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KARARIN ÖZÜ:
 1/1000 ölçekli Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejantında Kalan Alanlara Yönelik Uygulanan 
İmar Planı Değişikliği.

TEKLİF:

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.04.2016 tarih, 2016/13618 sayılı teklifi. 
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi: a)25/12/2015 Tarihli 33954 Sayılı Yazımız.
b)25/12/2015 Tarihli 33957 Sayılı Yazımız.
c)25/12/2015 Tarihli 33956 Sayılı Yazımız.
d)25/12/2015 Tarihli 33955 Sayılı Yazımız.
e)25/12/2015 Tarihli 33951 Sayılı Yazımız.
f)25/12/2015 Tarihli 33938 Sayılı Yazımız.
g)25/12/2015 Tarihli 33953 Sayılı Yazımız.
h)25/12/2015 Tarihli 33947 Sayılı Yazımız.
i)25/12/2015 Tarihli 33949 Sayılı Yazımız.
j)25/12/2015 Tarihli 33948 Sayılı Yazımız.
k)25/12/2015 Tarihli 33950 Sayılı Yazımız.
l)25/12/2015 Tarihli 33939 Sayılı Yazımız.

m) 26/01/2016 tarih ve 91442078-310.01.03/2015/13988-BN:411 İBB No:15575 sayılı 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı.
n) 27/01/2016 tarih ve 21362969-605.99/97562-278-16691 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
o) 29/01/2016 tarih ve 24272852-310.01.03-53453 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
p) 01/02/2016 tarih ve 42941031-45.01-188-19717 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı.
r) 07/01/2016 tarih ve 18232631/769-E.2 sayılı İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü yazısı.
s) 08/01/2016 tarih ve 62956595.310.06-38/3663 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
t) 11/01/2016 tarih ve 29339913-AYP 030-E-608 sayılı İGDAŞ yazısı.
u) 12/01/2016 tarih ve 25955148.310.01.04.01/2016-S-5891-228 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı.
v) 15/01/2015 tarih ve 50075482/604-194 İBB:9159 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısı.
y)19/01/2016 tarih ve 95708615-754.00-E.6444 sayılı TEİAŞ 4.Bölge Tesis ve Kontrol 
Müdürlüğü yazısı.
z)22/01/2016 tarih ve 72659172-89221074-64/622 sayılı İstanbul Valiliği İl Müftülüğü yazısı.
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aa) 14/04/2016 tarih ve 62024621-756-E.4236565 sayılı İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü yazısı.
 
