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KARARIN ÖZÜ:
Kartal-Yakacık, 12373 Ada (Eski: 8396), 5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14-15 Parseller ve 12006 Ada (Eski: 
8397), 1-2-3-4-5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. 

TEKLİF: 
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2018 tarih, 2018/20866 sayılı teklifi. 
 
                                                                 BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi:a)06/10/2017 tarih ve 50683 kayıtlı dilekçe.
b)29/10/2017 Tarih ve 26686 sayılı yazımız.
c)13/11/2017 tarih 11255029-310.01.04-E.20170562302 Sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
d)15/11/2017 tarih ve 57706 kayıtlı dilekçe.
e)27/06/2018 tarih ve 20637 sayılı Başkanlık Oluru.
 
İlgilisi tarafından hazırlanıp, ilgi (a) dilekçe ile Müdürlüğümüze sunulan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği teklifine konu, Yakacık, 12373 Ada (Eski: 8396), 5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14-15 
Parseller ve 12006 Ada (Eski: 8397), 1-2-3-4-5-6 parsellerin; 18.08.2004-16.04.2005-15.05.2012-
12.04.2013-12.03.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı ve 
Değişikliklerinde çoğunlukla 300 k/ha yoğunluğunda Kentsel Yenileme Proje Alanı B bölgesinde, 
kısmen Enerji Nakil Hattında, kısmen Dere Koruma Kuşağında, kısmen de İmar Yolunda ve bu 
doğrultuda hazırlanan 05.07.2007-25.12.2014-13.03.2015 onanlı 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme 
Proje Alanı B Bölgesi Uygulama İmar Planı ve Değişikliklerinde çoğunlukla 5/A/3; 0,20-0,40/1,25 
yapılaşma şartlarında Konut Alanı'nda, kısmen de 12.00 metre genişliğindeki imar yolunda kalmakta 
olduğu ve Plan Notlarının "B. Özel Hükümler B-1 Konut Alanlarında" başlığı altında yer alan emsal 
değerlerinden yararlandığı görülmüştür.
İlgi (a) dilekçe ile ilgilisi tarafından hazırlanan, Yakacık Mahallesi, 12373 (E: 8396) Ada, 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 parseller ve 12006 (E: 8397) Ada, 1,2,3,4,5,6 parsellere ait 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin ilgi (b) yazı ile İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğünden görüş istenmiş olup ilgi (c) yazı ile kurum görüşü Müdürlüğümüze ulaşmıştır. 
İlgi (d) dilekçe ekinde de 24.10.2017 tarih ve 21362969.310.01/725483-1124541-1195817-3580-
208997 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü, 13.10.2017 
tarih ve 62956595.310.06/1927-199515 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Zemin 
İnceleme Müdürlüğü görüşü, 19.10.2017 tarih ve 40352154-310.01.04/1130-204533 sayılı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü görüşü ile 16.10.2017 tarih 
ve 97400625-045.01/TN: 1155052-7171-200495 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Kamulaştırma Müdürlüğü yazıları ile kurum görüşleri Müdürlüğümüze sunulmuştur.
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İlgi (c) İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile; "Plan değişikliği sahası 
yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve işletme bandı dışında kalmaktadır. 
Kapatılması düşünülen imar yolunun bir kısmından Ǿ300MBB atıksu hattımız geçmekte olup, planlama 
çalışmalarında hatlarımızın geçtiği güzergâh en az 5 m. genişliğinde imar yolu ya da yeşil alan olarak 
ayrılmalı, farklı bir fonksiyona alınması halinde ise hatlarımız deplase edilmelidir. Ana isale hatlarımız 
ve kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen altyapı tesislerimizin bulunması halinde, bu 
tesislerin deplase bedellerinin karşılanması, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan 
önce idaremiz ile mutakabat sağlanması ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize 
tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 
Netice olarak, yukarıdaki hususlara uyulması şartı ile söz konusu 1/1000 ölçekli plan tadilatının ilgili 
belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca 
bulunmamakta olup mezkûr alana ait mevcut altyapı tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde 
gönderilmektedir. Yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte gönderilen paftadaki her türlü 
mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince 
veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir." şeklinde görüş bildirmiştir. 
İlgi (d) dilekçe ekinde sunulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama 
Müdürlüğü yazısında; " İlgi talebe yönelik tapu bilgisi, mevcut durum, meri imar plan durumu 
başlıkları altında gerçekleştirilen incelemeler neticesinde hazırlanan ulaşım görüşü; plan değişikliği 
teklifinin oluşturacağı ulaşım talebi ve trafık yükünün mevcut ve planlanan ulaşım sistemlerine etkisinin 
değerlendirilmesini kapsamaktadır.

