
 
RAPOR VE KARAR:
" 05/09/2022 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 02/09/2022 tarih ve 39871 sayılı teklifi incelendi.
Müdürlük teklifinde:
“İlgi : a) 13/11/2014-1590 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
B) 17/06/2016-1171 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
C) 16/02/2017-205 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
Ç) 17/05/2018-733 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
D) 20/05/2021 tarih ve 2021/38 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclis Kararı.
E) 14/07/2021-611 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
F) Planlama Şube Müdürlüğünün 23/09/2021 tarih ve 25955148-7863-167711 sayılı yazısı.
06.12.2007 T.T.li 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planının plan notlarına Kentsel

Dönüşümle alakalı  plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 15/11/2014 tasdik tarihli  plan notuna
ekleme yapılarak düzenlenen,  26.07.2021 tarihinde onaylanan plan notlarında uygulama sürecinde
görülen ihtiyaçlar nedeni ile birtakım düzenleme gereği hasıl olmuştur. Teklif plan notu değişikliği, plan
notlarının anlamlı bütünlük arz edebilmesi için değişiklik olmayan maddeler de dahil olmak üzere tamamı
üzerinden teklif edilmiştir. 26.07.2021 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
PLAN NOTU:

KONUT VE KONUT+TİCARET ALANLARINDA:
A.) Meri UİP notları ile çelişmesi durumunda bu plan notları geçerlidir. Bu plan notlarında

açıklanmayan durumlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri UİP notları geçerlidir.
B.) Bir diğer kat ile bağlantılı olarak yapılacak dükkân ve büroların, katlar arasındaki bağlantıyı

sağlayan ve bina cephesinden itibaren katlara bağımsız erişim sağlanmasını önlemek üzere önünde
gerekli ölçülerde sahanlık ayrılan standart ve yönetmeliklere uygun ölçülerde asansör ve/veya en az 90
cm genişliğinde yapılabilecek olan merdiven ile boşluk/şaft izdüşümlerinin dışında kalan zemininin dar
kenarı 2.00 metreden, alanı 6.00 m²’den az olamaz.

C.) Asma kat, çekme kat, çatı katı, ara katlarda (kademelendirilmiş son katlarda yapılabilecek çatı
terası özelliği taşıyanlar hariç olmak üzere, emsale dâhil olmayan) gezilemeyen kat terası yapılamaz.

Ç.) 06.12.2007 T.T. UİP’na uygun olacak şekilde inşa edilmiş olan binalar ile aynı istikamette
olan parsellerde bu binaların çıkma teşekkülüne uyulacaktır.

D.)  Kot  alınacak yer  meri  yönetmeliklere göre belirlenecektir.  Birbirinden farklı  kat  adedi
hakkına sahip olan birden fazla yola cepheli parseller üzerine yapılacak binanın saçak kotu, diğer yolların
kat adedi haklarının altına düşmemek şartıyla kot aldığı yolun kat adedi hakkı kullanılarak belirlenecektir.
Kot alınan yolun kat adedi hakkı nedeniyle binanın diğer yollara olan cephelerinde o yolların kat adedi
haklarının aşılmasına izin verilmez. Bunun için gerekmesi halinde bina cepheleri kat adedi hakkı aşılan
yol cephelerinden en az 3 metre geri çekilir.

E.) Bitişik ve blok nizam yapılaşma koşuluna tabii binaların saçak kotu hesaplanırken zemin kat
tavanı üst kotu ±0.00 kotundan itibaren +4.50 metre, normal kat brüt yükseklikleri 3.00 metre olarak
dikkate alınacaktır. Kat yükseklikleri bu ölçülerden bağımsız olarak meri mevzuattaki sınırlar içinde
kalmak koşuluyla ilçe belediyesince onaylanacak projede belirlenebilir. Ayrık nizam yapılaşma koşuluna
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tabii binaların saçak kotu siluet ile ilgili olarak İBB Meclisi tarafından kabul edilmiş olan yükseklik
sınırlamalarını ve Yençok su basman kotunun üstünde 15 katı aşmamak koşuluyla, kat yükseklikleri ise
meri mevzuattaki sınırlar içinde kalmak koşuluyla ilçe belediyesince onaylanacak projede belirlenebilir.

F.) Çatı terası ve çatı arası piyesi yapılmayacak binalarda çatılar saçak ucundan başlatılarak;
çatının altında son kat tavan döşemesi yapılması halinde son kat tavan döşemesinin üst kotundan itibaren
en fazla 1.80 metre mahya yüksekliğine kadar, çatının altında son kat tavan döşemesi yapılmaması
halinde son kat taban döşemesinin üst kotundan itibaren en fazla 4.5 metre mahya yüksekliğine kadar
yapılacaktır.

G.) Bu plan notlarından yararlanacak parsellerin bedel karşılığı kamulaştırılmamış kadastral
yüzölçümünün;

1. En az %60’ı meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye göre taban oturumu alanı içinde
kalanların meri imar planında yapılaşma koşulu emsale tabi olan parsellerde kendi emsali üzerinden,
yapılaşma koşulu emsale tabi olmayanlarda; zemin kat sınırları dışına taşmayan Birinci Bodrum Kat,
Zemin Kat, Normal Katlar, Çatı Arası Piyesi (normal kat alanının %50’si kadar) üzerinden hesaplanan
inşaat alanı,

2. %40’ından daha fazlası meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye göre taban oturumu
alanı dışında kalanlardan; meri imar planında yapılaşma koşulu emsale tabi olan parsellerin kadastral
yüzölçümünün %60’ının kendi emsaline göre hesaplanan inşaat alanı, yapılaşma koşulu emsale tabi
olmayan parsellerin  inşaat  istikameti  ve  hat  kitle  arasında  kalan  kısmının  meri  imar  planına  göre
hesaplanan inşaat alanı ile kadastral yüzölçümünün %60’ının inşaat istikameti ile hat kitle dışında kalan
kısmının bulunduğu imar adasının meri imar planına göre hesaplanan ortalama inşaat alanı oranına göre
hesaplanan inşaat alanının toplamı ile elde edilen inşaat alanı,

3.  Tamamı  yol  ve/veya  donatı  alanında  kalanların  bir  toplulaştırma projesine  dâhil  olmak
suretiyle belediyeye bedelsiz terk/devir edilenlerinin kadastral yüzölçümünün %60’ı ile parselin varsa
kendi bulunduğu adadaki, yoksa çevresindeki adalardaki “donatı fonksiyonları dışındaki fonksiyonların”
meri imar planına göre hesaplanan ortalama inşaat alanı oranının çarpımıyla elde edilecek inşaat alanı,

4. Üzerinde ruhsatlı ve/veya yapı kullanım izin belgeli bina bulunanların maliklerinin tamamının
tercih etmesi halinde ruhsat ve/veya yapı kullanım izin belgesindeki; (meri mevzuat ile yasaklanmış
olmayan) fonksiyon “meri fonksiyon” olarak, kat adedi (varsa ÇAP dâhil) “meri kat adedi” olarak (talep
edilmesi halinde kat konumu korunacaktır), bina yüksekliği “meri bina yüksekliği” olarak, iskân edilen
mahallerin toplam brüt inşaat alanı (3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine göre yapı kayıt
belgesine konu edilen yapılar bu kapsamda değerlendirilmez ve kazanılmış hak oluşturmaz.)

“meri inşaat alanı” olarak kabul edilir.
H.) Bu plan notlarından bir parselin müstakil olarak yararlanması durumunda;
1. Meri mevzuata göre bağımsız bölüm teşkil edilebilecek olan en alt bodrum katta (bir bordum

kat iskân edilebiliyorsa 1. Bodrum katta, iki bodrum kat iskân edilebiliyorsa 2. Bodrum katta, üç bodrum
kat iskân edilebiliyorsa 3. Bodrum katta, …… ) bağımsız bölüm oluşturulmaması, bunun yerine bu
katlarda bir üst kattaki bağımsız bölüme bağlı piyesler yapılması ve yine meri mevzuata göre teşkil
edilebilecek olan çatı  arası  piyesinin yapılmaması  tercih edilen binalarda bunlardan ve varsa bina
konturlarının küçülmesinden kaynaklanan inşaat alanı kayıplarını telafi etmek üzere meri kat adedine bir
tam normal kat ilave edilir.
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2. Parselin meri inşaat alanının, meri imar planında bina taban oturumunun küçülmesine bağlı
olarak yeni kat adedi ile de karşılanamaması halinde meri inşaat alanı kaybını karşılamak üzere veya
mevcut  durumda  ada  genelinde  uygulanmış  olan  çekme  mesafelerinden  farklı  çekme  mesafesi
uygulanarak belirlenmiş olan istikamet ve hat kitlelerin yol açtığı düzensizliklerin giderilmesi amacıyla;
plan tadilatı yapılmaksızın, yol cephelerinde komşu parsellerden imar istikameti imar adasına yakın
olanın bu parsele bitişik olan cephesindeki imar istikameti dikkate alınarak, imar istikametine uyulacak
komşu parsel olmaması halinde gerekiyorsa imar istikameti imar adası sınırına kadar (zemin kat sınırları
normal katın çıkmalar hariç izdüşümünün dışına taşmamak koşuluyla)  yaklaştırılarak,  yan ve arka
bahçelerde ise açığa çıkan bina cephelerinde hiçbir katta komşu parsel sınırlarına iki metreden fazla
yaklaşmamak koşuluyla, meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye bağlı kalınmaksızın taban
oturumu ilçe belediyesi tarafından hazırlanacak inşaat istikamet rölövesiyle belirlenebilir. Yapılacak
düzenlemeler ile meri inşaat alanının aşılmasına izin verilmez. Yapılacak düzenlemelere rağmen kısmen
kullanılamayan meri inşaat hakkı transfer edilmek üzere saklı tutulamaz.

I.)  Bu plan notlarından birden çok parselin tevhit  edilerek (mevcut yapıların tecavüzünden
kaynaklı sınır düzeltmesi sonucunda oluşan parseller ile kadastral boşluktan ihdas edilen parsellerin
zorunlu tevhitleri hariç) yararlanması durumunda;

1. Çatı arası piyesi yapılamaz.
2. Bir kısmı veya tamamı meri imar planında konut, konut+ticaret fonksiyonunda yer alan, aynı

adadaki veya plan tadilatı ile tek ada haline getirilecek farklı adalardaki parsellerden;
(a) 1.000 m2 den küçük yüzölçüme sahip olanların meri inşaat alanları,
(1) Adadaki/adalardaki parsellerin bir kısmının tevhit edilmesiyle oluşturulan;
500 m2 ye kadar yüzölçüme sahip parsellerde %5 oranında,
500 m2 dâhil 1.000 m2 ye kadar yüzölçüme sahip parsellerde %10 oranında,
1.000 m2 dâhil 2.000 m2 ye kadar yüzölçüme sahip parsellerde %15 oranında,
2.000 m2 dâhil 3.000 m2 ye kadar yüzölçüme sahip parsellerde %20 oranında,
3.000 m2 ve üzerinde yüzölçüme sahip parsellerde %25 oranında,
(2) Adanın/adaların tamamının tevhit edilmesi ile oluşturulan
2.000 m2 ve üzerinde yüzölçüme sahip parsellerde %25 oranında, Artırılır.
(b) 1.000 m2 ve daha büyük yüzölçüme sahip olanlar 1.000 m2’den küçük olanların faydalandığı

artış oranının yarısı kadarından faydalanır.
3.  “I.  2.”  de  tarif  edilen  artışların  uygulanmasında  tevhide  konu  boş  parseller  yapılaşmış

parsellerin faydalandığı artış oranının yarısı kadarından faydalanır.
4. Bu uygulamalar sırasında uygulama bütünlüğü gözetilerek projeye dâhil edilebilecek olan

4708 sayılı Kanun’a uygun olarak ruhsat alarak tamamlanmış binaların bulunduğu parsellerin toplam
yüzölçümü, tevhit sonrası oluşacak parselin yüzölçümünün %25’inden fazla olamaz. Bu binaların yıkılıp
yeniden yapılmasının finansmanının sağlanması amacıyla meri inşaat alanlarına “I. 2.” de tarif edilen
artışlar uygulanmaksızın 2/3 oranında artış sağlanacaktır.