Yakacık ve Hürriyet Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, 18.08.2004 - 16.04.2005 onanlı 
1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planında ve bu doğrultuda 
hazırlanan 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar 
Planında yer alan "Yapı Yasağı Getirilecek Alanlar" lejandına ilişkin vatandaşların talepleri 
ve mahkeme kararları doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğünce 
hazırlanan, 12.06.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planlarında 
Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejantında Kalan Alanlara Yönelik Nazım İmar Plan 
değişikliği doğrultusunda 1/1000 ölçekli Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejantında Kalan 
Alanlara Yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği çalışmalarına başlanmış olup 
çalışmalarımıza altlık oluşturulması 
amacıyla, ilgi (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l) yazılarımız ile ilgili kurumlardan 
kurum görüşleri talep edilmiştir. Tarafımıza iletilen kurum görüşleri aşağıdaki şekilde 
sıralanmıştır.
 İlgi (m) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ile;
"Yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmasında; meri mevzuat ve yönetmelikler 
doğrultusunda 12.06.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ilke ve 
esaslarına uygun olması, Anadolu Yakası Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarının dikkate 
alınması ve çevresindeki meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarına uyumun 
gözetilmesi hususlarına dikkat edilmeli" şeklinde belirtilmiştir.
 İlgi (n) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile;
"Söz konusu bölgede, mevcut yol ve kavşakların rehabilitasyonuna yönelik, D100 - Yakacık - 
Aydos Teleferik Hattı Projesi çalışması bulunmakta olup, projeye ait sayısal veriler ekte 
gönderilmektedir.
Ayrıca plan çalışmalarında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
KÖŞE KIRIKLARI İÇİN
07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme 
Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile 
güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum 
dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe 
noktalarından itibaren
Tarihi Alanlar İçin;
Teklif alanın cephe aldığı 20 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5 m,
Teklif alanın cephe aldığı 20 m genişliğinin altındaki imar yollarında ise minimum 3 m,
Yerleşik Alanlar için;
Teklif alanın cephe aldığı 15 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5 m,
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Teklif alanın cephe aldığı 15 m genişliğinin altındaki imar yollarında ise minimum 3 m,
Gelişme Alanları ve Kentsel Dönüşüm Bölgeleri için;
Teklif alanın cephe aldığı 20 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 7 m,
Teklif alanın cephe aldığı 20 m genişliğinin altındaki imar yollarında ise minimum 5 m,
Konut Dışı Çalışma Alanları için;
Teklif alanın cephe aldığı imar yollarında minimum 12 m çekilerek yol terklerinin yapılması,
KONUT İÇİN OTOPARKLAR
09.05.2013 tarih ve 480927 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü Kararına göre "Konut 
alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis 
etmek esastır. Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için;
-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 ayrılması 
gerekmektedir" şeklinde plan notu eklenmesi,
TİCARET ALANLARI İÇİN OTOPARKLAR
"Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2'lik 
inşaat için 1 adet otopark ayrılacaktır" plan notunun eklenmesi,
SAĞLIK ALANLARI İÇİN OTOPARKLAR
"Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60 m2'lik 
inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır" plan notunun eklenmesi,
DİĞER FONKSİYONLAR İÇİN OTOPARKLAR
Yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda diğer fonksiyonlar için gerekli 
otopark alanlarının kendi parselleri içerisinde karşılanması,
ZEMİN ALTI KATLI OTOPARKLAR
Planlama alanı içinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığının uygun 
görüşü alınmak koşulu ile açık otopark, yeşil ve park alanları, spor alanları, çocuk bahçeleri, 
pazar alanı, meydan, yol ve kavşak alanları gibi kamuya açık alanların zemin altları kotları 
ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği yeterli toprak derinliği bırakılarak ve doğal zemin 
kotları değiştirilmeyecek biçimde, olağanüstü durumlarda sığınak alanı olarak, diğer 
zamanlarda ise Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla kamuya ait "Zemin 
Altı Katlı Otopark" olarak kullanılmak üzere düzenlemeler yapılabilir" plan notunun 
eklenmesi gerekmektedir" şeklinde belirtilmiştir.
 İlgi (o) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yazısı ile;
"Yapı Yasaklı Alanlara ilişkin imar plan sınırları yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama 
havzaları dışında kalmaktadır. Plan sınırının içinden Kurfalı Deresi geçmekte olup, derelere 
ait dere ıslah ve işletme bandı, mevcut/planlanan içmesuyu, atıksu, yağmursuyu hatlarını 
gösterir bilgilere ait CD yazımız ekinde gönderilmektedir. Bunlara göre planlama aşamasında 
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aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurulmalı, uygulama sırasında hatlarımıza zarar 
verilmemelidir.
 
1. Dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için dere ıslah dış duvarından itibaren 
sağında ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 metrelik bant imar plan 
çalışmalarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Bu bantların içerisinde 
yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi 
topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmamalıdır.

 
2. Dere işletme bantlarında İdaremizce herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacak olup, 
imar plan uygulamalarında bu alanlar yol ve yeşil alan olarak kullanılacağından, 3194 sayılı 
İmar Kanunu uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmelidir.
 
3. Yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen alanlar (Dere işletme 
bandı dışındaki komşu parseller) taşkın önlemli yapılaşma alanlarıdır. Belirlenen taşkın 
önlemli yapılaşma alanları dâhilinde; herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada taşkın 
risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotunun üzerinde olmalıdır. Bu nedenle bahse konu 
1/1000 ölçekli plan tadilatı sınırları içerisinde yapılacak her bir yapıya ilişkin (projelendirme 
aşamasında),uygulamaya esas olacak çekme mesafeleri ile taşkın risk kotlarının belirlenmesi 
için İdaremizden görüş alınması gerekmektedir.
 