      
 Teklif plan değişikliğine konu 12373 ada 5-6-7-8-9 parseller Rüya Sokak'a, 10 parsel Rüya 

Sokak ve imar yoluna, 11 parsel imar yolu ve Bahçe Sokak'a, 12-13-14-15 parseller Bahçe 
Sokak'a cepheli; 12006 ada 1 parsel Rüya Sokak ve imar yoluna, 6 parsel imar yoluna, 5 parsel 
imar yolu ve Bahçe Sokak'a. 2 parsel Rüya Sokak'a. 4 parsel ise Bahçe Sokak'a cephelidir.
      

 Meri 1/1000 ölçekli planlarda Rüya Sokak 12.00 m enkesitinde taşıt yolu. Bahçe Sokak 8-9 m 
genişliğinde; 12373 ada ve 12006 ada arasından geçen imar yolu ise 7 m genişliğinde yaya-
servis yolu olarak planlanmıştır.
      

 Teklif plan değişikliği ile; teklifte kapatılması önerilen imar yoluna karşılık 12006 ada ile 12000 
ada arasında kalan (Ferah Sokak) yol kenarına iptal edilen imar yolu alanı kadar "Park Alanı" 
önerilmiştir.
      

 Teklif plan değişikliği ile yol alanının da dahil edilmesi ile birlikte teklife konu parsellerin toplam 
alanı yaklaşık 6.400 m2 olduğundan; 05.07.2007 t.t.'li 1/1.000 ölçekli Kentsel Yenileme Proje 
Alanı -B- Bölgesi Uygulama İmar Planındaki "5000 m2'den büyük parsellerdeki uygulamalarda 
E:2.00" yapılaşma şartını sağlayan hüküm gereği; Konut alanındaki yapılanma koşulu E: 1 
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.25'den Ez2.00' ye yükselmektedir.
Kartal İlçesi. Yakacık Mahallesi, Yakacık Mahallesi, 12373 (eski 8396) Ada 10-11 parseller ile 12006 
(eski 8397) ada 1-5-6 parseller arasındaki imar yolunun iptal edilerek Konut Alanı'na alınması, iptal 
edilen yol alanı kadar alanın 12006 ada 2-3-4 parsellerden bir kısım alanın Park Alanı olarak 
düzenlenmesi ve 12373 (eski 8396) Ada 5,6,7,8,9,10,11,12,13,l4.15 parseller ve 12006 ada ('eski 8397) 
ada l,2,3,4,5,6 parseller den oluşan alanın E:].25 olan yapılanma koşulunun toplam alan 5.000 mz'yi 
geçtiğinden 05.07.2007 tt.li 1/1000 ölçekli Kartal Kentsel Yenileme Proje Alanı -B- Bölgesi Planı plan 
notları gereğince
E:2.00 olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi; yol donatısını azaltıcı ve yapı 
yoğunluğunu artırarak ulaşım taleplerini arttırıcı nitelikte olduğu tespit edildiğinden bölgesel ulaşım 
sistemi açısından uygun bulunmamıştır." bilgisi tarafımıza iletilmiştir. 
İlgi (d) dilekçe ekinde sunulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Zemin İnceleme 
Müdürlüğü yazısı ile; "Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar 
Planlarına Esas 1/2000 ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda; kısmen "UA (Uygun Alan)" kısmen 
"ÖA-4a (Yapay Dolgu ile temsil edilen, Ağır Mühendislik Önlemi Gereken Alanlar)", kısmen "ÖA-4b ( 
Yapay Dolgu ile temsil edilen, Orta-Hafif Önlemi Alınması Gereken Alanlar)" kısmen "ÖA-5b (İleri 
Derecede Ayrışmış Kaya Alanları ile temsil edilen Hafif Önlemlerin Alınması Gereken Mühendislik 
Problemlerinin Bulunduğu Alanlar)" ve kısmen'de "ÖA-6b" lejantlı alanda kalmakta olup, bu alanlar; 
ÖA-4b (Yapay Dolgu ile temsil edilen, Orta-Hafif Önlemi Alınması Gereken Alanlar) lejantlı alanlar ile 
ÖA-5b (İleri Derecede Ayrışmış Kaya Alanları ile temsil edilen Hafif Önlemlerin Alınması Gereken 
Mühendislik Problemlerinin Bulunduğu Alanlar) lejantlı alanların birlikte görüldüğü, Ağır Mühendislik 
Önlemi Gerektiren alanlardır. Bu haritalara ait raporda;
UA" lejantlı alanlar için; "Her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı 
problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle, uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda yerel 
olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak uygulama projeleri bu 
hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda, kaya 
ortamlarında sık çatlaklı-kırıklı yapı olması nedeniyle kama tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları 
görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler 
alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri 
hazırlanmalıdır" denilmektedir.
"ÖA-4a" (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. Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında, dolguların 
kalınlıkları ve yayılımları ayrıntılı olarak tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Yeni yapılacak 
yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, temel-
yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır ve bu alanlarda 