5. Bu uygulamalar sırasında yeni oluşacak parsellerde inşa edilecek “meri yönetmeliğe göre %30
hesabı dâhilinde emsal harici olan kullanımların” alanları, tevhide konu parsellerden;

(a) Tevhit öncesi emsale tabi olanlar açısından meri yönetmeliğe göre hesaplanacak alanı,
(b)  Tevhit  öncesi  emsale  tabi  olmayanlar  açısından ise  artırılmış  inşaat  alanının  %10’unu

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2022/69 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2022 Konu: Plan Değişikliği
Evrak No: 39871
Özet: 26/07/2021 t.tarihli Kentsel Dönüşüm Plan Notlarını revize eden Kentsel Dönüşüm Plan Notu
Tadilatı.

3

Doğrulama Kodu  : fc72991a
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



geçemez.
Bu  sınırın  aşılması  durumunda  aşan  miktar  emsale  dâhil  alan  hesabından  düşülür.  Meri

yönetmeliğe göre emsal ve %30 hesabına dâhil olmayan kullanımların alanları ve asansörler bu hesaba
dâhil değildir.

6. Tevhit edilmek suretiyle tek parsel haline gelerek imar artışından faydalanan parsellerin ifraz
edilmesi veya ilave parsellerle tevhit edilmesi halinde son oluşan parselin/parsellerin imar artış miktarları
yukarıda tarif edilen esaslar doğrultusunda yeniden hesaplanacaktır.

7. Donatı alanı dışında kalan kısmı tevhit edilerek toplulaştırma projesi yapılan bir imar adasında
bulunan donatı alanının, yüzölçümü değiştirilmemek, mülkiyeti tasarruf edenin görüşü alınmak ve daha
sonra imar planlarına işlenmek koşuluyla ilçe belediyesince onaylanacak avan projede yeri değiştirilerek
uygulama yapılabilir.

8. Yapı adalarının birleştirilmesi durumunda uygulama alanında, kapatılan imar yollarının alanı
kadar donatı alanı ayrılacaktır.

9. Yol genişliğine bağlı irtifa belirlenmesi hususunda plan üzerinden ölçülecek yol genişlikleri ile
simgeler ile belirtilen yol genişliklerinden büyük olan ölçü esas alınacak olup, en az bir parsel ile tevhit
edilmeleri halinde;

(a) 12.50 metreden dar olan yollardan cephe alan parsellerin meri inşaat alanı BK+ZK+3NK+(bu
plan notunun yürürlüğe girdiği  tarihteki  meri  UİP’na göre hak edilmiş ise 4.NK)+ÇAP alanlarının
toplamı olarak,

(b)  12.50  metre  ve  daha  geniş  olan  yollardan  cephe  alan  parsellerin  meri  inşaat  alanı
BK+ZK+4NK+ÇAP alanlarının toplamı olarak hesaplanacaktır.

10.  Bu  uygulamalar  sırasında  yeni  oluşacak  parsellerin  yapı  nizamı  serbest  olup  birleşen
parsellerin  konumuna  göre  yapı  nizamına  karar  vermek  belediyesinin  yetkisindedir.  Plan  tadilatı
yapılmaksızın, yol cephelerinde komşu parsellerden imar istikameti imar adasına yakın olanın bu parsele
bitişik olan cephesindeki imar istikameti dikkate alınarak, imar istikametine uyulacak komşu parsel
olmaması halinde gerekiyorsa imar istikameti imar adası sınırına kadar (zemin kat sınırları normal katın
çıkmalar hariç izdüşümünün dışına taşmamak koşuluyla) yaklaştırılarak, yan ve arka bahçelerde ise açığa
çıkan bina cephelerinde hiçbir katta komşu parsel sınırlarına iki metreden fazla yaklaşmamak koşuluyla,
meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye bağlı  kalınmaksızın taban oturumu, blok şekli  ve
boyutları, parsel sınırından ve bloklar arası çekme mesafeleri, kat adedine bağlı çekme mesafeleri ilçe
belediyesi tarafından belirlenebilir.

(a) Yapı nizamının bitişik ve blok olması halinde;
12.50 metreden dar olan yollardan cephe alan parsellerde arttırılmış inşaat alanı hakları
ZK+4NK (en fazla 16.50) irtifada kullanılabilecek olup, artırılmış inşaat alanı haklarının bu

irtifaya sığmaması durumunda Yençok=ZK+5NK (en fazla 19.50) olarak uygulanabilir.
12.50 metre ve daha geniş olan yollardan cephe alan parsellerde arttırılmış inşaat alanı hakları

ZK+5NK (en fazla 19.50) irtifada kullanılabilecek olup, artırılmış inşaat alanı haklarının bu irtifaya
sığmaması durumunda Yençok=ZK+6NK (en fazla 22.50) olarak uygulanabilir.

Tevhiden  oluşan  500  m2  den  daha  küçük  parsellerde  yapılacak  binaların  irtifası
Yençok=ZK+6NK (en fazla 22.50) olabilir.

İlave edilen kat nedeniyle artırılmış inşaat alanının aşılmasına izin verilmez. Bu durumda katlar
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arasında oluşacak alan farklarının uygun bir tasarımla düzenlenebilmesi amacıyla bina konturları ilçe
belediyesi tarafından belirlenebilir. Kısmen kullanılamayan meri inşaat hakkı transfer edilmek üzere saklı
tutulamaz.

(b) Yapı nizamının ayrık olması halinde, hangi ölçüde artışa tabi olduğuna bakılmaksızın bu
uygulamayla oluşan parselin yüzölçümünün avan projede belirlenen %10’luk kısmı daha sonra planda yol
veya donatı alanına ayrılmak üzere Bila bedel kamuya terk edilir. Parselin bu terkten önce hesaplanmış
olan inşaat hakkı arta kalan kısmında kullanılır. Tarif edilen terk bu parsel alanından yapılabileceği gibi
belediyenin kamulaştırmasına konu eşdeğerde (konu edilen taşınmazların kıymetleri belediye kıymet
takdir komisyonunca belirlenmek koşuluyla) başka bir donatı alanından da yapılabilir. Tek başına donatı
alanı oluşturabilecek miktar ve geometride olmayan terkler komşuluğunda eklenebileceği türden donatı
fonksiyonu olmayan yan ve arka bahçelerden yapılamaz. Yan ve arka bahçelerden yapılacak terkler
sonrası yeni oluşacak parselin yan ve arka bahçe mesafelerinin 3 metreden az olmasına müsaade edilmez.
Bu işlemler tamamlanmadan yapı ruhsatı düzenlenemez.

İ.) İlçe sınırlarının tamamında yapılabilecek imar hakkı transferi kapsamında;
1. Transfer edildiği projeye ruhsat verilmesi aşamasında donatı alanı olarak değerlendirilmek

üzere belediyeye bedelsiz devir edilen parselin/parsel hissesinin “G.” de tarif edilen (artırılmamış) meri
inşaat  alanı,  transfer  edildiği  projenin  yapılaşma  koşulları  çerçevesinde  ve  proje  fonksiyonunda
kullanılabilir.

2.  Projenin  yoğunluğunu %25 oranından  fazla  artırmaması  koşuluyla  proje  alanı  dışından
yapılacak inşaat alanı hakkı transferine izin vermeye ilçe belediyesi yetkilidir.

3.  Aynı  parselin/parsel  hissesinin  imar  hakkı  transferi  tekrar  edilemez.  İkinci  bir  projeye
aktarılamaz.

4. Transfer sonrası kullanılamayan inşaat alanı hakkı saklı tutulamaz.
TEKLİF 1/1000 ÖLÇEKLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PLAN NOTU:
KONUT VE KONUT+TİCARET ALANLARINDA:
A.) Bu plan notlarının geçerli olduğu imar adalarında yer alıp; en az bir komşu parseli ‘’Konut,

Konut+Ticaret’’ fonksiyona sahip olan parseller için de bu plan notları geçerlidir. Meri UİP notları ile
çelişmesi durumunda bu plan notları  geçerlidir.  Bu plan notlarında açıklanmayan durumlarda meri
yönetmelik hükümleri ile meri UİP notları geçerlidir.

B.) Bir diğer kat ile bağlantılı olarak yapılacak dükkân ve büroların, katlar arasındaki bağlantıyı
sağlayan ve bina cephesinden itibaren katlara bağımsız erişim sağlanmasını önlemek üzere önünde
gerekli ölçülerde sahanlık ayrılan standart ve yönetmeliklere uygun ölçülerde asansör ve/veya en az 90
cm genişliğinde yapılabilecek olan merdiven ile boşluk/şaft izdüşümlerinin dışında kalan zemininin dar
kenarı 2.00 metreden, alanı 6.00 m²’den az olamaz.

C.) Asma kat, çekme kat, çatı katı, bitişik ve blok nizamlarda kat terası ve çatı terası yapılamaz.
Ç.) Yapı ruhsatı süresi içerisinde olmak üzere;
1.  Binaların  yol  cephelerinde  dengelenmiş  yol  genişliğinin  orta  aksına  3  metreden  fazla

yaklaşmamak  koşuluyla  yapı  yaklaşma  sınırından  itibaren  en  fazla  1,5  metre  derinliğinde  çıkma
yapılabilecektir.

2. Komşuluğundaki parselde 06.12.2007 tasdik tarihli imar planına uygun ruhsatlı bina bulunan
binanın yol cephesinde yapılacak çıkması; komşu binanın aynı istikametteki yol cephesindeki çıkması

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2022/69 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2022 Konu: Plan Değişikliği
Evrak No: 39871
Özet: 26/07/2021 t.tarihli Kentsel Dönüşüm Plan Notlarını revize eden Kentsel Dönüşüm Plan Notu
Tadilatı.

5

Doğrulama Kodu  : fc72991a
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



(yeni yapılacak binanın zemin kat istikametinden önde olmakla beraber) dengelenmiş yol genişliğinin
orta aksına 3 metreden uzak ise komşu parsel sınırından itibaren cephe boyunca en az 1,50 metre bu
çıkma ile aynı istikamette yapılacak, şayet komşu binanın aynı istikametteki yol cephesindeki çıkması
dengelenmiş  yol  genişliğinin  orta  aksına  3  metreden  yakın  ise  bu  çıkma  istikameti  dikkate
alınmayacaktır.

3. Çıkmalar bu koşullara uyulmak kaydıyla cephede hareket kazandırmak için estetik amaçlı
olarak farklı ölçülerde yapılabilir. Ancak bitişik nizam yapılarda imar hakkı transferi ile gelen inşaat
alanları da dahil olmak üzere toplam inşaat alanı hakkı, mümkün olan maksimum çıkma mesafeleri
dahilinde minimum irtifada kullanılmadan ilave kat oluşturmak maksadı ile değerlendirilemez.

4. Tevhid olan parsellerde kazanılan ve imar hakkı transferi ile elde edilen inşaat hakkı, yukarıda
belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek çıkma yapılabilecektir.

D.) Birbirinden farklı kat adedi hakkına sahip olan birden fazla yola cepheli parseller üzerine
yapılacak binanın saçak kotu, diğer yolların kat adedi haklarının altına düşmemek şartıyla kot aldığı
yolun kat adedi hakkı kullanılarak belirlenecek olup; talep edilmesi halinde yüksek irtifa hakkına sahip
yolun en üst kotu su basman kotu (0.00) olarak belirlenebilir.

