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KARARIN ÖZÜ:
Kartal, Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604-606 parseller ile 10198 ada 391-605 parsellere ait 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. 

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.06.2017 tarih, 2017/16875 sayılı teklifi. 
 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi: a)03/04/2017 tarih 15417 kayıtlı dilekçe.
b)29/05/2017 tarih 24990 kayıtlı dilekçe.
c)05/05/2017 tarihli 11637 sayılı yazımız.
d)19/04/2017 tarih 21362969-310.01/432519-1436-75510 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
e)23/05/2017 tarih ve 11255029-310.01.04-E.20170263245 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.

İlgilisi tarafından hazırlanıp, ilgi (a) dilekçe ile Müdürlüğümüze sunulan; 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu,  Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604 parsel 
ile  10198 ada 605 parselin , 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım 
İmar Planında K3 yoğunluklu (600 ki/ha) Konut Alanında, 2663 ada, 606 parsel ile 10198 ada, 
391 parselin ise kısmen K3 yoğunluklu (600 ki/ha) Konut Alanında, kısmen 15 metre 
genişliğindeki imar yolunda ve bu doğrultuda hazırlanan 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli 
Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında 2663 ada, 604 parsel ile 10918 ada 605 
parselin 5/A/3, 0.20-0.40/1.75 yapılaşma koşullarında Konut Alanında, 2663 ada, 606 parsel ile 
10198 ada, 391 parselin de kısmen 5/A/3, 0.20-0.40/1.75 yapılaşma koşullarında Konut 
Alanında, kısmen imar yolunda kaldıkları görülmektedir.
İlgi (a) dilekçe ile ilgilisi tarafından hazırlanan , Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604-606 parseller 
ile 10198 ada 391-605 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine 
ilişkin ilgi (b) dilekçe ekinde 62956595.310.06/721-71614 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşü, ilgi (c) yazı ile de 19/04/2017 tarih 
21362969-310.01/432519-1436-75510 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım 
Planlama Müdürlüğü görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir. Ayrıca İlgi (d) yazı ile İstanbul Su 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden görüş istenmiş olup ilgi (e) yazı ile kurum görüşü 
Müdürlüğümüze ulaşmıştır.
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ilgi (b) dilekçe ekinde 62956595.310.06/721-71614 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı ile; "İstanbul İli, Kartal ilçesi, Yukarı 
Mahallesi, 180 pafta, 2663 ada 606-604 parsel, ve 10198 ada 605-391 parsellerde mevcut 
binaların planlara işlenmesine yönelik 1/1000 ölç. Uygulama İmar Planı değişikliği yapılarak, 
alana "Konut Alanı ve Yol Alanı" fonksiyonları getirilmek istendiği belirtilmekte olup, 
Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir. Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri 
kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda, 
"UA (Uygun Alan)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu 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 
sunulacak 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 şey 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. 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 imar Planı Değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun 
görülmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir.

İlgi (d) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile ;"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 trafik yükünün mevcut planlanan ulaşım sistemlerine etkisinin 
değerlendirilmesini kapsamaktadır.
 
      

 Teklife konu alan güneybatı yönünden 9.00 m genişliğinde planlanmış olan Sıla 
Sokaktan doğu yönünden 15.00-22.00m'lik Kumru Sokaktan cephe almaktadır. 2663 
ada 604 parsel ile 606 parsel arasından 10.0m'lik Birgül Sokak geçmektedir.
      

 Teklif.alanın cepheli olduğu yollar üzerinde Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında 
UTK-UKOME Kararlı proje ya da planlama çalışması bulunmamaktadır.
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 Söz konusu teklif ile 1/1.000 ölçekli meri planda 15.00-22.00m arasında planlanmış 
olan Kumru Sokağın yol genişliğinin minimum ölçüsünün 13m'ye düşürülerek imar 
istikametinde düzenleme yapılmasının araç yolunu daraltarak trafik açısından 
olumsuzluk yaratacağı ve söz konusu alan için belirlenen 5m'lik çekme mesafesinin 
mevcut bloklar ile sıfıra düşürülmesinin yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanları 
olarak öngörüldüğünden bölgesel ulaşım sistemini olumsuz yönde etkileyeceği ve 
çevreye emsal teşkil edeceği belirlenmiştir. 

