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KARARIN ÖZÜ:
Kartal-Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 190,192 ve 289 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği. 

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.06.2017 tarih, 2017/16876 sayılı teklifi. 
 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi: a)03.03.2017 gün ve 10148 sayılı dilekçe.
b)13.03.2017 gün ve 513-48683 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk 
Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 
yazısı.
c)23.03.2017 gün ve 7410 sayılı yazımız.
d)24.03.2017 gün ve 21362969-310.01/333033-1091-58076 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
e)17.04.2017 gün ve 17938 sayılı dilekçe.
f)25.04.2017 gün ve 20170187338 sayılı İstanbul Büyükşehir g)Belediye Başkanlığı Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.

12.01.2016 gün ve 16 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda ilgilisi 
tarafından hazırlanan Kartal, Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 190,192 ve 289 parsellere ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ve teklife esas alınan kurum görüşleri 
(Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü) ilgi (e) dilekçe ekinde 
tarafımıza iletilmiştir. İlgi (a) dilekçe doğrultusunda ilgi (c) yazımız ile de İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden plan değişikliğine esas kurum görüşleri 
istenmiştir. 
 İlgilisi tarafından hazırlanıp ilgi (a) ve (e) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen Kartal, Soğanlık, 
139/8 pafta, 4485 ada, 190,192 ve 289 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği teklifine konu;  
4485 ada 190 parsel; 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar 
Planında çoğunlukla 700 ki/ha yoğunluklu TK2 rumuzlu Ticaret+Konut Alanında, kısmen 
Dere Koruma Kuşağında kalmakta iken, 21.06.2011 onanlı Kartal Soğanlık Mah. Dere Koruma 
Bandında Kalan Muhtelif Parseller Nazım İmar Planı  ve üzerine gelen 12.04.2013 onanlı Dere 
Koruma Kuşakları Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında, 700 ki/ha yoğunluklu TK2 
rumuzlu Ticaret+Konut Alanına alındığı,19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planında da çoğunlukla 5/A/3, 0.20- 0.40/2.00 yapılanma 
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koşullarında Ticaret+Konut Alanında, kısmen de 10.00 metre genişliğinde imar yolunda kaldığı 
görülmüştür.  
4485 ada 192 parselin; 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar 
Planında çoğunlukla 700 ki/ha yoğunluklu TK2 rumuzlu Ticaret+Konut Alanında, kısmen Dere 
Koruma Kuşağında kısmen de Açık ve Kapalı Spor Tesis Alanında kalmakta iken, 21.06.2011 
onanlı Kartal Soğanlık Mah. Dere Koruma Bandında Kalan Muhtelif Parseller Nazım İmar 
Planıve üzerine gelen 12.04.2013 onanlı Dere Koruma Kuşakları Revizyon Nazım İmar 
Planı kapsamında, 700 ki/ha yoğunluklu TK2 rumuzlu Ticaret+Konut Alanına 
alındığı, 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında da 
çoğunlukla 5/A/3, 0.20-0.40/2.00 yapılanma koşullarında Ticaret+Konut Alanında, kısmen 
Meslek Lisesi Alanında, kısmen de 10.00 metre genişliğinde imar yolunda kaldığı 
görülmüştür.  
4485 ada 289 parselin; 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar 
Planında 700 ki/ha yoğunluklu TK2 rumuzlu Ticaret+Konut Alanında, 19.04.2013 onanlı 
1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında da; çoğunlukla 5/A/3, 0.20-
0.40/2.00 yapılanma koşullarında Ticaret+Konut Alanında, kısmen de 10.00 metre 
genişliğindeki imar yolunda kalmaktadır.  
Meri 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında 
çoğunlukla TAKS:0.20-0.40, KAKS:2.00, ayrık nizam, ön bahçe 5m., yan bahçe 3m. yapılaşma 
şartlarında "Konut +Ticaret Alanı"nda ve "Park Alanı"nda, kısmen "Yol Alanı"nda, çok az bir 
kısmı "Meslek Lisesi" alanında kalan Kartal ilçesi, Soğanlık Mahallesi, 139/8 pafta, 4485 ada, 
17, 184, 190, 192 ve 289 parsellerin içinden geçen 10 m'lik yol alanının güzergahının 
değiştirilerek yeniden düzenlenmesi, 4485 ada 192 ve 17 parseller arasında 7 metrelik yol alanı 
açılması, 4485 ada 190 parselin bir kısmının -Park Alanı"na alınması ve teklif plan değişikliği 
tasdik sınırı içinde kalan alanın tamamını etkileyecek şekilde plan notları önerilmesi şeklinde 
hazırlanan Kartal İlçesi, Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17, 184, 190, 192 ve 289 parsellere 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği teklifi, ilgilisinin 26.12.2014 tarih ve 
53292 sayılı dilekçesi ve dilekçe eki ile Müdürlüğümüze iletilmiş, söz konusu plan değişikliği 
Kartal Belediye Meclisi'nin 08.04.2015 tarih ve 2015/61 sayılı kararı ile tadilen kabul 
edilmiş, devam eden süreçte ilgilisinin 08.04.2015 tarih ve 26401 sayılı itiraz dilekçesi ile; 
"08.04.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Belediye Meclis kararının plan teklif gerekçesini dikkate 
almadan talebi tamamen bozucu mağduriyete sebep teşkil edecek mahiyette değişiklik 
yapıldığı, plan teklifinin değerlendirilme aşamasında talepten tamamen farklı olarak taraflarına 
hiçbir görüş ve bilgilendirme yapılmadan taraflarını mağduriyete sokacak şekilde Komisyon ve 
