
1 - Mer'� İmar Planı ve mevzuatına uygun olarak boş arsa �ç�n �nşaat şartları aşağıda göster�ld�ğ� şek�lde tanz�m ed�lerek �mar durumu �le yalnız proje tanz�m
ed�leb�l�r, �nşaat yapılamaz. Bu �mar durumunun süres� 1 yıl olup, �mar planında ve mevzuatında b�r değ�ş�kl�k olması hal�nde h�çb�r hak �dd�a ed�lemez.
2 - Yapı ruhsatı müraacatı esnasında İSKİ' den alınacak tasd�kl� fossept�k veya kanal projes�, ısı yalıtım projes� ve raporu, zem�n etüd raporu, �tfa�ye onayı,
Kadastro Müdürlüğünden alınacak röperl� krok�, bloğun çekme mesafeler�n� göster�r �nşaat �st�kamet röleves�, tab�� zem�n ve yol kotları göster�r plan kotes�, gerekl�
görüldüğü takd�rde muhtel�f en-boy kes�tler� ve detay projeler� m�mar� ve stat�k projelere eklenecekt�r.
3 - İMAR UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
3.1. Parsel�n yüz aldığı yol �mar kanunun 23. maddes�ne tab� olup, Müdürlüğünden �l�ş�ğ� kes�lmeden uygulama yapılamaz.
3.2. Afet bölgeler�nde yapılacak yapılar hakkında yönetmel�k �le yürürlüktek� İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� İmar Yönetmel�ğ�, Otopark ve Sığınak
Yönetmel�kler�ne göre uygulama yapılacaktır.
3.3. Yola terk ve kamuya ayrılan kısımlar kamu el�ne geçmeden uygulama yapılamaz.
3.4. Bel�rlenemeyen yol gen�şl�kler� �le kadastral sınırlar göz önünde bulundurularak, terk, satın almalar ve blok ebatları �nşaat �st�kametröleves� bel�rlenecekt�r.
3.5. İlg�l�s�n�n sunduğu evraklara, uygulama �mar planına ve �mar planı notlarına göre tanz�m ed�lm�ş olan �mar durumu, yapılanma şartlarını göstermekte olup söz
konusu parsel�n kapsayan, �fraz �şlemler�nden kaynaklanan ve �mar uygulamalarını etk�leyen �şlemler 18. madde uygulama bürosunun sorumluluğundadır.
3.6. Zem�n Etüdü yapılmadan uygulama yapılamaz.
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İlçe KARTAL

Mahalle SOĞANLIK

Pafta P.132-4

Ada 10865

Parsel 3 Har�ta

Parsel Alanı 1.116,51

Plan Fonks�yon Konut Alanı (1100.749 m²)

B�na Yüksekl�ğ� 52.50

Ön Bahçe 5,00

Yan Bahçe 3,00

Arka Bahçe -

B�na Der�nl�ğ� -

Kat Aded� 15

İnşaat N�zamı A

T.A.K.S 0.2-0.4

K.A.K.S (Emsal) 1.5 (1,25)

Kot Alınacak Nokta -

Açıklama -

Kısıtlama

 KADASTRO PARSEL KONUM BİLGİSİ

Projeks�yon: ITRF96, Transvers Merkator (TM), D�l�m Gen�ş�l�ğ�=3°, D.O.M=30°

Kartezyen Koord�nat SAĞA (Y) = 434064.94m - YUKARI (X) = 4532313.01m

Coğraf� Koord�nat 40°55'22.663" N 29°13'2.043" E



YALNIZCA BİLGİ AMAÇLIDIR. Herhang� b�r resm� �şlem �ç�n kullanılamaz.

T.C. KARTAL BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
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