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KARARIN ÖZÜ:
Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel.

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. 
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; a) 04.02.2015 tarih ve 5523 sayılı dilekçe ve eki 11.02.2015 tarih 
ve 62956595-310.06/275-25861 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin 
İnceleme Müdürlüğü yazısı.
b) 19.02.2015 tarih ve 4227 sayılı yazımız.
c) 24.03.2015 tarih ve 24272852-310.0104-147786 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
d) 23.02.2015 tarih ve 21362969-310.01/200903-695 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
e) 12.05.2015 tarih ve 24089 sayılı dilekçe.
f) 10.06.2015 tarih ve 14815 sayılı yazımız.
g) 23.07.2015 tarih ve 24272852-310.01.04-378757 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
h) 08.06.2015 tarih ve 28190 sayılı dilekçe ve eki 26.05.2015 tarih ve 21362969-310.01/574859-
1844-98935 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve 
11.02.2015 tarih ve 62956595-310.06/275-25861 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
  
İlgilisi tarafından hazırlanan Kartal, Orhantepe, 183 Pafta, 513 Ada, 317 parsele ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ve dilekçe ekinde yer alan 11.02.2015 tarih ve 
62956595-310.06/275-25861 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin 
İnceleme Müdürlüğü yazısı ilgi (a) dilekçe ile Müdürlüğümüze sunularak, değişikliğe 
ilişkin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görüşünün tarafımızca alınması 
yönünde talepte bulunulmuştur.  Müdürlüğümüzce ilgi (b) yazımızla teklife ilişkin kurum görüşü 
istenmiş, ilgi (c) yazı ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görüşü 
Müdürlüğümüze iletilmiştir.
İlgilisinin Müdürlüğümüze sunduğu İlgi (d) dilekçe ile, "teklif plan paftalarımızda yaptığımız imar 
istikamet düzenlemesi çerçevesinde kurum görüşlerinin yenilenmesi gereği ortaya çıkmıştır" 
denilerek plan değişikliği teklifine ilişkin yenilenmiş plan paftalarının dilekçe ekinde sunulduğu ve 
yenilenmiş plan teklifine ilişkin İSKİ kurum görüşünün tarafımızca alınmasını müetakiben teklifin 
Belediye Meclisine havalesi istenmiştir.
İlgi (d) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile plan 
değişikliği teklifine ilişkin kurum görüşü tarafımıza iletilmiş olup, bahsi geçen kurum görüşü İlgi 
(h) dilekçe ekinde Müdürlüğümüze sunulan 26.05.2015 tarih ve 21362969-310.01/574859-1844-
98935 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile 
güncellenmiştir.
 
İlgi (e) dilekçe ekinde Müdürlüğümüze sunulan Kartal, Orhantepe, 183 Pafta, 513 Ada, 317 
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Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait yenilenmiş plan 
paftalarına ilişkin ilgi (f) yazımızla İSKİ kurum görüşü istenmiş, ilgi (g) yazı ile İSKİ kurum 
görüşü tarafımıza iletilmiştir.
İlgilisinin  ilgi (h) dilekçesi ile, güncellenmiş plan değişikliği teklifine ait 20.05.2015 tarih ve 
62956595.310.06-919-95133 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin 
İnceleme Müdürlüğü yazısı sunularak güncel kurum görüşü olarak değerlendirilmesi istenmiştir.
 
İlgi (g) yazı ile ilgilisince güncellenmiş Kartal, Orhantepe, 183 Pafta, 513 Ada, 317 parsele ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkinMüdürlüğümüze iletilen İstanbul 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında;
1. "Söz konusu parsel sınırından mevcut ile Ø200DF içmesuyu,  Ø300MBB atıksu, ve Ø500MBB 
ve Ø600 MBB,  Ø1000BA, yağmursuyu hatlarımız geçmekte olup, hatlarımıza zarar 
verilmemelidir.
2. İçme suyu hatlarımızın geçtiği güzergâhlar için Ø300mm- Ø600mm arası çaplar için en az 5m. 
genişlikte, Ø600- Ø1000mm arası çaplar için min 10.00 m, Ø1200mm- Ø1600mm arası çaplar 
için min. 15.00 m. Ø1800 mm ve üstü çaplar için min 20.00 m. olacak şekilde sadece imar yolu 
olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
3. Mevcut ve planlanan atıksu–yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği gützergahlar imar plan 
çalışmalarında imar yolu veya yeşil alan olarak planlanmalıdır. Mevcut ve planlanan hatlarımızın 
geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar, Ø300 mm-Ø 600mm arası çaplar en az 5m.,  Ø 700mm-
Ø1200mm çaplar için en az 10m. üstü çaplar için ise en az 15 m. genişlikte planlanmalıdır.
4. Yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek 
ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.
5. 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.
6. Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında yeri değiştirilmesi talep edilen, mevcut 
içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde bu tesislerin, deplase bedelleri 
karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce idaremiz ile 
mutabakat sağlanmalı, ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin idaremize tasdik 
ettirilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki hususlara dikkat edilmesi şartıyla bahse konu parsele ilişkin plan tadilatı teklifinin 
uygulanmasında idaremizce sakınca bulunmamaktadır."
denilmektedir.
  