Evrak Tarih ve Sayısı: 12/10/2018-E.29921

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



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI EKİM AYI 
TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2018/132
KARAR TARİHİ : 04/10/2018

4

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 alanlar; Yapay Dolgu kalınlığı 0m<Th<4m olan 
dolgular ile temsil edilen bölgelerdir. Sahil kesimlerinde ve iç kısımlardaki karasal alanların bazı 
bölümlerinde yer almaktadır. 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. Bu alanlarda ki dolgu kalınlıklarımn az olmasından dolayı(Th<4 m) mevcut dolgu 
malzemesinin sıyrılması yeterli bir önlem olacaktır.
Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında, dolguların kalınlıkları ve yayılımları ayrıntılı 
olarak tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı 
aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden 
irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır" denilmektedir.
ÖA-5b (Hafif Önlemlerin Alınması Gereken Mühendislik Problemlerinin Bulunduğu Alanlar) İleri 
Derecede Ayrışmış Kaya Alanları, "Bu alanlar; çalışma alnındaki ileri derece ayrışmış ve kaya sınıfı E 
ve Z olarak tespit edilmiş kaya litolojilerinin bulunduğu bölgelerdir. Bu alanlarda; Yapı planlaması 
durumunda, ileri derecede ayrışmış kayaları 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. Bu alanlarda, kazı yapılması 
durumunda (özellikle derin kazı) bazı stabilite problemleri ile karşılaşılabilir Bu nedenle, kazı yapılacak 
alanlarda kazı, şevlendirme, iksa vb uygulama projeleri hazırlanmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, 
temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahalelerin yapılması 
gerekmektedir" denilmektedir.
Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne 
alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, 
temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni 
uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de 
değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/ 1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir. 
İlgi (d) dilekçe ekinde sunulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım 
Müdürlüğü yazısı ile; "Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; ideal 
ulaşım mesafesindeki yeşil alan miktarının az olması nedeniyle, yeni oluşturulacak planda, yapılaşma 
şartlarına bağlı oluşacak nüfus yoğunluğuna hitap edecek yeterli yeşil alan miktarının bırakılması 
komisyonumuz görüşüdür." denilmektedir. 
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İlgi (d) dilekçe ekinde sunulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma 
Müdürlüğü yazısı ile; "Konu incelenmiş olup söz konusu taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde devam 
etmekte olan herhangi bir kamulaştırma işlemi mevcut değildir."denilmektedir. 
 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; 
Yakacık, 12373 Ada (Eski: 8396), 5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14-15 Parseller ve 12006 Ada (Eski: 8397), 
1-2-3-4-5-6 parsellerin; 18.08.2004-16.04.2005-15.05.2012-12.04.2013-12.03.2015 onanlı 1/5000 
ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı ve Değişikliklerinde çoğunlukla 300 k/ha yoğunluğunda 
Kentsel Yenileme Proje Alanı B bölgesinde, kısmen Enerji Nakil Hattında, kısmen Dere Koruma 
Kuşağında, kısmen de İmar Yolunda ve bu doğrultuda hazırlanan 05.07.2007-25.12.2014-13.03.2015 
onanlı 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Proje Alanı B Bölgesi Uygulama İmar Planı ve 
Değişikliklerinde çoğunlukla 5/A/3; 0,20-0,40/1,25 yapılaşma şartlarında Konut Alanı'nda, kısmen de 
12.00 metre genişliğindeki imar yolunda  kalmakta olduğu ve Plan Notlarının "B. Özel Hükümler B-1 
Konut Alanlarında" başlığı altında yer alan emsal değerlerinden yararlandığı, 12373 ada 4-5-6-7-8-13-
14-15-16 parselleri de kapsayan 25.12.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Enerji Nakil Hattı altında kalan 
parsellere ilişkin Plan değişikliği sınırı içinde kaldığı görülmektedir.
 