E.) Bitişik ve blok nizam yapılaşma koşuluna tabii binaların saçak kotu hesaplanırken zemin kat
tavanı üst kotu ±0.00 kotundan itibaren +4.50 metre, normal kat brüt yükseklikleri 3.00 metre olarak
dikkate alınacaktır. Kat yükseklikleri bu ölçülerden bağımsız olarak meri mevzuattaki sınırlar içinde
kalmak koşuluyla ilçe belediyesince onaylanacak projede belirlenebilir.

Ayrık nizam yapılaşma koşuluna tabii binaların saçak kotu siluet ile ilgili olarak İBB Meclisi
tarafından kabul edilmiş olan yükseklik sınırlamalarını ve Yençok su basman kotunun üstünde 15 katı
aşmamak koşuluyla,  kat  yükseklikleri  ise  meri  mevzuattaki  sınırlar  içinde  kalmak  koşuluyla  ilçe
belediyesince onaylanacak projede belirlenebilir.

F.) Çatı terası ve çatı arası piyesi yapılmayacak binalarda çatılar saçak ucundan başlatılarak;
çatının altında son kat tavan döşemesi yapılması halinde son kat tavan döşemesinin üst kotundan itibaren
en fazla 1.80 metre mahya yüksekliğine kadar, çatının altında son kat tavan döşemesi yapılmaması
halinde son kat taban döşemesinin üst kotundan itibaren en fazla 4.5 metre mahya yüksekliğine kadar
yapılacaktır.

G. Bu plan notlarından yararlanacak parsellerin bedel karşılığı kamulaştırılmamış kadastral yüz
ölçümünün;

1. En az %60’ı meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye göre taban oturumu alanı içinde
kalanların meri imar planında yapılaşma koşulu emsale tabi olan parsellerde kendi emsali üzerinden,
yapılaşma koşulu emsale tabi olmayanlarda; zemin kat sınırları dışına taşmayan Birinci Bodrum Kat,
Zemin Kat, Normal Katlar, Çatı Arası Piyesi (normal kat alanının %50’si kadar) üzerinden hesaplanan
inşaat alanı,

2. %40’ından daha fazlası meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye göre taban oturumu
alanı dışında kalanlardan; Yapılaşma koşulu emsale tabi olmayan parsellerin %40’ından daha fazlası meri
imar planındaki istikametlere ve hat kitleye göre taban oturumu alanı dışında kalan kısmının meri imar
planına göre hesaplanan inşaat alanı ile kadastral yüzölçümünün %60’ının inşaat istikameti ile hat kitle
dışında kalan kısmının bulunduğu imar adasının meri imar planına göre hesaplanan ortalama inşaat alanı
oranına göre hesaplanan inşaat alanının toplamı ile elde edilen inşaat alanı, meri imar planında yapılaşma
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koşulu emsale tabi olan parsellerde %40’tan fazla terkin olması durumunda emsal hesabı terk öncesi
alanın %60’ının emsaline göre hesap edilen inşaat alanı,

3. Tamamı yol ve/veya donatı alanında kalanların herhangi bir projeye dâhil olmak suretiyle
belediyeye bedelsiz terk/devir edilenlerinin kadastral yüzölçümünün %60’ı ile parselin varsa kendi
bulunduğu adadaki, yoksa çevresindeki adalardaki “donatı fonksiyonları dışındaki fonksiyonların” meri
imar planına göre hesaplanan ortalama inşaat alanı oranının çarpımıyla elde edilecek inşaat alanı,

4. Üzerinde ruhsatlı ve/veya yapı kullanım izin belgeli bina bulunanların maliklerinin tamamının
tercih etmesi halinde ruhsat ve/veya yapı kullanım izin belgesindeki; (meri mevzuat ile yasaklanmış
olmayan) fonksiyon “meri fonksiyon” olarak, kat adedi (varsa asma kat ve ÇAP dâhil) “meri kat adedi”
olarak (talep edilmesi halinde kat konumu korunacaktır), bina yüksekliği “meri bina yüksekliği” olarak,
iskân edilen mahallerin toplam brüt inşaat alanı (3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine göre
yapı kayıt belgesine konu edilen yapılar bu kapsamda değerlendirilmez ve kazanılmış hak oluşturmaz.)
“meri inşaat alanı” olarak kabul edilir. 1.Bodrum katta tanımlanmış (sığınak, otopark, tesisat alanı vb..
alanların ve 1.Bodrum kat altındaki katların) inşaat alanları hesaba konu değildir.

5.) Yeni yapılacak binada birden çok bodrum kat yapılması durumunda 1.Bodrum kat altındaki
katlar (sığınak, otopark, tesisat alanı vb.. ortak alanlar bu bodrum katlarda projelendirilmek şartıyla)
‘’G.’’ başlığı altında hesaplanan meri inşaat alanından bağımsız olarak yapılabilir.

H.) Bu plan notlarından bir parselin müstakil olarak yararlanması durumunda;
1.  Meri  mevzuata  göre  bağımsız  bölüm teşkil  edilebilecek olan en alt  bodrum katta  konut

bağımsız bölüm oluşturulmaması, bunun yerine bu katlarda bir üst kattaki bağımsız bölüme bağlı piyesler
yapılması ve yine meri mevzuata göre teşkil edilebilecek olan çatı arası piyesinin yapılmaması tercih
edilen  binalarda  bunlardan  ve  varsa  bina  konturlarının  küçülmesinden  kaynaklanan  inşaat  alanı
kayıplarını telafi etmek üzere meri kat adedine bir tam normal kat ilave edilir.

2. Parselin meri inşaat alanının, meri imar planında bina taban oturumunun küçülmesine bağlı
olarak yeni kat adedi ile de karşılanamaması halinde meri inşaat alanı kaybını karşılamak üzere veya
mevcut  durumda  ada  genelinde  uygulanmış  olan  çekme  mesafelerinden  farklı  çekme  mesafesi
uygulanarak belirlenmiş olan istikamet ve hat kitlelerin yol açtığı düzensizliklerin giderilmesi amacıyla;
plan tadilatı yapılmaksızın, yol cephelerinde komşu parsellerden imar istikameti imar adasına yakın
olanın bu parsele bitişik olan cephesindeki imar istikameti dikkate alınarak, imar istikametine uyulacak
komşu parsel olmaması halinde gerekiyorsa imar istikameti imar adası sınırına kadar (zemin kat sınırları
normal katın çıkmalar hariç izdüşümünün dışına taşmamak koşuluyla)  yaklaştırılarak,  yan ve arka
bahçelerde ise açığa çıkan bina cephelerinde meri  imar planındaki  yapı  yaklaşma mesafesi  komşu
parsellere daha yakın değilse hiçbir katta komşu parsel sınırlarına iki metreden fazla yaklaşmamak
koşuluyla, meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye bağlı kalınmaksızın taban oturumu ilçe
belediyesi tarafından hazırlanacak inşaat istikamet rölövesiyle belirlenebilir. Yapılacak düzenlemeler ile
meri inşaat alanının aşılmasına izin verilmez. Yapılacak düzenlemelere rağmen kısmen kullanılamayan
meri inşaat hakkı transfer edilmek üzere saklı tutulamaz.

3. İmar adasının içinde olup hat kitle ve istikamet belirlenmediği için oturumu bulunmayan
parsellerin G maddesi doğrultusunda hesaplanan inşaat alanı mümkünse taban alanı oturumu kadastral
yüz ölçümünün %60'ını aşmayacak şekilde hat kitle ve istikamet oluşturularak çevre yapılaşma koşulları
ile kullanılabilir.
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I.)  Bu plan notlarından birden çok parselin tevhit  edilerek (mevcut yapıların tecavüzünden
kaynaklı sınır düzeltmesi sonucunda oluşan parseller ile kadastral boşluktan ihdas edilen parsellerin
zorunlu tevhitleri hariç) yararlanması durumunda;

1. Çatı arası piyesi yapılamaz.
2. Bir kısmı veya tamamı meri imar planında konut, konut+ticaret fonksiyonunda yer alan, aynı

adadaki veya plan tadilatı ile tek ada haline getirilecek farklı adalardaki parsellerden;
(a) 1.000 m2 den küçük net yüz ölçüme sahip olanların meri inşaat alanları,
(1) Adadaki/adalardaki parsellerin bir kısmının tevhit edilmesiyle oluşturulan;
500 m2 ye kadar net yüz ölçüme sahip parsellerde %5 oranında,
500 m2 dâhil 1.000 m2 ye kadar net yüz ölçüme sahip parsellerde %10 oranında, 1.000 m2 dâhil

2.000 m2 ye kadar net yüz ölçüme sahip parsellerde %15 oranında
2.000 m2 dâhil 3.000 m2 ye kadar net yüz ölçüme sahip parsellerde %20 oranında, 3.000 m2 ve

üzerinde net yüz ölçüme sahip parsellerde %25 oranında,
(2) Adanın/adaların tamamının tevhit edilmesi ile oluşturulan 2.000 m2 ve üzerinde net yüz

ölçüme sahip parsellerde %25 oranında,
(b)  1.000  m2 ve  daha  büyük  net  yüz  ölçüme sahip  olanlar  1.000  m2’den  küçük  olanların

faydalandığı artış oranının yarısı kadarından faydalanır.
3.  “I.  2.”  de  tarif  edilen  artışların  uygulanmasında  tevhide  konu  boş  parseller  yapılaşmış

parsellerin faydalandığı artış oranının yarısı kadarından faydalanır.
4. Bu uygulamalar sırasında uygulama bütünlüğü gözetilerek projeye dâhil edilebilecek olan

4708 sayılı Kanun’a uygun olarak ruhsat alarak tamamlanmış binaların bulunduğu parsellerin toplam
yüzölçümü, tevhit sonrası oluşacak parselin yüzölçümünün %25’inden fazla olamaz. Bu binaların yıkılıp
yeniden yapılmasının finansmanının sağlanması amacıyla meri inşaat alanlarına “I. 2.” de tarif edilen
artışlar uygulanmaksızın 2/3 oranında artış sağlanacaktır.

5. Bu uygulamalar sırasında yeni oluşacak parsellerde inşa edilecek “meri yönetmeliğe göre %30
hesabı dâhilinde emsal harici olan kullanımların” alanları, tevhide konu parsellerden;

(a) Tevhit öncesi emsale tabi olanlar açısından meri yönetmeliğe göre hesaplanacak alanı,
(b)  Tevhit  öncesi  emsale  tabi  olmayanlar  açısından ise  artırılmış  inşaat  alanının  %10’unu

geçemez.  Bu sınırın  aşılması  durumunda aşan miktar  emsale  dâhil  alan  hesabından düşülür.  Meri
yönetmeliğe göre emsal ve %30 hesabına dâhil olmayan kullanımların alanları ve asansörler bu hesaba
dâhil değildir.

6. Tevhit edilmek suretiyle tek parsel haline gelerek imar artışından faydalanan parsellerin ifraz
edilmesi veya ilave parsellerle tevhit edilmesi halinde son oluşan parselin/parsellerin imar artış miktarları
yukarıda tarif edilen esaslar doğrultusunda yeniden hesaplanacaktır.26.07.2021 tarihinden sonra ifraz
edilen parsellerin sadece birbirleriyle tevhid edilmesi halinde veya parsellerden birinin ruhsat alıp fiilen
inşaata başlamış olduğu durumda tevhit edilmesi halinde ilave imar haklarından yararlanamayacaktır.

7. Donatı alanı dışında kalan kısmı tevhit edilerek toplulaştırma projesi yapılan bir imar adasında
bulunan donatı alanının, yüzölçümü değiştirilmemek, mülkiyeti tasarruf edenin görüşü alınmak ve daha
sonra imar planlarına işlenmek koşuluyla ilçe belediyesince onaylanacak avan projede yeri değiştirilerek
uygulama yapılabilir.