4. Subasman kotu, yapı zemin giriş kotunu ifade eder. Proje alanı vaziyet kotlarının taşkın risk 
kotuna göre belirlenmesindeki amaç, yapıyı doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve 
sel olaylarından korumaktır. İdaremizin imar planı yapma yetkisi bulunmamakta olup, dere 
taşkın risk bölgesinde yer alan yapılarda su basman kotuna dair düzenlemeye ve iskan 
durumuna ilişkin nihai değerlendirme Belediyelerin takdir ve yetkisindedir. İdaremiz 
görüşleri dışında herhangi bir uygulama yapılması durumunda meydana gelebilecek maddi 
manevi olumsuzluklardan İdaremiz sorumlu tutulamaz.
 
 5. Plan sahası içerisindeki bahçe alanlarının da taşkın tehlikesinden korunması amacıyla; 
 bahçe duvarlarının, taşkın risk kotuna göre, sızdırmazlık önlemleri alınarak inşa edilmesi 
gerekmektedir.

 
 6. Taşkın önlemli yapılaşma alanlarında, kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, 
zemin altı otopark girişi vb  yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından 
korumak bakımından, taşkın risk kotu altında kalan alanlarda tam sızdırmazlık 
önlemlerinin alınması zorunludur.
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7. İmar plan tadilatı sınırları içerisinden mevcut Ø100DF, Ø150DF, Ø250DF, Ø400DF 
içmesuyu, Ø300MBB, Ø300HDPE, Ø400MBB atıksu, Ø400MBB, Ø500MBB, Ø800BA, 
Ø1200BA, Ø1400BA, Ø1600BA yağmursuyu, planlanan Ø600MBB, Ø800BA, Ø1000BA, 
Ø1200BA Ø1400BA, Ø1600BA yağmursuyu hatlarımız geçmektedir.

 
8. İçmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların Ø600mm – Ø1000mm arası çaplar için 
min.10.00 metre, Ø1200mm – Ø1600mm arası çaplar için min.15.00 metre, Ø1800mm ve 
üstü çaplar için min.20.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi 
gerekmektedir.
 
9. Mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, İmar 
Plan çalışmalarında, İmar Yolu veya Yeşil Alan olarak korunmalıdır. Mevcut ve planlanan 
hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar, Ø300 mm - Ø600 mm arası çaplar en az 5 
m., Ø700 mm -  Ø1200 mm çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte 
planlanmalıdır.
 
10.  Kurfalı Deresinin dere işletme bandının devamında (kuzeyinde) planlanan Ø1200BA ile 
Ø1600BA'lık yağmursuyu hatlarımızın güzergahı en az 15m. ve doğusundan geçen 
Ø1000BA'lık yağmursuyu hatlarımızın güzergahı en az 10m. genişlikte imar yolu olarak 
ayrılmalıdır.
 
 11.  Park ve yeşil alanlardan geçen atıksu ve yağmursuyu hatları için bakım, onarım ve 
temizlik çalışmalarının yapılabilmesi için; park ve yeşil alanlardaki atıksu ve yağmursuyu 
hatları güzergahı boyunca işletme araçlarının girebileceği genişlikte (min. 5m.) servis 
yollarının oluşturulması gerekmektedir.
 
 12.    Ana isale hatlarımız ve kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut 
tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde 
deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve 
tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
 
13.    Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut 
tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince 
ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemeli, hatlarımızın geçtiği 
güzergâhlar yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır" şeklinde belirtilmiştir.

 
İlgi (p)  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlık Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü yazısı ile;
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"Büyükşehir Belediye Başkanınca 09.06.2015 tarihinde onaylanan ilgi yazı konusu nazım 
imar planı değişikliği; Kartal İlçesi, Yakacık Çarşı Mahallesi, 946 ada, 1 parsel üzerinde 
bulunan fiili Yakacık Mezarlığını etkilemektedir. Yapılan nazım imar plan değişikliği öncesi 
meri nazım imar planında; söz konusu parselin güney kısmında Yapı Yasağı Getirilecek 
Alanlar fonksiyonu iptal edilerek sadece "Mezarlık Alanı" fonksiyonunun bırakıldığı 
anlaşılmaktadır. Başkanlığınızca yapılacak uygulama imar planı değişikliğinde konunun 
dikkate alınması gerekmektedir" şeklinde belirtilmiştir.
 
