 sayılı Meclis kararımız, 

 

Beylikdüzü Belediye Meclisinin, 10.08.2017 tarihli Olağanüstü toplantısında karar alınan, Ödenek Aktarma 

ile ilgili  2017/122  sayılı Meclis kararı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi gereğince ekte 

sunulmuştur.  

 

Bilgilerinize arz ederim denilmektedir. 

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin, 2017 mali yılı bütçesinde ekli listeye 

(1sayfa) göre toplam 455.000,00 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 
Meclisimizin onayına arz olunur. 

  

  Erdal YILMAZ                                            Mehmet ÖZGÜR                           Mehmet FINDIKÇI                                                                                                                              
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı                    Başkan Vekili                                   Raportör 

 

 

 

 

 
 

   Togay ÇOBAN                                     Semra YAŞAR                                  Fatih ÜSTÜNBAŞ 

         Üye                                   Üye                                           Üye 

  

 

 

 

 

 

   Hasan TAPAN                                     Muzaffer ŞAHİN                           Abdulhadi AKMUGAN          

      Üye                                            Üye                                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
177 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1281 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk.  
 

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2017 tarihli birleşiminde 

2017/1281 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Beylikdüzü Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü’nün 11/08/2017 

tarih ve 570347 sayılı yazısında; 

                     

    

BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

 

İlgi: 10.08.2017 tarih ve 2017/123 sayılı Meclis kararımız, 

 

Beylikdüzü  Belediye Meclisinin, 10.08.2017 tarihli Olağanüstü toplantısında karar alınan, Ödenek Aktarma 

ile ilgili  2017/123  sayılı Meclis kararı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi gereğince ekte 

sunulmuştur.  

 

Bilgilerinize arz ederim denilmektedir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin, 2017 mali yılı bütçesinde ekli listeye 

(1sayfa) göre toplam 778.522,10 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

  

  Erdal YILMAZ                                            Mehmet ÖZGÜR                           Mehmet FINDIKÇI                                                                                                                              
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı                    Başkan Vekili                                   Raportör 

 

 

 

 

 
 

   Togay ÇOBAN                                     Semra YAŞAR                                  Fatih ÜSTÜNBAŞ 

       Üye                                                Üye                                           Üye 

  

 

 

 

 

 

   Hasan TAPAN                                     Muzaffer ŞAHİN                           Abdulhadi AKMUGAN          

      Üye                                            Üye                                                          Üye 
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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
178 

Tarih: 
22.09.2017 
Dosya No: 
2017/1348 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 
KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk.  
 

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2017 tarihli birleşiminde 

2017/1348 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Ataşehir  Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü’nün 15/09/2017 tarih 

ve 176309 sayılı yazısında; 

                     

    

BAŞKANLIK MAKAMINA 
 

Ataşehir Belediye Meclisinin Eylül Ayı Toplantılarının 13/09/2017 Çarşamba günü yapılan 2'nci Birleşimi, 

l'inci Oturumunda karar altına alınmış olan Ödenek Aktarmasına ilişkin 064 Sayılı Meclis Kararı 5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesi gereğince ilişikte sunulmuştur. 

 

Bilgilerinize arz ederim denilmektedir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: ATAŞEHİR Belediyesi’nin, 2017 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1sayfa) göre 

toplam 2.174.000,00 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin 

(b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. 

maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 

  

  Erdal YILMAZ                                            Mehmet ÖZGÜR                           Mehmet FINDIKÇI                                                                                                                              
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı                    Başkan Vekili                                   Raportör 

 

 

 

 

 

 

   Togay ÇOBAN                                     Semra YAŞAR                                   Fatih ÜSTÜNBAŞ 

       Üye                                                       Üye                                           Üye 

  

 

 

 

 

 

   Hasan TAPAN                                     Muzaffer ŞAHİN                           Abdulhadi AKMUGAN          

      Üye                                            Üye                                                          Üye 
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