İlgi (a) dilekçe ekinde taşınmazlara ilişkin sunulan tapu kaydı örneklerinden edinilen bilgiye göre 
parsellerin özel mülkiyette olduğu, ancak 12373 ada 5-6-7-8-13-14-15 parseller ile 12006 ada 3-5-6 
parsellerde Kartal Belediyesinin hissedar olduğugörüldüğünden "12373 ada 5-6-7-8-13-14-15 
parseller ile 12006 ada 3-5-6 parsellerin plan değişikliği içinde yer almasına dair 
muvafakat" ilgi (e) Başkanlık Oluru ile alınmıştır. 
2014 onanlı Halihazır haritalardan ve 2011 tarihli Hava Fotoğraflarından edinilen bilgiye göre Plan 
değişikliği teklifi ile  kapatılan (Günebakan Sokak) İmar yolunun fiilen oluşmadığı ancak çoğunlukla 
kadastral olarak oluştuğu, plan değişikliğinin doğusunda kalan ve korunan İmar Yolunun (Fersah Sokak) 
kısmen kadastral olarak oluştuğu, fiilen oluşmadığı, her iki yolun da çıkmaz sokak niteliğinde olduğu, 
her iki yol için kot farkının yaklaşık 12 m. olduğu ortalama eğimin %24 olduğu görülmüştür. 
İlgilisince Müdürlüğümüze sunulan plan değişikliği teklifi paftası incelendiğinde; Plan değişikliğinin 
G22A15B2A-G22A10C3D-G22A10C4C rumuzlu paftalar üstüne hazırlandığı, plan değişikliği ile 
12373 ada 10-11 parseller ile 12006 ada 1-5-6 parseller arasındaki imar yolunun iptal edilerek meri 
plandaki 12006 ada 2-3-4 parseller ile 12000 ada 1-3-4 parseller arasında kalan imar yolunun korunduğu, 
söz konusu imar yolunun plan değişikliği onama sınırı içinde kalan ve imar yolunun batısında kalan 
12006 ada 2-3-4 parsellerin bir kısmında kapatılan yol alanı kadar (353 m2) park alanı olarak önerildiği, 
park alanının derinliğinin ise yaklaşık 7 m. olduğu görülmüştür. 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin plan notlarının;
"1) Plan değişikliği onama sınırı G22A10C3D Pafta, (Eski: 8396 Ada) Yeni:12373 Ada, 5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15 Parseller ile (Eski: 8397 Ada) Yeni: 12006 Ada, 1-2-3-4-5-6 Parseller ve kadastral yol'u 
kapsamaktadir. 
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 2) Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan kısmen "Konut Alanı" kısmen "Yol Alanı" kısmen de "Park 
Alanı"dır.
 3) İmar planına uygun olarak gerekli terk işlemleri yapılacaktır.
 4) Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşü alınacak olup, bu görüşlere 
uyulacaktır.
 5) Beli̇rti̇lmeyen hususlarda 05.07.2007 tasdi̇k tari̇hli̇ 1/1000 ölçekli̇ Kartal Kentsel Yeni̇leme Proje 
Alanı -B- Bölgesi̇ Planı, tadi̇latları, plan notları ve lejandı i̇le meri̇ i̇mar yönetmeli̇ği̇ hükümleri̇ 
geçerli̇di̇r." şeklinde düzenlendiği görülmektedir.  
İlgilisince hazırlanarak ilgi (a) ve (d) dilekçeler ile Müdürlüğümüze sunulan plan değişikliği teklifi ile; 
mer'i planda yer alan yaklaşık 4.830 m² büyüklüğündeki imar adası ile yaklaşık 1541 m² büyüklüğündeki 
imar adasının birleştirildiği ve yaklaşık 6.371 m² büyüklüğünde yeni imar adasının oluştuğu, mer'i 