 İlgi (r) İl Sağlık Müdürlüğü yazısı ile;
"Planlama kapsamında bölge içerisinde yer alan mevcut Sağlık Tesislerimiz üzerinde 
bulunduğu taşınmazlar ile mer'i imar planlarında Sağlık Tesis Alanında kalan tüm 
taşınmazların yapılacak imar planlarına Sağlık Tesis Alanı olarak işlenmesi gerekmektedir" 
şeklinde belirtilmiştir.
 
 İlgi (s) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı ile;
"Söz konusu alan, Mikro bölgeleme Projeleme kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 
1/2000 ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritaları'nda;
genel olarak "UA" lejantlı alanlar ( Yerleşime Uygun Alanlar ),
kısmen "ÖA-2a" lejantlı alanda (Heyelan; Zemin Ortamlar ile temsil edilen, Ağır Mühendislik 
Önlemleri Gerektiren Alanlar),
kısmen "ÖA-4a" lejantlı alanda (Yapay Dolgu ile temsil edilen, Orta Hafif Mühendislik 
Önlemleri Gerektiren Alanlar),
kısmen "ÖA-4b" lejantlı alanda (Yapay Dolgu ile temsil edilen, Orda Hafif Mühendislik 
Önlemleri Gerektiren Alanlar)
kısmen "ÖA-5b" lejantlı alanda (Ayrışmış Kaya Alanları ve Diğer Yumuşak Zeminler ile 
temsil edilen Orta Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar),
kısmen "ÖA-6a" lejantlı, Heyelan; Zemin Ortamlar (ÖA-2a), Yapay Dolgu (ÖA-4a), 
Ayrışmış Kaya Alanları ve Diğer Yumuşak Zeminler (ÖA-5b) tehlikelerinin birlikte 
görüldüğü Ağır Mühendislik Önlemi Gerektiren Alanda,
kısmen de "ÖA-6b" lejantlı alanda kalmakta olup, bu alanlar; Kütle Hareketleri; Depremde 
Duraysız Yamaçlar (ÖA-2b) ve Diğer Yumuşak Zeminler (ÖA-5b) tehlikelerinin birlikte 
görüldüğü Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlardır. Söz konusu haritalara ait 
açıklama raporunda;
"UA" lejantlı alanlar için; "Her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı 
problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle, uygulama öncesi parsel bazında yapılacak 
çalışmalarda yerel olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak 
uygulama projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygulama aşamasında 
yapılacak derin kazılarda, kaya ortamlarında sık çatlaklı- kırıklı yapı olması nedeniyle kama 
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tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları görülebilir. Bu durumda gerekli önlem projeleri 
hazırlanmalıdır. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine 
göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri hazırlanmalıdır" denilmektedir.
"ÖA-2a" (Heyelan; Zemin Ortamlar) lejantlı alanlar için; "Heyelan eden tabaka kalınlığı 5-30 
m'dir. Kil, silt, kum ve çakıllı seviyeler veya aşırı ayrışmış kaya birimlerinden oluşur. 
Stabiliteyi olumsuz etkileyecek eğime sahiptirler. Yer altı suyu içerirler ve drenaj koşulları 
zayıftır. Zemindeki oluşabilecek deformasyonlara sebep olabilirler. Bu tür alanlar, genelde 
büyük alanları kapsaması nedeniyle yapılacak heyelan araştırma çalışmaları tüm alanı 
kapsayacak şekilde ve tek bir seferde yapılması gerekmektedir. Bu alanlar, depremden en 
fazla etkilenebilecek yerler olup, uygulama öncesi yapılacak ayrıntılı heyelan çalışmasının 
planlama aşamasında plan notlarına konması sağlanmalıdır" denilmektedir.
"ÖA-2b" Depremli Durumda Duraysız Yamaçlar) lejantlı alanlar için; "Şevler genelde yüksek 
eğimlidir. Yamaç duraysızlığı özellikle kaya ortamlarda yüzeyde bulunan ve kalınlığı 
genellikle 2-3 m'yi geçmeyen ayrışmış malzemelerde veya tutturulmamış nitelikteki güncel 
malzemelerde meydana gelmektedir. Zemin ortamlarda gösterilen riskler ise, genellikle 
benzer özellikler taşıyabildiği gibi (yüzeysel kayma/akma) riski nedeniyle, uygulama öncesi 
yapılacak zemin etütlerine göre gerekli önlemler alınmalıdır. İstinat duvarı ve yüzey 
malzemesinin kaldırılması tipik önlemlerdir. Bu alanlar yerel zemin koşullarına bağlı olarak 
muhtemel deprem durumunda orta-yüksek derecede hasar görebilirliği olan bölgelerdir. Bu 
yüzden yeni inşaatların tasarım ve uygulama aşamasında, şev koruması tasarımında sıkı 
denetim sağlanmalıdır ve mevcut yapılar, yamaç duyarsızlığı riskinin getireceği tehlikelere 
karşı ve ayrıca zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda 
teknik müdahale yapılmalıdır" denilmektedir.
 