Belediye Meclisince değiştirilerek karara bağlanmasını kabul etmediklerini, söz konusu teklifin 
talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi veya talep uygun değilse teklif konusunu 
tamamen bozucu mahiyette herhangi bir tadil kararı alınmadan mevcut/meri plan şartlarına 
dönülmesi" talep edilmiş, söz konusu itiraz, 28.05.2015 tarih ve E.14177 sayılı yazımız ile 
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değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Kartal Belediye Meclisine iletilmiştir. Kartal 
Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 2015/86 sayılı kararı ile "... İBB Meclisi'nin onayının 
almadan kesinleşmediğinden ve askı süresi içerisinde olmadığından itirazın müdürlükte saklı 
tutulması ...." şeklinde karar alınması üzerine Belediye Başkanımız tarafından "İstanbul 6. İdare 
mahkemesinin kararı doğrultusunda ve imarla ilgili karar almak üzere meclise iadesi uygundur. 
İdare mahkeme kararı: 2014/2211, 2105/850" şeklinde konu tekrar Kartal Belediye Meclisine 
iade edilmiş, devam eden süreçte ilgilisi ve Belediye Başkanlığımız arasında 03.06.2015 tarihli 
protokol yapılmış, Yazı İşleri Müdürlüğümüzün 28.05.2015 tarih ve E.14177 sayılı yazısı ile 
04.06.2015 tarih ve 2015/86 sayılı meclis kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. 
Maddesi uyarınca  gerekçesini belirtilerek yeniden görüşülmek ve karar alınmak üzere meclise 
iade edildiği bildirilmiştir. Kartal Belediye Meclisi'nin 07.07.215 gün ve 2015/91 sayılı kararı 
ile Kartal İlçesi, Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17, 184, 190, 192 ve 289 parsellere ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülerek 3. kez karar 
altına alınmış, 05.08.2015 gün ve 20452 sayılı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Planlama Müdürlüğü'ne iletilmiştir. Söz konusu teklif , İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 12.01.2016 gün ve 16 sayılı ile kararı ile "Planlama Müdürlüğü'nün değerlendirme 
yazısında belirtilen teknik eksikliklerin giderilmesi, eksik kurum görüşlerinin tamamlanması ve 
söz konusu parselin yapılaşmasına yönelik düzenlemelerin bölge planı kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği hususları tespit edildiğinden ilçesine iadesi" şeklinde karar altına 
alınmış ve tarafımıza iletilen Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 16.03.2016 gün ve 7628 sayılı 
yazımız ile ilgilisine iletilmiştir.  
Bunun üzerine 4485 ada 17 ve 184 parseller tekliften çıkarılarak Kartal, Soğanlık, 139/8 pafta, 
4485 ada, 190,192 ve 289 parsellere ilişkin ilgilisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ve teklife esas alınan kurum görüşleri (Deprem ve 
Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü) ilgi (e) dilekçe ekinde tarafımıza 
iletilmiştir. İlgi (a) dilekçe doğrultusunda ilgi (c) yazımız ile İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğünden kurum görüşü istenmiş, ilgi (f) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.   
Kurumlardan alınan görüşler incelendiğinde; ilgi (e) dilekçe ekinde iletilen ilgi (b) Deprem ve 
Zemin İnceleme Müdürlüğüyazısı ile söz konusu alanın "UA" (Uygun Alanlar) lejantlı alanda 
kaldığı, "... 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 jeolojik bakımdan 
uygun görüldüğü" bildirilmiştir.  
İlgi (d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile;
 - İmar planına göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
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- çekme mesafesi yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden 18.00 m'lik yoldan 10.00 m, 7.00 m 
ve 10.00 m'lik yollardan 5 m çekme mesafesi bırakılması, bodrum katlarda da bu mesafelere 
uyulması,
- Müdürlüğümüzün 09.05.2013 tarih ve 480927 sayılı kararında "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;
- 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 
ayrılacaktır."şeklinde plan notun eklenmesi gerekmektedir." denilmekte olup söz konusu 
kararın plan notu olarak eklenmesi,
- "Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30 m²'lik inşaat alanı için 1 
araçlık otopark alanı ayrılacaktır." şeklinde plan notunun eklenmesi,
- 07.06.2012 tarih ve UP 2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı İnceleme Komisyonu 
Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğin 
sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş ve güvenli dönüş mesafeleri ile taşıt boyutları ve 
minimum dönüş yarı çapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe 
noktalarından itibaren minimum 5 m. çekilerek imar istikametinin kırılması ve gerekli yol 
terklerinin yapılması,
- Otopark giriş-çıkışları için UTK kararı alınması hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla 
bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." şeklinde görüş bildirilmiştir.  
İlgi (f) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile "Plan değişikliği sahası 
yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve işletme bandı dışında 
kalmaktadır. Ancak söz konusu plan sahası vadi tabanında yer almakta olup, taşkın önlemli 
yapılaşma alanında kalmaktadır. Bu nedenle plan notu değişikliğine aşağıda sıralanan 
hükümlerin eklenmesi gerekmektedir. 