8. Yapı adalarının birleştirilmesi durumunda uygulama alanında, kapatılan imar yollarının alanı
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kadar donatı alanı ayrılacaktır.
9. Yol genişliğine bağlı irtifa belirlenmesi hususunda plan üzerinden ölçülecek yol genişlikleri ile

simgeler ile belirtilen yol genişliklerinden büyük olan ölçü esas alınacak olup, en az bir parsel ile tevhit
edilmeleri halinde;

(a) 12.50 metreden dar olan yollardan cephe alan parsellerin meri inşaat alanı BK+ZK+3NK+(bu
plan notunun yürürlüğe girdiği tarihteki meri uygulama imar planına ve/veya ruhsatlı teşekküle göre hak
edilmiş ise 4.NK)+ÇAP alanlarının toplamı olarak,

(b)  12.50  metre  ve  daha  geniş  olan  yollardan  cephe  alan  parsellerin  meri  inşaat  alanı
BK+ZK+4NK+ÇAP alanlarının toplamı olarak Hesaplanacaktır.

10.  Bu  uygulamalar  sırasında  yeni  oluşacak  parsellerin  yapı  nizamı  serbest  olup  birleşen
parsellerin  konumuna  göre  yapı  nizamına  karar  vermek  belediyesinin  yetkisindedir.  Plan  tadilatı
yapılmaksızın, yol cephelerinde komşu parsellerden imar istikameti imar adasına yakın olanın bu parsele
bitişik olan cephesindeki imar istikameti dikkate alınarak, imar istikametine uyulacak komşu parsel
olmaması halinde gerekiyorsa imar istikameti imar adası sınırına kadar (bitişik ve blok nizamda zemin
kat sınırları normal katın çıkmalar hariç izdüşümünün dışına taşmamak koşuluyla) yaklaştırılarak, yan ve
arka bahçelerde ise açığa çıkan bina cephelerinde hiçbir katta komşu parsel sınırlarına iki metreden fazla
yaklaşmamak koşuluyla, meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye bağlı kalınmaksızın taban
oturumu, blok şekli ve boyutları, parsel sınırından ve bloklar arası çekme mesafeleri, kat adedine bağlı
çekme  mesafeleri  ilçe  belediyesi  tarafından  belirlenebilir.  Tevhit  edilen  parseller,  ayrık  nizam
yapılamıyor ise, varsa meri imar planındaki arka bahçe ve yan bahçe mesafeleri, daha yakın değil ise
parsel sınırına 2 m'ye kadar yaklaşarak, daha yakın ise meri imar planına uygun olarak normal kat
seviyelerinde dikkate alınacak, zemin ve bodrum katlarda ise uygulanmayacaktır. Tevhit neticesi oluşan
ve imar artışından yararlanan parsel üzerinde tevhit edilen parsel sayısının yarısından daha fazla ayrık
nizam blok yapılamaz.

(a) Yapı nizamının bitişik ve blok olması halinde;
12.50 metreden dar olan yollardan cephe alan parsellerde arttırılmış inşaat alanı hakları ZK+4NK

(en fazla 16.50) irtifada kullanılabilecek olup, artırılmış inşaat alanı haklarının bu irtifaya sığmaması
durumunda Yençok=ZK+5NK (en fazla 19.50) olarak uygulanabilir.

12.50 metre ve daha geniş olan yollardan cephe alan parsellerde arttırılmış inşaat alanı hakları
ZK+5NK (en fazla 19.50) irtifada kullanılabilecek olup, artırılmış inşaat alanı haklarının bu irtifaya
sığmaması durumunda Yençok=ZK+6NK (en fazla 22.50) olarak uygulanabilir.

Tevhiden  oluşan  500  m2  den  daha  küçük  parsellerde  yapılacak  binaların  irtifası
Yençok=ZK+6NK (en fazla 22.50) olabilir.

İlave edilen kat nedeniyle artırılmış inşaat alanının aşılmasına izin verilmez. Bu durumda katlar
arasında oluşacak alan farklarının uygun bir tasarımla düzenlenebilmesi amacıyla bina konturları ilçe
belediyesi tarafından belirlenebilir. Kısmen kullanılamayan meri inşaat hakkı transfer edilmek üzere saklı
tutulamaz.

(b) Yapı nizamının ayrık olması halinde, hangi ölçüde artışa tabi olduğuna bakılmaksızın bu
uygulamayla oluşan parselin yüzölçümünün avan projede belirlenen %10’luk kısmı daha sonra planda yol
veya donatı alanına ayrılmak üzere Bila bedel kamuya terk edilir. Parselin bu terkten önce hesaplanmış
olan inşaat hakkı arta kalan kısmında kullanılır. Tarif edilen terk bu parsel alanından yapılabileceği gibi
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belediyenin kamulaştırmasına konu eşdeğerde (konu edilen taşınmazların kıymetleri belediye kıymet
takdir komisyonunca belirlenmek koşuluyla) başka bir donatı alanından da yapılabilir. Tek başına donatı
alanı oluşturabilecek miktar ve geometride olmayan terkler komşuluğunda eklenebileceği türden donatı
fonksiyonu olmayan yan ve arka bahçelerden yapılamaz. Yan ve arka bahçelerden yapılacak terkler
sonrası yeni oluşacak parselin yan ve arka bahçe mesafelerinin 3 metreden az olmasına müsaade edilmez.
Bu işlemler tamamlanmadan yapı ruhsatı düzenlenemez.

İ.) İlçe sınırlarının içerisinde bulunan parsellerin meri fonksiyonuna bakılmaksızın herhangi bir
projeye imar hakkı transferi yapılabilir. Bu kapsamda;

1. İmar transferi kapsamında mülkünü belediyeye bedelsiz devreden malike emsale konu inşaat
alanını tarif eden bir sertifika verilir. Malik bu sertifikada belirtilen inşaat alanı hakkını istediği zaman
kısmen veya tamamen üçüncü bir tarafa devredebilir. Zeytinburnu ilçe sınırları içerisindeki herhangi bir
projeye (üçüncü bir tarafa) transfer edebilir, devrin ve transferin belediyenin bilgisi dahilinde olması
esastır. Söz konusu imar hakkının bu plan notları çerçevesinde kullanılması mümkün iken belediye
tarafından kullanımın engellenmesi halinde belediyeye devredilen mülkün şayet varsa henüz belediye
tarafından tasarruf edilmemiş ve geri  iadesi  mümkün olan kısmı malikine iade edilir.  Bu durumda
taşınmazın malikince tasarruf  edilemediği  belediyece tasarruf  edildiği  süre için malikine tazminat
(ecrimisil) ödenir. Taşınmazın eski malikine iadesi mümkün olmayan kısmının güncel piyasa rayiç bedeli
belediyesince eski malikine ödenir.) İmar transferi kapsamında belediyeye bedelsiz devredilen parsel
/parsel hissesi yerinde veya takas-trampa yolu ile taşındığı yerde donatı alanı olarak değerlendirilecektir.
İmar transferi kapsamında belediyeye bedelsiz devredilen parselin/parsel hissesinin “G.” de tarif edilen
(artırılmamış) meri inşaat alanı, transfer edildiği projenin yapılaşma koşulları çerçevesinde ve proje
fonksiyonunda kullanılabilir.

2. Meri imar planında kamu kullanımına (donatı alanı olarak) ayrılmış olup imar hakkı transferi
kapsamında belediyeye devredilen taşınmazlardan maliklik, tahsis, işbirliği protokolü vb. kapsamında
fiilen de kamu hizmetinde (donatı alanı olarak) kullanılanların imar planındaki fonksiyonlarının fiilen
kullanım amacına uygun kalması/olması belediyesince sağlanır. Bu taşınmazların imar planında ayrılmış
olduğu fonksiyonlar ancak maliklik, tahsis, işbirliği protokolü vb. kapsamında taşınmazı kullanmakta
olan dernek, vakıf, kurum veya kuruluşun rızası ile şayet bu rıza aranmayacak ise resen muhatap dernek,
vakıf,  kurum  veya  kuruluşa  eşdeğer  plan  fonksiyonu  ve  kullanım  sağlanarak  değiştirilebilir.  Bu
taşınmazlar herhangi bir suretle imar planında ayrılmış olduğu fonksiyonun muhatabı olan dernek, vakıf
kurum veya kuruluşundan başkasının kullanımına sunulamaz.

3.  Daha önce veya hali  hazırda,  imar  planında ayrılmış  olduğu fonksiyona tahsis  amaç ve
sorumluluğu bulunan kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve benzerlerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar
imar hakkı transferine konu edilemezler.

4. Kamulaştırma yükümlülüğü bulunmayan taşınmazların imar hakkı transferine konu edilmesini
kabul edip etmemek ilçe belediyesinin yetkisindedir.

5.  Projenin  yoğunluğunu %25 oranından  fazla  artırmaması  koşuluyla  proje  alanı  dışından
yapılacak inşaat alanı hakkı transferine izin vermeye ilçe belediyesi yetkilidir.

J.) Bu plan notları kesinleşinceye kadar 26.07.2021 tasdik tarihli plan notları geçerli olacaktır. Bu
plan notlarının kesinleşmesi halinde 26.07.2021 tasdik tarihli plan notları hükümsüz hale gelecektir.
Şeklinde oluşturulmuştur.
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Kentsel Dönüşümle Alakalı, 1/1000 Ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı
Değişikliği dosyası yazımız ekinde olup, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca karar alınmak üzere
Zey t inburnu  Be led iye  Mec l i s ine  hava le s i  hususunu  t ens ip l e r in i ze  a rz  ede r im.”
denilmektedir.Komisyonlarımızca yapılan değerlendirmede; plan notları

KONUT VE KONUT+TİCARET ALANLARINDA
A.) Meri UİP notları ile çelişmesi durumunda bu plan notları geçerlidir. Bu plan notlarında

açıklanmayan durumlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri UİP notları geçerlidir. Bu plan notlarının
geçerli olduğu imar adalarında yer alan ve en az bir tarafı ‘’Konut, Konut+Ticaret’’ fonksiyonundaki
parsele komşu olan farklı plan fonksiyonundaki parsel de fonksiyonu korunarak bu plan notlarından
yararlandırılır.

B.) Bir diğer kat ile bağlantılı olarak yapılacak dükkân ve büroların (katlar arasındaki bağlantıyı
sağlayan ve bina cephesinden itibaren katlara bağımsız erişim sağlanmasını önlemek üzere önünde
gerekli ölçülerde sahanlık ayrılan standart ve yönetmeliklere uygun ölçülerde asansör ve/veya en az 90
cm genişliğinde yapılabilecek olan merdiven ile boşluk/şaft izdüşümlerinin dışında kalan) zemininin dar
kenarı 2.00 metreden, alanı 6.00 m²’den az olamaz.

C.) Asma kat, çekme kat, çatı katı, bitişik ve blok nizamlarda kat terası ve çatı terası yapılamaz.
Ç.) 1. Binaların yol cephelerinde dengelenmiş yol genişliğinin orta aksına 3 metreden fazla

yaklaşmamak  koşuluyla  yapı  yaklaşma  sınırından  itibaren  en  fazla  1,5  metre  derinliğinde  çıkma
yapılabilecektir.

2. Komşuluğundaki parselde 06.12.2007 tasdik tarihli imar planına uygun ruhsatlı bina bulunan
binanın yol cephesinde yapılacak çıkması; komşu binanın aynı istikametteki yol cephesindeki çıkması
(yeni yapılacak binanın zemin kat istikametinden önde olmakla beraber) dengelenmiş yol genişliğinin
orta aksına 3 metreden uzak ise komşu parsel sınırından itibaren cephe boyunca en az 1,50 metre bu
çıkma ile aynı istikamette yapılacak, şayet komşu binanın aynı istikametteki yol cephesindeki çıkması
dengelenmiş  yol  genişliğinin  orta  aksına  3  metreden  yakın  ise  bu  çıkma  istikameti  dikkate
alınmayacaktır.