"ÖA-4a" lejantlı alanlar için; "Bu alanlar taşıyıcı olarak değerlendirilemediği için, yapılaşma 
aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara 
taşıttırılmalıdır. Yapılaşma için dolgunun kaldırılması durumunda, etrafını çevreleyen 
zeminin stabilitesi hesaplanmalıdır. Eğer gerekirse, istinat duvarlarının yapılması gibi bazı 
teknik önlemler alınmalıdır. Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında, yukarıda 
belirtilen araştırmaların yapılması planlama aşamasında plan notu olarak konulmalıdır" 
denilmektedir.
 
"ÖA-4b" (Yapay Dolgu) lejantlı alanlar için; "Bu alanlarda bulunan dolgular, taşıyıcı olarak 
değerlendirilemediği için, yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki 
yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır. Yapılaşma için dolgunun 
kaldırılması durumunda, etrafını çevreleyen zeminin stabilitesi hesaplanmalıdır. Eğer 
gerekirse, istinad duvarlarının örülmesi gibi bazı teknik önlemler alınmalıdır. Yeni yapılacak 
yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır ve mevcut yapılar zemin-
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temel, temel- yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler 
yapılmalıdır" denilmektedir.
 
"ÖA-5b" (Diğer Yumuşak Zeminler) lejantlı alanlar için; "Bu alanlarda, yer yer zeminin 
litolojileri çok sık değişkenlik göstermesi nedeniyle uygulama öncesi yapılacak zemin etüt 
çalışmaları sonucuna göre alınacak önlemler tespit edilmeli ve uygulama projeleri 
hazırlanmalıdır. Özellikle yer altı suyunun mevcut olduğu eğimli alanlarda bazı stabilite 
problemleri görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri (istinat duvarı, drenaj ağı, 
üstteki malzemenin sıyrılması vb.) hazırlanmalıdır. Bu alanlarda yapılacak kazı 
uygulamalarında duraysızlık sorunları görülebilir. Bu sorunların önlenmesi için kazı şevi, 
tutma yapıları vb. tasarımlar yapılmalıdır. Mevcut yapılarda ise, zemin-temel, temel-yapı ve 
statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır" 
denilmektedir.
 
İleri Derecede Ayrışmış Kaya Alanları için; "Yapı planlaması durumunda, ileri derecede 
ayrışmış kaya yapı temelleri açısından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tasarlamak için 
alana yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Bu alanlar için bazı hafif önlemler alınması gerekir. 
Bu tür alanlar için, tipik önlem ayrışmanın derin olmadığı yerlerde yüzeydeki ayrışmış kesimi 
sıyırmak veya bodrumlu yapılar planlamak en kolay önlemdir. Kazı yapılması durumunda 
(özellikle derin kazı) bazı stabilite problemleri ile karşılaşılabilir. Bu nedenle, kazı yapılacak 
alanlarda kazı, şevlendirme, iksa vb uygulama projeleri gerekliliği durumunda teknik 
müdahalelerin yapılması gerekmektedir" denilmektedir. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı 
bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır" şeklinde belirtilmiştir.
 
İlgi (t) İGDAŞ yazısı ile;
"Söz konusu proje alanı bölgesinde yer alan mevcut altyapı/üstyapı tesislerimiz ekli CD'de 
sayısal olarak (.dgn ve .dwg formatında) ED50 koordinat sisteminde gösterilmiştir.
 