İlgi (h) dilekçe ekinde Müdürlüğümüze sunulan 11.02.2015 tarih ve 62956595-310.06/275-25861 
sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 
yazısında;
"Planlama Alanı Mikro Bölgeleme Projeleri kapsamında yapılan, İmar Planlarına esas 1/2000 
ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında UA (Uygun alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde 
kalmaktadır.
UA lejantlı alanlar, Genel olarak bu alanlarda morfolojik yapılardan kaynaklı sorunlar, sıvılaşma 
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ve zemin büyütmesi, heyelan ve diğer kütle hareketleri, sellenme, su baskını, kastlaşma, kabul 
edilebilir limitleri aşan oturmalar ve taşıma güçü gibi temel mühendisliği problemleri 
beklenmemektedir. Ancak 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",
Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması 
durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekliliği durumunda zemin-
temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip gerekliliği durumunda teknik müdehaleler yapılması, 
yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, yeni 
uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de 
değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/100 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikli teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi (h) dilekçe ekinde Müdürlüğümüze sunulan 26.05.2015 tarih ve 21362969-310.01/574859-
1844-98935 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü 
yazısında;
"- İmar planlarına uygun olarak yola gerekli terk işlemlerinin bedelsiz olarak yapılması,
- yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanları olarak öngörüldüğünden, söz konusu yapı adasında 
belirlenen çekme mesafelerine uyulması ve bu mesafelerin bodrum katlarda da uygulanması,
- Söz konusu teklif ile 18.00m lik Çınar Caddesi'nden 24.00m'lik Üsküdar Caddesi'ne dönüş 
kurbunun yol geometrisini bozmayacak şekilde yeniden düzenlendiği tespit edilmiş olup bu 
doğrultuda gerekli yol terklerinin yapılması, 
"Kadıköy-Maltepe-Kartal Havaray Hattı Projesi"ne ilişkin olarak ruhsat aşamasında 
Müdürlüğümüzden tekrar görüş alınması, 
- Ulaşım Planlanma Müdürlüğünün 09.05.2013 tarih ve 480927 sayılı kararına göre "Konut 
Alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde yada parselinde otopark tesis etmek 
esastır.  Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
- Brüt alanı 75m2 ye kadar (brüt alan ≤75m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark.
- Brüt alanı 75m2-150m2 arasında (75m2< Brüt Alan ≤150m2) olan dairelerde en az 2 adet 
otopark,
- Brüt alanı 150m2 ve üstü (Brüt Alan ≥150m2) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri 
ayrılacaktır."
Şeklinde plan notu eklenmesi,
"Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30m2 lik 
inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." Plan notu eklenmesi hususlarının yerine 
getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur."
denilmektedir.
 
İlgi (a) dilekçe ile Müdürlüğümüze sunulan ve ilgi (e) ve (g) dilekçeler ile teklif plan paftaları  ve 
kurum görüşleri yenilenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu 
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 Kartal, Orhantepe, 183 Pafta, 513 Ada, 317 parsel; 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal 
Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında; kısmen TK1 (600K/ha) yoğunluklu Konut+Ticaret 
Alanında, kısmen 18 ve 24 metre genişliğindeki İmar Yollarında kalmakta olup bu doğrultuda 
hazırlanan 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar 
Planında; kısmen 5/BL-5/3, 0.35/1.75 yapılanma şartlarında Konut+Ticaret Alanında, kısmen 
İmar Yollarında kalmaktadır.
İlgi dilekçe ve eklerinin incelenmesinden parselin özel mülkiyette ve 427m2 büyüklükte olduğu, 
parselin edinim tarihinin 25.12.1990 olduğu, 19.04.2013 onanlı Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planında terk miktarının yaklaşık, %31 olduğu görülmüştür. İlgi (a) dilekçe ile 
Müdürlüğümüze sunulan ve ilgi (e) ve (g) dilekçeler ile teklif plan paftaları  ve kurum görüşleri 
yenilenen Kartal, Orhantepe, 183 Pafta, 513 Ada, 317 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği teklif paftası incelendiğinde; 513 Ada 317 parselin güneydoğusunda yer 
alan imar adası köşesindeki imar istikametinin yeniden düzenlendiği, imar adası köşesinin 
güneydoğu yönünde ötelendiği, parselin imar yoluna terk miktarının azaldığı, Konut+Ticaret 
Fonksiyonun artırıldığı, parseldeki fonksiyon ve yapılanma şartlarının korunduğu görülmüştür.
Plan notlarında ise;
-Plan değişikliği onama sınırı, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, 183 pafta, 513 Ada 317 sayılı 
parsel sınırıdır.
- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan Alan "Konut+Ticaret" ve yol alanıdır.
- Uygulama aşamasında jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanarak raporda belirtilen hususlara 
uyulacaktır.
- Açıklanmayan hususlarda mer'i uygulama imar plan ve plan notları hükümleri ile mer'i imar 
yönetmelik hükümleri geçerlidir"
hükümleri yer almaktadır.

İlgi (a) dilekçe ile Müdürlüğümüze sunulan ve ilgi (e) ve (g) dilekçeler ile teklif plan paftaları  ve 
kurum görüşleri yenilenen Kartal, Orhantepe, 183 Pafta, 513 Ada, 317 parsele ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14/06/2014 tarih 
ve 29030 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 
İmar Plan Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesinde yer alan hükümlere aykırı nitelikleri 
bulunmaktadır.
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 03.11.2015 tarih, 43 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONU: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 
ada, 317 parsel. KARAR: İlgilisinin yapmış olduğu teklif incelenmiş olup, komisyonumuzca 
uygun bulunmuştur. Yüce  Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)   
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SONUÇ :
Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda KABULÜNE  Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2015/KASIM AYI 
TOPLANTISI'NIN 06.11.2015 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR 
VERİLDİ.
 

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

GÖKHAN YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

ÖNDER TURMUŞ
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