3. Çıkmalar bu koşullara uyulmak kaydıyla cephede hareket kazandırmak için estetik amaçlı
olarak farklı ölçülerde yapılabilir. Ancak bitişik nizam yapılarda imar hakkı transferi ile gelen inşaat
alanları da dahil olmak üzere toplam inşaat alanı hakkı, mümkün olan maksimum çıkma mesafeleri
dahilinde minimum irtifada kullanılmadan ilave kat oluşturmak maksadı ile değerlendirilemez.

4. Tevhit olan parsellerde kazanılan ve imar hakkı transferi ile elde edilen inşaat hakkı, yukarıda
belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek çıkma yapılabilecektir.

D.) Birbirinden farklı kat adedi hakkına sahip olan birden fazla yola cepheli parsellerde yapılacak
binanın saçak kotu, diğer yolların kat adedi haklarının altına düşmemek şartıyla kot aldığı yolun kat adedi
hakkı kullanılarak belirlenecek olup, talep edilmesi halinde yüksek irtifa hakkına sahip yolun en üst kotu
su basman kotu (0.00) olarak belirlenebilir.

E.) Bitişik ve blok nizam yapılaşma koşuluna tabii binaların saçak kotu hesaplanırken zemin kat
tavanı üst kotu ±0.00 kotundan itibaren +4.50 metre, normal kat brüt yükseklikleri 3.00 metre olarak
dikkate alınacaktır. Kat yükseklikleri bu ölçülerden bağımsız olarak meri mevzuattaki sınırlar içinde
kalmak koşuluyla ilçe belediyesince onaylanacak projede belirlenebilir.

Ayrık  nizam yapılaşma koşuluna  tabii  bina  saçak  kotu  siluet  ile  ilgili  olarak  İBB Meclisi
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tarafından kabul edilmiş olan yükseklik sınırlamalarını ve Yençok su basman kotunun üstünde 15 katı
aşmayan projeler, parseldeki müstakil yapı adedi ve toplam yapı inşaat alanından bağımsız olarak ilçe
belediyesince ruhsatlandırılabilir.

F.) Çatı terası ve çatı arası piyesi yapılmayacak binalarda çatılar saçak ucundan başlatılarak;
çatının altında son kat tavan döşemesi yapılması halinde son kat tavan döşemesinin üst kotundan itibaren
en fazla 1.80 metre mahya yüksekliğine kadar, çatının altında son kat tavan döşemesi yapılmaması
halinde son kat taban döşemesinin üst kotundan itibaren en fazla 4.5 metre mahya yüksekliğine kadar
yapılacaktır.

G.) Bu plan notlarından yararlanacak parsellerin bedel karşılığı kamulaştırılmamış kadastral
yüzölçümünün;

1. En az %60’ı meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye göre taban oturumu alanı içinde
kalanların meri imar planında; yapılaşma koşulu emsale tabi olan parsellerde kendi emsali üzerinden,
yapılaşma koşulu emsale tabi olmayanlarda zemin kat sınırları dışına taşmayan Birinci Bodrum Kat,
Zemin Kat, Normal Katlar, Çatı Arası Piyesi (normal kat alanının %50’si kadar) üzerinden hesaplanan 
inşaat alanı,

2. %40’ından daha fazlası meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye göre taban oturumu
alanı  dışında  kalanlardan  meri  imar  planında;  yapılaşma  koşulu  emsale  tabi  olanlardan  kadastral
yüzölçümünün  %40’ından  fazlası  terk  edilmiş  olanların  kadastral  yüzölçümünün  %60’ının  kendi
emsaline göre hesaplanan inşaat alanı, yapılaşma koşulu emsale tabi olmayanların inşaat istikameti ve hat
kitle arasında kalan kısmının (taban oturumunun) meri imar planına göre hesaplanan inşaat alanı ile
kadastral yüzölçümünün %60’ının inşaat istikameti ile hat kitle dışında (taban oturumu dışında) kalan
kısmının parselin bulunduğu imar adasının meri imar planına göre hesaplanan ortalama inşaat alanı
oranına göre hesaplanan inşaat alanının toplamı ile elde edilen inşaat alanı,

3.  Tamamı yol ve/veya donatı  alanında kalanlardan (kendilerine tanımlanacak imar hakları
herhangi  bir  projeye  dâhil  edilmek  suretiyle)  belediyeye  bedelsiz  terk/devir  edilenlerin  kadastral
yüzölçümünün %60’ı ile parselin varsa kendi bulunduğu adadaki, yoksa çevresindeki adalardaki “donatı
fonksiyonları dışındaki fonksiyonların” meri imar planına göre hesaplanan ortalama inşaat alanı oranının
çarpımıyla elde edilecek inşaat alanı,

4. Üzerinde ruhsatlı ve/veya yapı kullanım izin belgeli bina bulunanların maliklerinin tamamının
tercih etmesi halinde ruhsat ve/veya yapı kullanım izin belgesindeki; (meri mevzuat ile yasaklanmış
olmayan) fonksiyon “meri fonksiyon” olarak, kat adedi (asma kat (toplam inşaat alanını artırmamak
şartıyla tam kata iblağ edilmek üzere) ve ÇAP dâhil) “meri kat adedi” olarak (talep edilmesi halinde kat
konumu korunacaktır), bina yüksekliği “meri bina yüksekliği” olarak, iskân edilen mahallerin toplam brüt
 inşaat alanı (1. Bodrum katta tanımlanmış (sığınak, otopark, tesisat alanı vb. alanların ve 1. bodrum kat
altındaki katların) inşaat alanları hesaba konu değildir.)

(3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine göre yapı kayıt belgesine konu edilen yapılar
bu kapsamda değerlendirilmez ve kazanılmış hak oluşturmaz.)

“meri inşaat alanı” olarak kabul edilir.
Yeni yapılacak binada birden çok bodrum kat yapılması durumunda 1. bodrum kat altındaki

katlar (sığınak, otopark, tesisat alanı vb. ortak alanlar bu bodrum katlarda projelendirilmek şartıyla) ‘’G.’’
başlığı altında hesaplanan meri inşaat alanından bağımsız olarak yapılabilir.
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H.) Bu plan notlarından bir parselin müstakil olarak yararlanması durumunda;
1.  Meri  mevzuata  göre  bağımsız  bölüm teşkil  edilebilecek olan en alt  bodrum katta  konut

bağımsız bölümü oluşturulmaması,  bunun yerine bu katlarda bir üst kattaki bağımsız bölüme bağlı
piyesler yapılması ve yine meri mevzuata göre teşkil edilebilecek olan çatı arası piyesinin yapılmaması
tercih edilen binalarda bunlardan ve varsa bina konturlarının küçülmesinden kaynaklanan inşaat alanı
kayıplarını telafi etmek üzere meri kat adedine bir tam normal kat ilave edilir.

2. Parselin meri inşaat alanının, meri imar planında bina taban oturumunun küçülmesine bağlı
olarak yeni kat adedi ile de karşılanamaması halinde meri inşaat alanı kaybını karşılamak üzere veya
mevcut  durumda  ada  genelinde  uygulanmış  olan  çekme  mesafelerinden  farklı  çekme  mesafesi
uygulanarak belirlenmiş olan istikamet ve hat kitlelerin yol açtığı düzensizliklerin giderilmesi amacıyla;
plan tadilatı yapılmaksızın, yol cephelerinde komşu parsellerden imar istikameti imar adasına yakın
olanın bu parsele bitişik olan cephesindeki imar istikameti dikkate alınarak, imar istikametine uyulacak
komşu parsel olmaması halinde gerekiyorsa imar istikameti imar adası sınırına kadar (bitişik ve blok
nizamda zemin kat  sınırları  normal katın çıkmalar hariç izdüşümünün dışına taşmamak koşuluyla)
yaklaştırılarak, yan ve arka bahçelerde ise açığa çıkan bina cephelerinde meri imar planındaki yapı
yaklaşma mesafesi komşu parsellere daha yakın değilse hiçbir katta komşu parsel sınırlarına iki metreden
fazla yaklaşmamak koşuluyla, meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye bağlı kalınmaksızın taban
oturumu ilçe belediyesi tarafından hazırlanacak inşaat istikamet rölövesiyle belirlenebilir. Yapılacak
düzenlemeler ile meri inşaat alanının aşılmasına izin verilmez. Yapılacak düzenlemelere rağmen kısmen
kullanılamayan meri inşaat hakkı transfer edilmek üzere saklı tutulamaz.

I.  Bu plan notlarından birden çok parselin  tevhit  edilerek (mevcut  yapıların  tecavüzünden
kaynaklı sınır düzeltmesi sonucunda oluşan parseller ile kadastral boşluktan ihdas edilen parsellerin
zorunlu tevhitleri hariç) yararlanması durumunda;

1. Çatı arası piyesi yapılamaz.
2. Bir kısmı veya tamamı meri imar planında konut, konut+ticaret fonksiyonunda yer alan, aynı

adadaki veya plan tadilatı ile tek ada haline getirilecek farklı adalardaki parsellerden;
(a) 1.000 m2 den küçük net yüzölçüme sahip olanların meri inşaat alanları,
(1) Adadaki/adalardaki parsellerin bir kısmının tevhit edilmesiyle oluşturulan;
500 m2 ye kadar net yüzölçüme sahip parsellerde %5 oranında,
500 m2 dâhil 1.000 m2 ye kadar net yüzölçüme sahip parsellerde %10 oranında,
1.000 m2 dâhil 2.000 m2 ye kadar net yüzölçüme sahip parsellerde %15 oranında,
2.000 m2 dâhil 3.000 m2 ye kadar net yüzölçüme sahip parsellerde %20 oranında,
3.000 m2 ve üzerinde net yüzölçüme sahip parsellerde %25 oranında,
(2) Adanın/adaların tamamının tevhit edilmesi ile oluşturulan
2.000 m2 ve üzerinde net yüzölçüme sahip parsellerde %25 oranında, artırılır.
(b)  1.000  m2  ve  daha  büyük  net  yüzölçüme  sahip  olanlar  1.000  m2’den  küçük  olanların

faydalandığı artış oranının yarısı kadarından faydalanır.
3.  “I.  2.”  de  tarif  edilen  artışların  uygulanmasında  tevhide  konu  boş  parseller  yapılaşmış

parsellerin faydalandığı artış oranının yarısı kadarından faydalanır.
4. Bu uygulamalar sırasında uygulama bütünlüğü gözetilerek projeye dâhil edilebilecek olan

4708 sayılı Kanun’a uygun olarak ruhsat alarak tamamlanmış binaların bulunduğu parsellerin toplam

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2022/69 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2022 Konu: Plan Değişikliği
Evrak No: 39871
Özet: 26/07/2021 t.tarihli Kentsel Dönüşüm Plan Notlarını revize eden Kentsel Dönüşüm Plan Notu
Tadilatı.

13

Doğrulama Kodu  : fc72991a
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



yüzölçümü, tevhit sonrası oluşacak parselin yüzölçümünün %25’inden fazla olamaz. Bu binaların yıkılıp
yeniden yapılmasının finansmanının sağlanması amacıyla meri inşaat alanlarına “I. 2.” de tarif edilen
artışlar uygulanmaksızın 2/3 oranında artış sağlanacaktır.

5. Bu uygulamalar sırasında yeni oluşacak parsellerde inşa edilecek “meri yönetmeliğe göre %30
hesabı dâhilinde emsal harici olan kullanımların” alanları, tevhide konu parsellerden;

(a) Tevhit öncesi emsale tabi olanlar açısından meri yönetmeliğe göre hesaplanacak alanı,
(b)  Tevhit  öncesi  emsale  tabi  olmayanlar  açısından ise  artırılmış  inşaat  alanının  %10’unu

geçemez.
Bu  sınırın  aşılması  durumunda  aşan  miktar  emsale  dâhil  alan  hesabından  düşülür.  Meri

yönetmeliğe göre emsal ve %30 hesabına dâhil olmayan kullanımların alanları ve asansörler bu hesaba
dâhil değildir.