planda Emsal Değerleri 1.75 olan 12373 ada ve 12006 adanın Emsal Değerinin birleştirildikten sonra 
ada içerisinde yer alan parsellerin tevhidi sonucu B1 plan notuna istinaden 2.00'a çıkabileceği 
görülmüştür. Mer'i plandaki imar adalarındaki toplam inşaat alanı yaklaşık 11.149 m² iken plan 
değişikliği ile yaklaşık 12.742 m²'ye ulaştığı, inşaat alanının yaklaşık 1.592 m² arttığı ve yeni oluşan 
imar adası içinde yaklaşık 353 m² park alanının önerildiği görülmüştür.  
Plan değişikliği teklifine konu kurum görüşlerinden Ulaşım Planlama Müdürlüğü hariç kurum 
görüşlerinin olumlu olduğu, teklif ile kapatılan imar yolunun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararı 
olmadığı, teklifin mer'i plandaki nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırdığı ayrıca kapatılan imar yolunun 
büyüklüğü kadar (yaklaşık 353 m²) park alanı düzenlendiği, artan inşaat alanına bağlı olarak artan nüfus 
için donatı alanı önerilmediği görülmüştür. Teklifin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 14.06.2014 tarih 
29030 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı 
Değişiklikleri başlıklı 26. maddesinde yer alan hükümlere aykırı olduğu görülmüştür.  
 
Konunun yukarıda aktarılan bilgiler doğrultusunda 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. ve yürürlükteki yasa 
ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis'e havalesini arz ederim.
 
RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 14.09.2018 tarih, 50 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ:Kartal-Yakacık, 12373 Ada 
(Eski: 8396), 5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14-15 Parseller ve 12006 Ada (Eski: 8397), 1-2-3-4-5-6 parsellere 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup; Ekli bilgi paftasındaki haliyle 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı 
ve Üyeler.)  
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SONUÇ  :
Kartal-Yakacık, 12373 Ada (Eski: 8396), 5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14-15 Parseller ve 12006 Ada (Eski: 
8397), 1-2-3-4-5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin 
İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE: (Belediye Meclis Üyesi Taner ÖZDEMİR 
bulunmadı.) Belediye Meclis Üyeleri; Temel YAZ, Hüseyin KARAKAYA, H.Kubilay 
SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, Haydar GÖKSOY, Zekeriya 
DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin BEKTAŞ, Halil KOYUN'un Red oyuna 
karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2018/EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 04.10.2018 TARİHLİ 
3.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

e-imza
ALİ EKBER ŞAHİN

BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

e-imza
HALİL ŞENER

MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2018

e-imza
OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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