      
1. Yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen alan (Dere 

işletme bandı dışında) taşkın önlemli yapılaşma alanıdır. Belirlenen taşkın önlemli 
yapılaşma alanı dâhilinde; herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada taşkın risk 
haritası ile belirlenen taşkın risk kotunun üzerinde olmalıdır. Söz konusu parseller 
içerisindeki herhangi bir nokta için taşkın risk kotu; bu parsellerin yanından geçen 
Anadolu Caddesi üzerinde yer alan ve bu noktaya en yakın olan yol kotunun en az 
+1.00m üzeri olarak alınmalıdır.
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2. 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. Ayrıca Taşkın önlemli yapılaşma alanlarında subasman kotuna dair Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri aynen uygulanmalıdır.
      
      

3. Parsel içerisindeki bahçe alanlarının da taşkın tehlikesinden korunması amacıyla; bahçe 
duvarlarının, taşkın risk kotuna göre, sızdırmazlık önlemleri alınarak inşa edilmesi 
gerekmektedir.
      
      

4. Taşkın önlemli yapılaşma alanlarında, kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma 
boşluktan, zeminaltı otopark girişi vb yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel 
olaylarından korumak bakımından, taşkın risk kotu altında kalan alanlarda tam 
sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur.
Ayrıca söz konu parsele ait altyapı görüşlerimiz de aşağıda sıralanmakta olup, uygulama 
esnasında bu hususlara dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar verilmemelidir.
      
      

1. Parsel sınırından 0100DFiçmesuyu şebeke, 0300MBB atıksu şebeke, O700MBB atıksu 
toplayıcı ile 01200BA ve 02200BA yağmursuyu ana toplayıcı hatlarımız geçmektedir.
      
      

2. İçmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların 0100mm - 0600mm arası için man. 5 metre 
olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
      
      

3. Mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, İmar 
Plan çalışmalarında, 0300 ınm - 0600 mm arası çaplar en az 5 m., 0700 mm - 01200 
mm çaplar için en az 10m, ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte "İmar Yolu" veya 
"Yeşil Alan" olarak korunmalıdır.
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4. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, Idaremize ait her türlü mevcut 

tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, 
belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.
      
      

5. 5. Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, 
mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, 
deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan 
önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama 
projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
Netice olarak, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğinin yukarıdaki 
hususlara uygun olarak revize edilmesi gerekmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir.  
      