6. Tevhit edilmek suretiyle tek parsel haline gelerek imar artışından faydalanan parsellerin ifraz
edilmesi veya ilave parsellerle tevhit edilmesi halinde son oluşan parselin/parsellerin imar artış miktarları
yukarıda tarif edilen esaslar doğrultusunda yeniden hesaplanacaktır. Bu plan notunun yürürlük tarihinden
(26.07.2021) sonra ifraz edilen parsellerden sadece birbirleriyle tevhit edilenler veya ruhsat alınıp fiilen
inşaata başlanmış bir parsel ile tevhit edilen parseller ilave imar haklarından yararlanamayacaktır.

7. Donatı alanı dışında kalan kısmı tevhit edilerek toplulaştırma projesi yapılan bir imar adasında
bulunan donatı alanının, yüzölçümü değiştirilmemek, mülkiyeti tasarruf edenin görüşü alınmak ve daha
sonra imar planlarına işlenmek koşuluyla ilçe belediyesince onaylanacak avan projede yeri değiştirilerek
uygulama yapılabilir.

8. Yapı adalarının birleştirilmesi durumunda uygulama alanında, kapatılan imar yollarının alanı
kadar donatı alanı ayrılacaktır.

9. Yol genişliğine bağlı irtifa belirlenmesi hususunda plan üzerinden ölçülecek yol genişlikleri ile
simgeler ile belirtilen yol genişliklerinden büyük olan ölçü esas alınacak olup, en az bir parsel ile tevhit
edilmeleri halinde;

(a) 12.50 metreden dar olan yollardan cephe alan parsellerin meri inşaat alanı BK+ZK+3NK+(bu
plan notunun yürürlüğe girdiği tarihteki meri uygulama imar planına ve/veya ruhsatlı teşekküle göre hak
edilmiş ise 4.NK) +ÇAP alanlarının toplamı olarak,

(b)  12.50  metre  ve  daha  geniş  olan  yollardan  cephe  alan  parsellerin  meri  inşaat  alanı
BK+ZK+4NK+ÇAP alanlarının toplamı olarak hesaplanacaktır.

10.  Bu  uygulamalar  sırasında  yeni  oluşacak  parsellerin  yapı  nizamı  serbest  olup  birleşen
parsellerin  konumuna  göre  yapı  nizamına  karar  vermek  belediyesinin  yetkisindedir.  Plan  tadilatı
yapılmaksızın, yol cephelerinde komşu parsellerden imar istikameti imar adasına yakın olanın bu parsele
bitişik olan cephesindeki imar istikameti dikkate alınarak, imar istikametine uyulacak komşu parsel
olmaması halinde gerekiyorsa imar istikameti imar adası sınırına kadar (bitişik ve blok nizamda yol
cephesinde zemin kat sınırları normal katın çıkmalar hariç izdüşümünün dışına taşmamak koşuluyla)
yaklaştırılarak, yan ve arka bahçelerde ise açığa çıkan bina cephelerinde hiçbir katta komşu parsel
sınırlarına iki metreden fazla yaklaşmamak koşuluyla, meri imar planındaki istikametlere ve hat kitleye
bağlı kalınmaksızın taban oturumu, blok şekli ve boyutları, parsel sınırından ve bloklar arası çekme
mesafeleri, kat adedine bağlı çekme mesafeleri ilçe belediyesi tarafından belirlenebilir. Tevhit neticesi
oluşan ve imar artışından yararlanan 1000 m²’den küçük parseller üzerinde tevhit edilen parsel sayısının
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yarısından daha fazla ayrık nizam blok yapılamaz.
(a) Yapı nizamının bitişik ve blok olması halinde;
12.50 metreden dar olan yollardan cephe alan parsellerde arttırılmış inşaat alanı hakları ZK+4NK

(en fazla 16.50) irtifada kullanılabilecek olup, artırılmış inşaat alanı haklarının bu irtifaya sığmaması
durumunda Yençok=ZK+5NK (en fazla 19.50) olarak uygulanabilir.

12.50 metre ve daha geniş olan yollardan cephe alan parsellerde arttırılmış inşaat alanı hakları
ZK+5NK (en fazla 19.50) irtifada kullanılabilecek olup, artırılmış inşaat alanı haklarının bu irtifaya
sığmaması durumunda Yençok=ZK+6NK (en fazla 22.50) olarak uygulanabilir.

Tevhiden  oluşan  500  m2  den  daha  küçük  parsellerde  yapılacak  binaların  irtifası
Yençok=ZK+6NK (en fazla 22.50) olabilir.

İlave edilen kat nedeniyle artırılmış inşaat alanının aşılmasına izin verilmez. Bu durumda katlar
arasında oluşacak alan farklarının uygun bir tasarımla düzenlenebilmesi amacıyla bina konturları ilçe
belediyesi tarafından belirlenebilir. Kısmen kullanılamayan meri inşaat hakkı transfer edilmek üzere saklı
tutulamaz.

(b) Yapı nizamının ayrık olması halinde, hangi ölçüde artışa tabi olduğuna bakılmaksızın bu
uygulamayla oluşan parselin yüzölçümünün avan projede belirlenen %10’luk kısmı daha sonra planda yol
veya donatı alanına ayrılmak üzere Bila bedel kamuya terk edilir. Parselin bu terkten önce hesaplanmış
olan inşaat hakkı arta kalan kısmında kullanılır. Tarif edilen terk bu parsel alanından yapılabileceği gibi
belediyenin kamulaştırmasına konu eşdeğerde (konu edilen taşınmazların kıymetleri belediye kıymet
takdir komisyonunca belirlenmek koşuluyla) başka bir donatı alanından da yapılabilir. Tek başına donatı
alanı oluşturabilecek miktar ve geometride olmayan terkler komşuluğunda eklenebileceği türden donatı
fonksiyonu olmayan yan ve arka bahçelerden yapılamaz. Yan ve arka bahçelerden yapılacak terkler
sonrası yeni oluşacak parselin yan ve arka bahçe mesafelerinin 3 metreden az olmasına müsaade edilmez.
Bu işlemler tamamlanmadan yapı ruhsatı düzenlenemez.

İ. İlçe sınırlarının tamamında yapılabilecek imar hakkı transferi kapsamında;
1. Mülkünü belediyeye bedelsiz devreden malike Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün teklifine

bağlı olarak Belediye Encümeni kararıyla emsale konu inşaat alanını tarif eden bir sertifika verilir. Malik
bu sertifikada belirtilen inşaat alanı hakkını istediği zaman kısmen veya tamamen herhangi bir tarafa
devredebilir, Zeytinburnu ilçe sınırları içerisindeki herhangi bir projeye transfer edebilir. Devir halinde
sertifika  yeniden düzenlenir.  Söz konusu imar  hakkının  bu plan notları  çerçevesinde kullanılması
mümkün iken belediye tarafından kullanımın engellenmesi halinde belediyeye devredilen mülkün şayet
varsa henüz belediye tarafından tasarruf edilmemiş ve geri iadesi mümkün olan kısmı malikine iade
edilir.  Bu durumda taşınmazın malikince tasarruf edilemeyip belediyece tasarruf edildiği  süre için
malikine tazminat (ecrimisil) ödenir. Taşınmazın eski malikine iadesi mümkün olmayan kısmının güncel
piyasa rayiç bedeli belediyesince eski malikine ödenir. İmar hakkı transferi kapsamında belediyeye
bedelsiz devredilen parsel/parsel hissesi yerinde veya takas-trampa yolu ile taşınabileceği yerde donatı
alanı  olarak  değerlendirilecektir.  İmar  hakkı  transferi  kapsamında  belediyeye  bedelsiz  devredilen
parselin/parsel hissesinin “G.” de tarif edilen (artırılmamış) meri inşaat alanı, transfer edildiği projenin
yapılaşma koşulları çerçevesinde ve proje fonksiyonunda kullanılabilir.

2.  İmar hakkı  transferi  kapsamında belediyeye devredilen taşınmazlardan;  maliklik,  tahsis,
işbirliği protokolü vb. kapsamında fiilen kamu hizmetinde (donatı alanı olarak) kullanılanların imar
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planındaki fonksiyonlarının şayet fiili kullanıma uygunsa korunması; şayet fiili kullanıma uygun değilse
uygun hale getirilmesi belediyesince sağlanır.

İmar planı fonksiyonları fiili kullanıma uygun olan taşınmazların imar planında ayrılmış olduğu
fonksiyonlar ancak maliklik, tahsis,  işbirliği protokolü vb. kapsamında taşınmazı kullanmakta olan
dernek, vakıf, kurum veya kuruluşun rızası ile şayet bu rıza aranmayacak ise resen muhatap dernek,
vakıf, kurum veya kuruluşa eşdeğer plan fonksiyonu ve kullanım sağlanarak değiştirilebilir.

Bu taşınmazlar herhangi bir suretle imar planında ayrılmış olduğu fonksiyonun muhatabı olan
dernek, vakıf, kurum veya kuruluştan başkasının kullanımına sunulamaz.

3.  Daha önce veya hali  hazırda,  imar  planında ayrılmış  olduğu fonksiyona tahsis  amaç ve
sorumluluğu bulunan kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve benzerlerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar
imar hakkı transferine konu edilemezler.

4. Transfer edilecek emsale esas imar hakkı alanı transfer edildiği projenin emsale esas imar
hakkının %25’ini geçemez.

J. Bu plan notları kesinleşinceye kadar 26.07.2021 tasdik tarihli plan notları geçerli olacaktır. Bu
plan notlarının kesinleşmesi halinde 26.07.2021 tasdik tarihli plan notları hükümsüz hale gelecektir.
şeklinde  komisyonlarımızca  tadilen  oy çokluğu ile  uygun görülmüştür.  Meclisin  onayına  sunulur.
"şeklinde hazırlanan İmar- Kentsel Dönüşüm Deprem ve Doğal Afetler Komisyon Raporu Zeytinburnu
Belediye Meclisinin  8.  seçim dönemi,  4.  toplantı  yılı,  05/10/2022 tarihli  ekim ayı  toplantısının  2.
birleşiminde  okundu.  Yapılan  görüşmeler  sonucu rapor  işaretle  oylama ile  oya  sunuldu.  Raporun
komisyonlardan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.
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RAPOR VE KARAR:
" 03/10/2022 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 09/09/2022 tarih ve 41290 sayılı teklifi incelendi.
Müdürlük teklifinde:
“ İlgi: Lütfullah ARZUPINAR'ın 30.08.2022 tarihli 22413 sayılı dilekçesi.
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 405/5 pafta, 2573 ada 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13,

14, 15, 17, 18 parsel sayılı taşınmazlar 23.03.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 600 kişi/ha
Brüt Yoğunluklu Konut Alanında, 06.12.2007 t.tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "YMA
Konut Alanı"nda kalmakta iken "Dini Tesis (Cami) Alanı" fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1/5000
ölçekli  Nazım  İmar  Planı  17.10.2017  tarihinde  onaylanmıştır.  Nazım  İmar  Planı  Değişikliği
doğrultusunda 06.12.2007 tt.li 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında YMA rumuzlu
"Yerleşik Meskun Alanda" kalan 2573 ada 15, 17, 18 parsellerin "Dini Tesis Alanı (Cami)" fonksiyonuna
alınmasına ilişkin hazırlanan UİP-34234978 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği Teklifi  03.02.2021 tarih,  2021/10 sayılı  İlçe Meclis Kararı,  17.02.2022 tarih 322 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup 20.02.2022 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanınca onanmıştır.

20.02.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan UİP-34234978 plan
işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi
gereği Belediye Başkanlığımızca 23/06/2022 - 25/07/2022 tarihleri arasında ilan edilmiş olup, askı
aşamasında 4 adet itiraz olmuştur.