Abonelerimizin gaz arzı sürekliliğinin sağlanabilmesi için mevcut doğalgaz altyapı/üstyapı 
tesislerimiz yerinde korunması, doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına 
işlenmesi, çelik doğalgaz hatlarına min. 2.50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı 
olarak), yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşaası yapılabilir plan 
notu eklenmelidir" şeklinde belirtilmiştir.
 
 İlgi (u) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ile;
"Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planlarında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan 
Alanlara İlişkin 12.06.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı 16.11.2015-
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15.12.2015 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup, askı süresi içinde söz konusu plana 
ilişkin Başkanlığımıza iletilen herhangi bir itiraz bulunmamaktadır" şeklinde belirtilmiştir.
 İlgi (v) Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısı ile;
"Söz konusu çalışma alanları sınırları içerisinde bulunan mevcut yeşil alanların ve doğal bitki 
örtüsünün korunacak şekilde proje çalışması yapılması ve alınacak yeşil alan kararlarının 
Müdürlüğümüzle koordineli yürütülmesi talep edilmektedir" şeklinde belirtilmiştir.
 
 İlgi (y) TEİAŞ Tesis ve Kontrol Müdürlüğü yazısı ile;
"Planlama alanına ait gönderilen CD incelenmiş olup, söz konusu plan değişikliği tasdik sınırı 
içerisinde kalan Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanına giren;
-15kV Büyükbakkalköy-Kartal EİH,
geçmekte olup, ilgili E.İ.Hattı sayısal veriler üzerine, plon yerleri ve gabari (yatay emniyet) 
genişliği ile birlikte işlenerek yazımız eki Cd'de gönderilmektedir.
 
Kuruluşumuzun hak ve menfaatleri açısından söz konusu tesislerin gayemize tahsisi ile 30 
Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım 
Tesisleri Yönetmeliği gereğince can ve mal emniyetinin temini bakımından, bahse konu 
bölgedeki haklarımızın korunması ve zarara uğratılmaması gerekmektedir.
Ayrıca Ulusal İletim Sistemi Mastır Planında yer almakla birlikte henüz güzergah seçimi 
yapılmayan projelerimizle ilgili olarak güzergah yer seçimi işleri tamamlandığında, planlama 
sahası içine isabet edecek bir tesisimiz gündeme geldiği takdirde,
buna yönelik imar planı tadilatı için gerekli müracaatlar ilgili belediyelere yapılacaktır.
Bu nedenle söz konusu bölge içerisinde yapılacak olan imar planlarına;
 
1-Enerji iletim hatlarının geçtiği alanlarda ve Trafo Merkezi alanında 'Elektrik Kuvvetli Akım 
Tesisleri Yönetmeliği' hükümleri geçerlidir.
 
2-Enerji iletim hattının geçtiği alanlardaki irtifak koridoru boyunca ilgili kuruluştan (TEİAŞ) 
görüş alınarak uygulama yapılacaktır" şeklinde belirtilmiştir.
 
 İlgi (z) İl Müftülüğü yazısı ile;
"Belirtilen çalışmalarda hali hazırda bulunan Dini Tesis Alanlarının korunması hususunda 
gereği yapılmalıdır şeklinde belirtilmiştir.
 İlgi (aa) İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı ile;
"İmar planlarını yapma ve değiştirme yetkisi Belediyelere ait olup diğer kurum ve 
kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda mutabık kalınan sınırlar içerisindeki alanların 
brüt nüfus yoğunluğu esas alınarak; İmar Planına uygun, Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliğinin Ek-2 tablosuna uygun asgari büyüklükte eğitim tesis alanları ayrılması, bu 
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alanların aynı yönetmeliğin 11. ve 12. maddesinde yer alan gelecekteki gereksinimlerin göz 
önünde tutulması hizmet etki alanı ve yürüme mesafesi ölçütlerine uygun alanların 
tasarlanması şartıyla söz konusu uygulama imar planı çalışmalarının Bakanlığımızca uygun 
görüldüğü" belirtilmiştir.
 