İlgi (e) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen Kartal, Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 190, 192 ve 
289 parsellere ilişkin ilgilisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği teklifi incelendiğinde;  
1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin plan notlarının;
"1. Plan değişikliği onama sınırı; Kartal İlçesi Soğanlık Mahallesi 139/8 pafta, 4485 ada, 190, 
192 ve 289 sayılı parselleri kapsamaktadır. Bu alan kısmen Ticaret-Konut, Park ve Yol Alanı, 
az bir kısmı da Meslek Lisesi ve Otopark Alanı olup, Mer'i plandaki donatı alan 
büyüklüklerinde herhangi bir azaltma yapılmadan yol alanı düzenlenmesini içermektedir.
2. Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
3. Jeolojik-jeoteknik zemin etüt ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
7. Açıklanmayan hususlarda yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
şartları ve mer'i imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir." şeklinde düzenlendiği görülmektedir.  
19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında 10.00 
metre genişliğinde imar yolu olduğu görülen ve 4485 ada 190-192-289 parsellerin terklerinden 
oluşan yaklaşık 2070 m²'lik yolun kapatılarak meri plandaki yapılanma koşullarında 
Ticaret+Konut Alanına alındığı, 190 parselin ortasından ve 289 parselin güneydoğusundan 
parsellere terk oluşturacak şekilde yaklaşık 2780 m²'lik 10.00 metre genişliğinde imar yolunun 
açıldığı ve yol üstünde cep otoparkı düzenlendiği, 192 parselin de güneyinden yaklaşık 570 
m²'lik 7.00 metre genişliğinde imar yolu açıldığı, ayrıca 289 parselin doğusunda kadastral 
yoldan çıkan yaklaşık 165 m²'lik, kuzey ve kuzeybatısında ise  yaklaşık 190 m²'lik olmak üzere 
yaklaşık toplam 355 m²'lik satınalmanın yapılmaması için istikametin diş oluşturacak şekilde 
parsel sınırına çekildiği, bunun da 18.00 metre genişliğindeki imar yolunun lineerliğini bozduğu 
görülmüştür.   
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İlgilisi tarafından sunulan plan değişikliği teklifi ile Konut+Ticaret Alanı'nın yaklaşık 39.530 
m²'den yaklaşık 38.250 m²'ye düşmesine rağmen 289, 192 parseller ve 190 parselin bir kısmı 
bir araya gelerek imar adası oluşturduğu, yapı adasının tamamının tevhid edilmesiyle 5000 
m²'den büyük imar parseli oluşacağından  19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi 
Revizyon İmar Planı plan notları A39 maddesinde belirtilen "K2, K3 rumuzlu konut 
alanlarında, TK1 ve TK2 rumuzlu ticaret + konut alanlarında en az 10 adet parselin tevhit 
edilmesi ile oluşan parselde ve 5000 m²'den büyük imar parselinde emsal değeri 0.50 
artırılarak uygulama yapılır. yapı adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşan 3000 m2'den 
büyük imar parselinde emsal değeri 0.50 5000 m2'den büyük imar parselinde emsal değeri 0.75 
artırılarak uygulama yapılır. Bu uygulamaların yapıldığı parsellerde ifraz yapılması halinde 
tevhidden önceki (emsal artışı yapılmamış) emsal değerleri geçerlidir. 5000 m² ve üzeri 
büyüklüklerdeki parsel veya parsellerden donatı alınması sonucunda 5000 m²'nin altında 
kalmaları durumunda bu parseller 5000 m² büyüklükteki parsellerin yararlandığı haklardan 
faydalanacak olup, uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır." plan notundan 
yararlanacağından meri planda 2,00 olan emsal değerinin +0,75 artış alarak 2,75 emsale 
ulaşacağı, 190 parselin yaklaşık 2700 m²'lik kadarının ise emsal artışı alamayarak meri plandaki 
2,00 emsal değeri üzerinden inşaat alanının hesaplanacağı, plan değişikliği teklifiyle getirilen 
yeni emsal değerlerine göre meri plandan gelen yaklaşık  102.115 m²'lik emsale konu inşaat 
alanı hakkının  yaklaşık 103.162,5 m²'ye yükseltilerek yaklaşık 1047,50 m² ilave emsale konu 
inşaat alanı artışı getirildiği, bunun yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı ve emsal teşkil 
edici nitelikte olduğu, kişi başına düşen donatı miktarında da azaltıcı yönde 
olduğundan 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekansal Planlar 
Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. maddesinde belirtilen hususlara 
aykırı olduğu, ayrıca ilgi (b), (d) ve (d) kurum görüşlerinin alındığı, söz konusu 
kurumlarca şartlı uygun görüş verildiği, ilgi (d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve ilgi (f) İstanbul 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurum görüşlerine göre plan notuna aktarılması 
gereken hususların aktarılması gerektiği görülmüştür.  
Konunun yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ve 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. maddesi 
ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis'e 
havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı.)
  
RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 14.06.2017 tarih, 42  sayılı raporu. 
 BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNU ÖZÜ: Soğanlık, 139/8 pafta, 
4485 ada, 190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 
görüşülmesi.
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup; plan tadilatı teklifiyle alakalı 
kamu yararı oluşmadığından teklif komisyonumuzca reddedilmiştir. Yüce Meclisin Onayına 
Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
 
SONUÇ  :
Kartal-Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 190,192 ve 289 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda REDDİNE, Belediye Meclis Üyeleri; Ali Ekber ŞAHİN, Medet KISKANÇ, 
Dila Damla ÖNER, Tuncay ŞAHAN, Taner ÖZDEMİR, Temel YAZ, Hüseyin  KARAKAYA, 
Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Müjdat KEÇELİ, H.Kubilay SALİHVATANDAŞ, 
Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, F.Filiz ELİBOL, Haydar GÖKSOY, Zekeriya 
DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin BEKTAŞ, Halil KOYUN'nun 
oyları doğrultusunda  Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/TEMMUZ AYI 
TOPLANTILARI'NIN 07.07.2017 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
...../.... /2017
e-imza

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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