İlgi dilekçe ile Sümer Mahallesi 2573 ada 15 parsel sayılı taşınmazın mülk sahiplerinden biri olan
Lütfullah ARZUPINAR tarafından askıdaki plana itiraz edilmiştir. 2573 ada 15, 17, 18 parsellerin dini
tesis fonksiyonundan çıkartılıp "Konut Alanına" alınmasını talep etmektedir. Büyütme kararı alınan dini
tesisin yeterli büyüklükte olduğunu, hali hazırda camiye ait ön ve arka kısmında büyük bir bahçe alanının
yer aldığını belirterek fonksiyon değişikliğinin kamu yararına değil aksine 15, 17, 18 parselde yaşayan
ailelerin mağduriyetine sebep vereceğini eklemiştir. Mevcut kararda eşit davranılmamış olduğunu imar
planın maksat unsurunu zedelediği belirtilmiştir.  Konu unsur bakımından ihlal  olduğunu, mülkiyet
hakkını  zedelediği  ve  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesinin  Ek  1  nolu  ve  Anayasanın  35.  madde
hükmünün dikkate alınması gerektiğini ve yapılacak olan işlemlerde mağduriyetin yaşanmaması için 600
ki/ha brüt yoğunluklu konut alanına alınmasını talep etmiştir.

İtiraz tetkik edildiğinde 2573 Ada 15, 17, 18 parsellerin dini tesis fonksiyonundan çıkartılıp
"Konut Alanına" alınmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

Sümer Mahallesi, 405/5 pafta, 2573 ada 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 parseller 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planında "YMA Konut Alanı"nda kalmaktadır. 7.10.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Plan Değişikliğinde ise "Dini Tesis (Cami) Alanında" kalmaktadır. Teklif plan üst ölçekli
plan ile Uygulama İmar Planı arasında uyumun sağlanması amacı, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları
doğrultusunda hazırlanmıştır. Konut fonksiyonundan kamusal bir mülkiyete dönüştürülmesi ile donatı
alanın ihtiyacı göz önüne alındığında kamu yararına uygundur. Söz konusu parseller kamulaştırma ya da
emsal transferi uygulamalarından yararlanabilmektedir.
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Bu cihetle UİP-34234978 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
teklifi plan askı aşamasında ilgilisi tarafından askı aşamasında yapılan itiraz yazısı yazımız ekinde olup,
3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği değerlendirilerek karar alınması için yazımız ve ekinin Zeytinburnu
Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonlarımızca yapılan değerlendirmede; birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif
ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik olarak kamu
tarafından yapılan eğitim, sağlık, kültürel ve idari tesisler, park, çocuk bahçesi, açık ve yeşil alanlar gibi
sosyal  ve teknik altyapı  alanlarından biri  olan cami alanında mahalle  dokusu içinde ulaşılabilirlik
standartları  çerçevesinde  mevzuatta  öngörülmüş  alan  büyüklüğünü  sağlayacak  şekilde  alanının
genişletilerek 15-17-18 parsellerin dini tesis alanına alınmasının toplum faydasına olduğu ve kamu yararı
taşıdığı anlaşılmaktadır. Tadilat 17.10.2017 t. tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ile de uyumlu
olduğundan,  plan  tadilatının  23/06/2022-25/07/2022  tarihleri  arasında  askı  aşamasında  Lütfullah
ARZUPINAR'ın 30.08.2022 tarihli 22413 sayılı dilekçesi ile yaptığı itiraz komisyonlarımızca oy çokluğu
ile uygun görülmemiştir. Meclisin onayına sunulur."şeklinde hazırlanan İmar- Kentsel Dönüşüm Deprem
ve Doğal Afetler Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 4. toplantı yılı,
05/10/2022 tarihli ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor
işaretle  oylama  ile  oya  sunuldu.  Raporun  komisyonlardan  geldiği  şekliyle  KABULÜ  toplantıya
katılanların oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.
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Karar No: 2022/70 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2022 Konu: Plan Değişikliğine İtiraz
Evrak No: 41290
Özet: Sümer Mahallesi, 2573 ada, 15, 17 ve 18 parsellere ilişkin taşınmazın ilgilisinin ilave plan notuna
plan askı aşamasında 30/08/2022 tarih ve 22413 sayılı dilekçesi ile itirazı.
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Doğrulama Kodu  : 832554d0
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



 
RAPOR VE KARAR:
"03/10/2022 tarihli  Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 09/09/2022 tarih ve 41292 sayılı teklifi incelendi.
Müdürlük teklifinde:
“ İlgi: Kelime KAYA'nın 07.09.2022 tarihli 23106 sayılı dilekçesi.
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 405/5 pafta, 2573 ada 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13,

14, 15, 17, 18 parsel sayılı taşınmazlar 23.03.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 600 kişi/ha
Brüt Yoğunluklu Konut Alanında, 06.12.2007 t.tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "YMA
Konut Alanı"nda kalmakta iken "Dini Tesis (Cami) Alanı" fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1/5000
ölçekli  Nazım  İmar  Planı  17.10.2017  tarihinde  onaylanmıştır.  Nazım  İmar  Planı  Değişikliği
doğrultusunda 06.12.2007 tt.li 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında YMA rumuzlu
"Yerleşik Meskun Alanda" kalan 2573 ada 15, 17, 18 parsellerin "Dini Tesis Alanı (Cami)" fonksiyonuna
alınmasına ilişkin hazırlanan UİP-34234978 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği Teklifi  03.02.2021 tarih,  2021/10 sayılı  İlçe Meclis Kararı,  17.02.2022 tarih 322 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup 20.02.2022 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanınca onanmıştır.

20.02.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan UİP-34234978 plan
işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi
gereği  Belediye Başkanlığımızca 23/06/2022- 25/07/2022 tarihleri  arasında ilan edilmiş olup,  askı
aşamasında 4 adet itiraz olmuştur.

İlgi dilekçe ile Sümer Mahallesi 2573 ada 15 parsel sayılı taşınmazın mülk sahiplerinden biri olan
Kelime KAYA tarafından askıdaki plana itiraz edilmiştir. 2573 ada 15, 17, 18 parsellerin dini tesis
fonksiyonundan  çıkartılıp  "Konut  Alanına"  alınmasını  talep  etmekte,  mağduriyetlerinin  nasıl
giderileceğinin açıklanması talep etmişler.

İtiraz tetkik edildiğinde 2573 ada 15, 17, 18 parsellerin dini tesis fonksiyonundan çıkartılıp
"Konut Alanına" alınmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

Sümer Mahallesi, 405/5 pafta, 2573 ada 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 parseller 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planında "YMA Konut Alanı"nda kalmaktadır. 7.10.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Plan Değişikliğinde ise "Dini Tesis (Cami) Alanında" kalmaktadır. Teklif plan üst ölçekli
plan ile Uygulama İmar Planı arasında uyumun sağlanması amacı, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları
doğrultusunda hazırlanmıştır. Konut fonksiyonundan kamusal bir mülkiyete dönüştürülmesi ile donatı
alanın ihtiyacı göz önüne alındığında kamu yararına uygundur. Söz konusu parseller kamulaştırma ya da
emsal transferi uygulamalarından yararlanabilmektedir.

Bu cihetle UİP-34234978 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
teklifi plan askı aşamasında ilgilisi tarafından askı aşamasında yapılan itiraz yazısı yazımız ekinde olup,
3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği değerlendirilerek karar alınması için yazımız ve ekinin Zeytinburnu
Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.” denilmektedir.

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2022/71 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2022 Konu: Plan Değişikliğine itiraz
Evrak No: 41292
Özet: Sümer Mahallesi, 2573 ada, 15, 17 ve 18 parsellere ilişkin taşınmazın ilgilisinin ilave plan notuna
plan askı aşamasında 07/09/2022 tarih ve 23106 sayılı dilekçesi ile itirazı.

1

Doğrulama Kodu  : a66aee55
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



 
Komisyonlarımızca yapılan değerlendirmede; birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif

ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik olarak kamu
tarafından yapılan eğitim, sağlık, kültürel ve idari tesisler, park, çocuk bahçesi, açık ve yeşil alanlar gibi
sosyal  ve teknik altyapı  alanlarından biri  olan cami alanında mahalle  dokusu içinde ulaşılabilirlik
standartları  çerçevesinde  mevzuatta  öngörülmüş  alan  büyüklüğünü  sağlayacak  şekilde  alanının
genişletilerek 15-17-18 parsellerin dini tesis alanına alınmasının toplum faydasına olduğu ve kamu yararı
taşıdığı anlaşılmaktadır. Tadilat 17.10.2017 t. tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ile de uyumlu
olduğundan,  plan  tadilatının  23/06/2022  -  25/07/2022  tarihleri  arasında  askı  aşamasında  Kelime
KAYA’nın 07.09.2022 tarihli 23106 sayılı dilekçesi ile yaptığı itiraz komisyonlarımızca oy çokluğu ile
uygun görülmemiştir. Meclisin onayına sunulur. "şeklinde hazırlanan İmar- Kentsel Dönüşüm Deprem ve
Doğal Afetler Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 4. toplantı yılı,
05/10/2022 tarihli ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor
işaretle  oylama  ile  oya  sunuldu.  Raporun  komisyonlardan  geldiği  şekliyle  KABULÜ  toplantıya
katılanların oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.
 
 

 
 

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2022/71 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2022 Konu: Plan Değişikliğine itiraz
Evrak No: 41292
Özet: Sümer Mahallesi, 2573 ada, 15, 17 ve 18 parsellere ilişkin taşınmazın ilgilisinin ilave plan notuna
plan askı aşamasında 07/09/2022 tarih ve 23106 sayılı dilekçesi ile itirazı.

Cemal MERDAN
Meclis 1. Başkan Vekili

Serdar DURAN
Divan Katibi

Bilal AKGÜL
Divan Katibi

GÖRÜLDÜ
06/10/2022

Ömer ARISOY
Belediye Başkanı

2

Doğrulama Kodu  : a66aee55
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



 
RAPOR VE KARAR:
"03/10/2022 tarihli  Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 09/09/2022 tarih ve 41293 sayılı teklifi incelendi.
Müdürlük teklifinde:
“ İlgi: İbrahim ERKUT'un 17.08.2022 tarihli 21419 sayılı dilekçesi.
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 405/5 pafta, 2573 ada 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13,

14, 15, 17, 18 parsel sayılı taşınmazlar 23.03.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 600 kişi/ha
Brüt Yoğunluklu Konut Alanında, 06.12.2007 t.tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "YMA
Konut Alanı"nda kalmakta iken "Dini Tesis (Cami) Alanı" fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1/5000
ölçekli  Nazım  İmar  Planı  17.10.2017  tarihinde  onaylanmıştır.  Nazım  İmar  Planı  Değişikliği
doğrultusunda 06.12.2007 tt.li 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında YMA rumuzlu
"Yerleşik Meskun Alanda" kalan 2573 ada 15, 17, 18 parsellerin "Dini Tesis Alanı (Cami)" fonksiyonuna
alınmasına ilişkin hazırlanan UİP-34234978 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği Teklifi  03.02.2021 tarih,  2021/10 sayılı  İlçe Meclis Kararı,  17.02.2022 tarih 322 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup 20.02.2022 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanınca onanmıştır.

20.02.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan UİP-34234978 plan
işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi
gereği  Belediye Başkanlığımızca 23/06/2022- 25/07/2022 tarihleri  arasında ilan edilmiş olup,  askı
aşamasında 4 adet itiraz olmuştur.

İlgi dilekçe ile Sümer Mahallesi 2573 ada 15 parsel sayılı taşınmazın mülk sahiplerinden biri olan
İbrahim ERKUT tarafından askıdaki plana itiraz edilmiştir. 2573 ada 15, 17, 18 parsellerin dini tesis
fonksiyonundan  çıkartılıp  "Konut  Alanına"  alınmasını  talep  etmekte,  mağduriyetlerinin  nasıl
giderileceğinin açıklanması talep etmişler.