      
ULAŞIM KARARI: Yukarı Mahallesi. 180 pafta. 2663 ada 606-604 parseller ve 10198 ada 605 
parsel-391 parsellerde yer alan ruhsatlı ancak iskanı alınamamış 4 adet bloğun blok ölçüleri 
ve kat irtifaları korunarak mevcut bina olarak planlara işlenmesi ve 10198 ada 391 parsel ile 
2663 ada 604 parselde imar istikamet hattının mevcut binalara göre yeniden düzenlenmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi;

      
 1/1.000 ölçekli meri planda 15.00-22.00m arasında planlanmış olan Kumru Sokağın 

yol genişliğinin minimum ölçüsünün 13m'ye düşürülerek imar istikametinde düzenleme 
yapılmasının araç yolunu daraltarak trafik açısından olumsuzluk yaratacağı,
      

 Söz konusu alan için belirlenen 5m'lik çekme mesafesinin mevcut bloklar ile sıfıra 
düşürülmesinin yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanları olarak öngörüldüğünden 
bölgesel ulaşım sistemini olumsuz yönde etkileyeceği ve çevreye emsal teşkil edeceği 
belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır." bilgisi 
tarafımıza iletilmiştir. 

İlgi (e) İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında ise; "Kartal ilçesi, Yukarı 
Mahallesi, 180 pafta, 2663 ada,604 ve 606 parseller ile, 10198 ada, 391 parseldeki mevcut 
kooperatif bloklarının meri plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı tadilatı teklifine idaremiz görüşü talep edilmektedir. Plan değişikliği sahası yüzeysel su 
kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve işletme bandı dışında kalmaktadır. Söz 
konusu 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifinin ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe 
girmesi halinde idaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamakta olup mezkur alana ait 
mevcut altyapı tesislerimizi gösterir pafta 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." görüşü tarafımıza iletilmiştir.
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Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
 
İlgi (a) dilekçe ile Müdürlüğümüze sunulan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
teklifine konu Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604-606 parseller ile 10198 ada 391-605 
parsellerin bulundukları mevcut yapı adalarından ifraz çizgisi ile ayrılarak üzerilerinde bulunan 
mevcut yapılar baz alınarak  kitle yapılanma koşullarına tabii olması, ayrıca  2663 ada 604 
parsel ile 10918 ada 391-605 parsellerin bulunduğu  yapı adasındaki istikametlerin mevcut yapı 
kitlelerini ada içerisinde bırakacak biçimde değiştirilmesi talep edilmekte olup gerekçe olarak 
plan açıklama raporunda "...mülkiyeti Ermankent Sitesine ait 180 pafta, 2663 ada, 606 parsele 
06.03.1995/1-46 sayılı; 2663 ada, 604 parsele 06.03.1995/1-47 sayılı 10198 ada, 391 parsele 
09.12.1994/4-36 sayılı ruhsatlar alınmış olup, 4 adet blok tamamlanmıştır. Kooperatif üyeleri 
halen konutlarında ikamet etmektedirler. Sitede blokların iskanı olmadığından ve kat irtifakı 
kurulamadığından üyelerin tapuları verilememiştir. Mevcut blokların toplam inşaat alanı 
hesaplandığında meri planda verilen emsalle sorun çözülebilmektedir. Kooperatif varlığını 
halen sürdürmek zorunda kaldığından kooperatif ortakları bu sorunu çözebilmek ve ikamet 
ettikleri dairelerine iskan alabilmek için plan değişikliği yoluna gitmek mecburiyetinde 
kalmışlardır.
İstanbul, Kartal İlçesi, Petrol İş Mahallesi, mülkiyeti Ermankent Sitesine ait 180 pafta, 2663 
ada, 606 parsel, 2663 ada, 604 parsel ile 10198 ada, 391 parseller üzerinde bulunan 
ruhsatlı, ancak büyümeler ve fazla kat nedeniyle iskanı bulunmayan 4 adet bloğun; inşaat alanı 
meri planda verilen emsalle çözüldüğünden ve binalar için sağlam raporu alındığından bu 
nedenle de kentsel dönüşüme girme talepleri bulunmadığından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği ile ölçülerinin ve kat irtifasının korunarak mevcut bina olarak plana işlenmesi 
sağlanmıştır. Plan değişiklik teklifinde 10198 ada, 391 ve 605 parseller ile 2663 ada, 604 
parsel tevhid edilerek 3712 m2 alan sağlanacaktır. Kooperatife ait binalardaki dairelerin 
iskanlarını ve tapularını alabilmesi ve bu konudaki mağduriyetlerinin giderilebilmesi amacıyla 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi hazırlanmıştır. Sorun planda verilen 
mevcut emsalle ve yapılanma ile çözülebildiğinden bloklar ölçüleri ve kat irtifası korunarak 
mevcut bina olarak plana işlenmiş ve 10198 ada, 391 parsel ile 2663 ada, 604 parselde imar 
istikamet hattı mevcut binalara göre yeniden düzenlenerek, kaldırım genişliği trafik izi 
değişmeyecek şekilde bazı yerlerde 1 m'ye indirilmiştir." ifadeleri sunulmaktadır.