25/12/2015 tarih ve 33947 sayılı yazı ile İstanbul Valiliği Anadolu Yakası Milli Emlak 
Müdürlüğünden Kurum Görüşü talep edilmiş fakat cevap alınamamıştır.
12.06.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planlarında Yapı Yasağı 
Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik Nazım İmar Plan değişikliği ve 
tarafımıza iletilen kurum görüşleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama 
İmar Planlarında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik Uygulama 
İmar Plan değişikliği hazırlanmıştır.
 
18.08.2004-16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar 
Planında "yapı yasağı getirilecek alanlar" lejandına ayrılan yerler, bu doğrultuda 
hazırlanan 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar 
Planında yol ve yeşil alan olarak düzenlenmiştir. 12.06.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Plan değişikliği ile "yapı yasağı getirilecek alanlar" lejandının kaldırıldığı 
görüldüğünden bu doğrultuda plan bütünlüğü açısından meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planındaki fonksiyonun sürekliliği sağlanacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır.
Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı yapı yasaklı alanda bir kısmı konut 
alanında kalan ve ada yapılanma koşullarında yapılanamadığı için belirli irtifalarda kitle 
yapılanması verilen parsellerin hazırlanan plan değişikliği ile terk miktarları 
azaldığından,  kitle yapılanma şartları iptal edilerek çevre yapılanma şartlarında konut alanına 
dahil edilmiştir.
İlgi (n) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile "KONUT İÇİN OTOPARKLAR; 09.05.2013 
tarih ve 480927 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü Kararına göre "Konut alanlarında binaya 
ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu 
esasa göre her bir bağımsız bölüm için;
-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 ayrılması 
gerekmektedir." şeklinde plan notu eklenmesi,
TİCARET ALANLARI İÇİN OTOPARKLAR
"Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2'lik 
inşaat için 1 adet otopark ayrılacaktır."
SAĞLIK ALANLARI İÇİN OTOPARKLAR
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"Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60 m2lik 
inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır."
DİĞER FONKSİYONLAR İÇİN OTOPARKLAR
Yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda diğer fonksiyonlar için gerekli 
otopark alanlarının kendi parselleri içerisinde karşılanması,
ZEMİN ALTI KATLI OTOPARKLAR
Planlama alanı içinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığının uygun 
görüşü alınmak koşulu ile açık otopark, yeşil ve park alanları, spor alanları, çocuk bahçeleri, 
pazar alanı, meydan, yol ve kavşak alanları gibi kamuya açık alanların zemin altları kotları 
ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği yeterli toprak derinliği bırakılarak ve doğal zemin 
kotları değiştirilmeyecek biçimde, olağanüstü durumlarda sığınak alanı olarak, diğer 
zamanlarda ise Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla kamuya ait "Zemin 
Altı Katlı Otopark" olarak kullanılmak üzere düzenlemeler yapılabilir" şeklindeki plan 
notlarının ve ilgi (t) İGDAŞ yazısı ile "çelik doğalgaz hatlarına min. 2.50 m boru orta 
aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak), yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer 
altyapı hatları inşaası yapılabilir." Şeklindeki plan notlarının eklenmesi talep edilmiş olup 
plan notu olarak plan paftalarına aktarılmıştır.
Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında incelenerek, 5216 sayılı yasanın 7b. ve 
14.Maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak 
üzere Meclise havalesini arz ederim.  (Teknik Başkan Yardımcısı.)
  
 
 
RAPOR       :
İmar Komisyonu'nun 13.05.2016 tarih, 37 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONU: 1/1000 ölçekli Yapı Yasağı 
Getirilecek Alan Lejantında  kalan alanlara yönelik uygulama imar planı değişikliğiyle ilgili 
teklifin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi; Müdürlüğünden gelen paftalar üzerinde 
komisyonumuzca bilgi paftalarındaki yapılan değişikliklerle uygun görülmüştür. Yüce 
Meclisin Onayına Arz Olunur.  (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
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SONUÇ  :
1/1000 ölçekli Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejantında Kalan Alanlara Yönelik Uygulanan 
İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 
KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2016/HAZİRAN AYI TOPLANTISI'NIN 
10.06.2016 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE  OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

EFRAYİM DEVECİ
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2016

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI

Evrak Tarih ve Sayısı: 21/06/2016-E.19493

1|Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