İtiraz tetkik edildiğinde 2573 ada 15, 17, 18 parsellerin dini tesis fonksiyonundan çıkartılıp
"Konut Alanına" alınmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

Sümer Mahallesi, 405/5 pafta, 2573 ada 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 parseller 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planında "YMA Konut Alanı"nda kalmaktadır. 7.10.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Plan Değişikliğinde ise "Dini Tesis (Cami) Alanında" kalmaktadır. Teklif plan üst ölçekli
plan ile Uygulama İmar Planı arasında uyumun sağlanması amacı, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları
doğrultusunda hazırlanmıştır. Konut fonksiyonundan kamusal bir mülkiyete dönüştürülmesi ile donatı
alanın ihtiyacı göz önüne alındığında kamu yararına uygundur. Söz konusu parseller kamulaştırma ya da
emsal transferi uygulamalarından yararlanabilmektedir.

Bu cihetle UİP-34234978 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
teklifi plan askı aşamasında ilgilisi tarafından askı aşamasında yapılan itiraz yazısı yazımız ekinde olup,
3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği değerlendirilerek karar alınması için yazımız ve ekinin Zeytinburnu
Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim. ” denilmektedir.

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2022/72 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2022 Konu: Plan Değişikliğine İtiraz
Evrak No: 41293
Özet: Sümer Mahallesi, 2573 ada, 15, 17 ve 18 parsellere ilişkin taşınmazın ilgilisinin ilave plan notuna
plan askı aşamasında 17/08/2022 tarih ve 21419 sayılı dilekçesi ile itirazı.

1

Doğrulama Kodu  : 220de86d
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



 
Komisyonlarımızca yapılan değerlendirmede; birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif

ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik olarak kamu
tarafından yapılan eğitim, sağlık, kültürel ve idari tesisler, park, çocuk bahçesi, açık ve yeşil alanlar gibi
sosyal  ve teknik altyapı  alanlarından biri  olan cami alanında mahalle  dokusu içinde ulaşılabilirlik
standartları  çerçevesinde  mevzuatta  öngörülmüş  alan  büyüklüğünü  sağlayacak  şekilde  alanının
genişletilerek 15-17-18 parsellerin dini tesis alanına alınmasının toplum faydasına olduğu ve kamu yararı
taşıdığı anlaşılmaktadır. Tadilat 17.10.2017 t.tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ile de uyumlu
olduğundan,  plan  tadilatının  23/06/2022  -  25/07/2022  tarihleri  arasında  askı  aşamasında  İbrahim
ERKUT’un 17/08/2022 tarihli ve 21419 sayılı dilekçesi ile yaptığı itiraz komisyonlarımızca oy çokluğu
ile uygun görülmemiştir. Meclisin onayına sunulur."şeklinde hazırlanan İmar- Kentsel Dönüşüm Deprem
ve Doğal Afetler Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 4. toplantı yılı,
05/10/2022 tarihli ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor
işaretle  oylama  ile  oya  sunuldu.  Raporun  komisyonlardan  geldiği  şekliyle  KABULÜ  toplantıya
katılanların oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.
 
 

 
 

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2022/72 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2022 Konu: Plan Değişikliğine İtiraz
Evrak No: 41293
Özet: Sümer Mahallesi, 2573 ada, 15, 17 ve 18 parsellere ilişkin taşınmazın ilgilisinin ilave plan notuna
plan askı aşamasında 17/08/2022 tarih ve 21419 sayılı dilekçesi ile itirazı.

Cemal MERDAN
Meclis 1. Başkan Vekili

Serdar DURAN
Divan Katibi

Bilal AKGÜL
Divan Katibi

GÖRÜLDÜ
06/10/2022

Ömer ARISOY
Belediye Başkanı

2

Doğrulama Kodu  : 220de86d
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



 
RAPOR VE KARAR:
"03/10/2022 tarihli  Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 22/09/2022 tarih ve 43218 sayılı teklifi incelendi.
Müdürlük teklifinde:
“ İlgi: Cihan AĞLIK'ın 07.09.2022 tarihli 23118 sayılı dilekçesi.
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 405/5 pafta, 2573 ada 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13,

14, 15, 17, 18 parsel sayılı taşınmazlar 23.03.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 600 kişi/ha
Brüt Yoğunluklu Konut Alanında, 06.12.2007 t.tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "YMA
Konut Alanı"nda kalmakta iken "Dini Tesis (Cami) Alanı" fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1/5000
ölçekli  Nazım  İmar  Planı  17.10.2017  tarihinde  onaylanmıştır.  Nazım  İmar  Planı  Değişikliği
doğrultusunda 06.12.2007 t.t.li 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında YMA rumuzlu
"Yerleşik Meskun Alanda" kalan 2573 ada 15, 17, 18 parsellerin "Dini Tesis Alanı (Cami)" fonksiyonuna
alınmasına ilişkin hazırlanan UİP-34234978 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği Teklifi  03.02.2021 tarih,  2021/10 sayılı  İlçe Meclis Kararı,  17.02.2022 tarih 322 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup 20.02.2022 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanınca onanmıştır.

20.02.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan UİP-34234978 plan
işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi
gereği  Belediye Başkanlığımızca 23/06/2022- 25/07/2022 tarihleri  arasında ilan edilmiş olup,  askı
aşamasında 4 adet itiraz olmuştur.

İlgi dilekçe ile Sümer Mahallesi 2573 ada 15 parsel sayılı taşınmazın mülk sahiplerinden biri olan
Cihan AĞLIK tarafından askıdaki plana itiraz edilmiştir.  2573 ada 15, 17, 18 parsellerin dini tesis
fonksiyonundan çıkartılıp "Konut Alanına" alınmasını talep etmektedir. Daha önceden Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüştüğünü herhangi bir projelerinin olmadığını tarafına bildirildiğini
ancak şimdi konut olan alanı dini tesis alanına çevirmesi ile mağdur olduklarını belirtmiştir. 08.01.2018
tarihinde  dilekçe  ile  Belediyemize,  Büyükşehir  Belediyesine  ve  Cumhur  Başkanlığına  dilekçeler
yazdıklarını  ama konut  alanına dönüşmüş bir  alanı  tekrar  dini  tesis  alanına çevrilmesi  ile  yaşanan
mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.

İtiraz tetkik edildiğinde 2573 ada 15, 17, 18 parsellerin dini tesis fonksiyonundan çıkartılıp
"Konut Alanına" alınmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

Sümer Mahallesi, 405/5 pafta, 2573 ada 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 parseller 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planında "YMA Konut Alanı"nda kalmaktadır. 7.10.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Plan Değişikliğinde ise "Dini Tesis (Cami) Alanında" kalmaktadır. Teklif plan üst ölçekli
plan ile Uygulama İmar Planı arasında uyumun sağlanması amacı, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları
doğrultusunda hazırlanmıştır. Konut fonksiyonundan kamusal bir mülkiyete dönüştürülmesi ile donatı
alanın ihtiyacı göz önüne alındığında kamu yararına uygundur. Söz konusu parseller kamulaştırma ya da
emsal transferi uygulamalarından yararlanabilmektedir.

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2022/73 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2022 Konu: Plan Değişikliğine İtiraz
Evrak No: 43218
Özet: Sümer Mahallesi, 2573 ada, 15, 17 ve 18 parsellere ilişkin taşınmazın ilgilisinin ilave plan notuna
plan askı aşamasında 07/09/2022 tarih ve 23118 sayılı dilekçesi ile itirazı.

1

Doğrulama Kodu  : b443b544
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



 
Bu cihetle UİP- 34234978 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

teklifi plan askı aşamasında ilgilisi tarafından askı aşamasında yapılan itiraz yazısı yazımız ekinde olup,
3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği değerlendirilerek karar alınması için yazımız ve ekinin Zeytinburnu
Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonlarımızca yapılan değerlendirmede; birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif
ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik olarak kamu
tarafından yapılan eğitim, sağlık, kültürel ve idari tesisler, park, çocuk bahçesi, açık ve yeşil alanlar gibi
sosyal  ve teknik altyapı  alanlarından biri  olan cami alanında mahalle  dokusu içinde ulaşılabilirlik
standartları  çerçevesinde  mevzuatta  öngörülmüş  alan  büyüklüğünü  sağlayacak  şekilde  alanının
genişletilerek 15-17-18 parsellerin dini tesis alanına alınmasının toplum faydasına olduğu ve kamu yararı
taşıdığı anlaşılmaktadır. Tadilat 17.10.2017 t.tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ile de uyumlu
olduğundan, plan tadilatının 23/06/2022 - 25/07/2022 tarihleri arasında askı aşamasında Cihan AĞLIK'ın
07.09.2022 tarihli  23118 sayılı  dilekçesi ile yaptığı itiraz komisyonlarımızca oy çokluğu ile uygun
görülmemiştir. Meclisin onayına sunulur. "şeklinde hazırlanan İmar- Kentsel Dönüşüm Deprem ve Doğal
Afetler Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 4. toplantı yılı, 05/10/2022
tarihli ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile
oya sunuldu. Raporun komisyonlardan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy çokluğu ile
kararlaştırılmıştır.
 
 

 
 

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2022/73 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2022 Konu: Plan Değişikliğine İtiraz
Evrak No: 43218
Özet: Sümer Mahallesi, 2573 ada, 15, 17 ve 18 parsellere ilişkin taşınmazın ilgilisinin ilave plan notuna
plan askı aşamasında 07/09/2022 tarih ve 23118 sayılı dilekçesi ile itirazı.

Cemal MERDAN
Meclis 1. Başkan Vekili

Serdar DURAN
Divan Katibi

Bilal AKGÜL
Divan Katibi

GÖRÜLDÜ
06/10/2022

Ömer ARISOY
Belediye Başkanı
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Doğrulama Kodu  : b443b544
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



 
RAPOR VE KARAR: 
"03/10/2022 tarihli  Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve 44400 sayılı teklifi incelendi.
İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi teklif ekindeki plan örneklerinde gösterilen isimsiz imar yollarının

Zeytinburnu ilçesi  adres  sistemine dahil  edilmesi  ve isimlendirilmesi  doğrultusunda,  teklif  ekinde
bulunan paftada işaretli;  Maltepe Mahallesi  3338 ada paralelindeki yola “Şehit  Polis  Serhat  Gezer
Caddesi”, Maltepe Mahallesi 2956 ada paralelindeki yola “Begonya Sokağı”, Maltepe Mahallesi 2956
ada güneyinde yer alan parkı çevreleyen yola “Mimoza Sokağı”, parkın güneyinde yer alan yola “Açelya
Sokağı”, “Tuğgeneral Davut Alâ Sokağı” olarak teklif edilen Beştelsiz Mahallesi 1686 ada üst paralelinde
yer alan yola ilişkin teklifin düzeltilerek “Gazi Tümgeneral Davut Alâ Sokağı” ve ayrıca “Şehit Piyade
Kurmay Albay Sait Ertürk Sokağı” olarak teklif edilen Beştelsiz Mahallesi 1775 ada paralelinde yer alan
Emniyet Binasının bulunduğu sokağa ilişkin teklifin düzeltilerek “Şehit Kurmay Albay Sait Ertürk
Sokağı” ismi verilmesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g ve 5393 sayılı Kanunu’nun
18/n maddeleri uyarınca komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisin onayına sunulur. "şeklinde
hazırlanan İmar- Kentsel Dönüşüm Deprem ve Doğal Afetler Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye
Meclisinin 8. seçim dönemi, 4. toplantı yılı, 05/10/2022 tarihli ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde
okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyonlardan
geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.
 
 

 
 

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2022/74 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2022 Konu: İsim Verilmesi
Evrak No: 44400
Özet: İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesinde muhtelif mahallelerde isimsiz imar yollarının ilçe adres sistemine
dahil edilmesi ve isimlendirilmesi.

Cemal MERDAN
Meclis 1. Başkan Vekili

Serdar DURAN
Divan Katibi

Bilal AKGÜL
Divan Katibi

GÖRÜLDÜ
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Belediye Başkanı
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Doğrulama Kodu  : 75eda3fd
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