04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planına 
göre incelendiğinde  plan fonksiyonları açısından aykırı bir nitelik taşınmadığı ancak 2663 ada 
604 parsel ile 10198 ada 391-605 parsellerin bulunduğu  yapı adasındaki istikametlerin 
değiştirilmesi sonucu Nazım İmar Planında adanın doğusundaki 15 m. genişliğindeki imar 
yolunun daraltıldığı görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama 
Müdürlüğünden alınan kurum görüşünde "söz konusu imar yolu olan Kumru Sokağın 13 m.'ye 
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kadar daraltılmasının trafik akışını olumsuz etkileyeceği ve bölge içerisinde uygulanan 5 m.'lik 
bina  çekme  mesafesinin mevcut bloklar ile sıfıra düşürülmesinin yoldan çekme mesafeleri yol 
rezerv alanları olarak öngörüldüğünden bölgesel ulaşım sistemini olumsuz yönde 
etkileyeceği" vurgulanarak uygun görüş verilmemiştir. Ayrıca yapı adası istikametlerinin 
değiştirilmesi ile ada alanının yaklaşık 181 m² artmakta olduğu bunun sonucunda da teklif 
edilen plan notlarına göre (5. madde) mevcut binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda 
meri yapılanma koşullarının geçerli olacağı varsayılırsa yaklaşık (181 x emsal: 1.75) 316 m²'lik 
bir inşaat alanı kazanımı olacağı belirlenmiştir.
 

Plan Notlarında ise;
"1. Plan Değişikliği Onama Sınırı 180 pafta, 2663 ada, 606 parsel, 2663 ada, 604 parsel, 10198 
ada, 605 parsel ile 10198 ada, 391 parselleri kapsamaktadır.
2. Plan Değişikliği Onama Sınırı içindeki alan kısmen konut alanı, kısmen de yol alanıdır.
3. Konut Alanında M simgeli binalar mevcut binalardır.
4. Ruhsat aşamasında mevcut binaların kontür gabarileri alınarak, binalar arasındaki çekme 
mesafeleri ve gabarileri esas kabul edilecektir.
5. Binaların yıkılıp, yeniden yapılması halinde bu plan koşulları iptal edilecek olup, binaların 
yeniden yapıldığı tarihteki meri plan koşullarına uyulacaktır.
6. Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacak olup, bu görüşlere 
uyulacaktır.
7. Açıklanmayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri ve meri İmar 
Yönetmeliği hükümleri geçerlidir." denilmektedir.

Dilekçeye konu talep  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı donatı alanlarını azaltıcı yönde 
olduğundan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri 
başlıklı 26. maddesinde yer alan hükümlere aykırı olduğu da görülmektedir.
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.)
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RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 23.06.2017 tarih, 47  sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNU ÖZÜ: Yukarı Mahallesi, 
2663 ada, 604-606 parseller ile 10198 ada 391-605 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliyle  ilgili teklifin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup; Müdürlüğüne iadesi uygun 
görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
 
SONUÇ  :
Kartal, Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604-606 parseller ile 10198 ada 391-605 parsellere ait 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda Müdürlüğüne İADESİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/TEMMUZ AYI 
TOPLANTILARI'NIN 07.07.2017 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE  OYBİRLİĞİ  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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