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KARARIN ÖZÜ:
Kartal, Yakacık Mahallesi, 128 pafta, 8564 ada 15-22 parseller ve 8567 ada 1 parsele ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27707 sayılı teklifi. 
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi: a) 12.06.2015 gün ve 28819 sayılı dilekçe.
b) 17.06.2015 gün ve 62956595.310.06-1129-113535 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
c) 13.07.2015 gün ve 18416 sayılı yazımız.
d) 21.07.2015 gün ve 786224-2589-137113 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım 
Planlama Müdürlüğü yazısı.
e) 21.08.2015 gün ve 24272852-310.01.04-424472 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
f) 28.08.2015 gün ve 39563 sayılı dilekçe.
g) 01.09.2015 gün ve 22776 sayılı yazımız.
h) 08.09.2015 gün ve 24272852-310.01.04-454275 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
i) 08.10.2015 gün ve 24272852-310.01.04-501738 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
 
128 Pafta, 8564 ada 15-22 parseller ve 8567 ada 1 parsele ilgilisi tarafından hazırlanıp ilgi (a) 
yazı ekinde tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifine
ilgi (c) yazımız ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden kurum görüşleri 
istenmiştir. İlgi (e) yazı ile tarafımıza iletilen yazı doğrultusunda ilgi (g) yazımız ile tespit edilen 
eksiklikler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne iletilmiş ve ilgi (h) yazı ve ilgi 
(i) yazı ile kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir. İlgilisi tarafından 128 Pafta, 8564 ada 15-22 
parseller ve 8567 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği teklifi ve teklife esas alınan kurum görüşleri (Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, 
Ulaşım Planlama Müdürlüğü) ilgi (f) dilekçe ekinde tarafımıza iletilmiştir. İlgi (a) dilekçe 
doğrultusunda Alınan görüşler incelendiğinde;
İlgi (h) ve (i) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazıları ile
"Plan sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları, dere ıslah ve işletme bandı 
ile taşkın önlemli yapılaşma alanı dışında kalmakta olup; parsel ve çevresine ait mevcut 
içmesuyu ve atıksu hatlarımızı gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir.
Uygulama aşamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar 
verilmemelidir.
1. Bahse konu parsellerin sınırından 100DF içme suyu ve 300MBB atıksu şebeke hatlarımız 
geçmektedir.
2. İçmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların Ǿ600 mm- Ǿ1000 mm arası çaplar  için min. 
10.00 metre, Ǿ1200 mm- Ǿ1600 mm arası çaplar için min. 15.00 metre, Ǿ1800 mm ve üstü 
çaplar için min. 20.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi 
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gerekmektedir.
3. Mevcut ve Planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, İmar 
Plan çalışmalarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.
 
Mevcut ve planlanan hatalarımızın geçtiği İmar yolları ve yeşil alanlar, Ǿ300 mm- Ǿ600 mm 
arası çaplar en az 5 m. genişlikte korunmalıdır.
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 değişmesi 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 plan tadilatı teklifinin 
uygulanmasında idaremizce sakınca bulunmamaktadır" şeklinde görüş bildirilmiştir.
İlgi (f) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen ilgi (b) Deprem Zemin ve İnceleme Müdürlüğü yazısı 
ile "8564 ada 15 parsel, "UA" lejantlı alanda (Uygun Alanlar), 8564 ada 22 parsel ve 8567 
ada 1 parsel "ÖA-5b" lejantlı alanda (Ayrışmış Kaya Alanları ile temsil edilen, Orta-Hafif 
Mühendislik Önlemi Gerektiren Alanlar) kalmaktadır."
"söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, 
zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda, teknik müdahalenin 
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; "* söz konusu teklif ile ortaya çıkan inşaat 
alanı artışının ulaşıma ilave yük getirerek olumsuz yönde etkileyeceği tespit edildiğinden 
bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır." şeklinde görüş tarafımıza iletilmiştir.
İlgi (f) dilekçe ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması isteğine konu Kartal, 
128 Pafta, 8564 ada 15-22 parseller ve 8567 ada 1 parsel,16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli 
Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı'nda 250 k/ha yoğunluklu Kentsel Yenileme Proje Alanı A 
Bölgesi'nde ve bu doğrultuda hazırlanan 05.07.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi 
Kentsel Yenileme Proje Alanı A Bölgesi Uygulama İmar Planı'nda; söz konusu parseller 
çoğunlukla 5/A/3, 0.20-0.40/(B1 Konut Alanı başlığı altındaki plan notları geçerli) yapılanma 
koşullarında konut alanında, kısmen de imar yollarında kalmakta olup 05.07.2007 tarihinde 
onanan 1/1000 ölçekli Kartal Kentsel Yenileme Proje Alanının A Bölgesi Planı Plan 
notlarının;
B-Özel Hükümler, B1 - Konut Alanları başlığı altında;
"1-Konut Alanlarında E:1.25 emsal uygulanabilmesi için en az 600 m2 parsel oluşturulması 
zorunludur.
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2- 600 m2'den küçük parsellerde münferit uygulamalarda E:0.75 
600 m2'den büyük 1000 m2'den küçük parsellerin uygulamalarında E:1.25
1000 m2'den büyük 2000 m2'den küçük parsellerin uygulamalarında E:1.50
2000 m2'den büyük 5000 m2'den küçük parsellerin uygulamalarında E:1.75
5000 m2'den büyük parseller için uygulamalarda E:2.00
3-Ada bazında yapılacak uygulamalarda ada büyüklüğüne bakılmaksızın E:1.75 olarak
uygulama yapılabilir." ifadeleri yer almaktadır.
 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; İlgi (f) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen Yakacık 
Mahallesi, 128 pafta, 8564 15-22 parseller ve 8567 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ve plan raporu incelendiğinde; 8567 ada 1 parsel ve 8564 
ada 22 parselin tevhid edilmesi amaçlandığı ve bu doğrultuda iki parsel arasında yaklaşık 173 m² 
kadar imar yolunun kapatılarak Konut Alanına alındığı, 8564 ada 15 parselde ise yaklaşık 94 m² 
kadar Konut Alanının 7.00 metre genişliğinde imar yolu olarak düzenlendiği, parseller tek 
başlarına yapılandığında meri plan notları gereği 0,75 emsal alacağı, teklife konu 22 parsel ve 1 
parselin tevhidi ve kadastral yolun satın alınması halinde yaklaşık 740 m² Konut Alanı olacağından 
plan notları gereği "600 m² den büyük 1000 m² den küçük parsellerin uygulamalarında E:1.25" 
hükmünden yararlanabileceği ve böylece tadilat alanında inşaat alanının yaklaşık 424,25 m² artış 
göstereceği, ada bütünündeki parsellerin bir araya gelmeleri durumunda ise emsal değerinin "2000 
m² den büyük 5000 m² den küçük parsellerin uygulamalarında E:1.75" hükmünden 
yararlanabileceğinden inşaat alanında daha fazla artış olabileceğinden kişi başına düşen donatı 
miktarında azalma göstereceği görülmektedir.
Plan Notları olarak;
"1 –Plan değişikliği onama sınırı G22A10C1A (128 pafta, 8564 ada, 15-22 nolu parseller, 8567 
ada, 1 nolu parsel ve yol alanıdır.
2 – Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan kısmen konut, kısmen de yol alanında 
kalmaktadır.
3- Konut Alanında meri imar Planda verilen çevre yapılanma koşulları olan 5/A/3, 0,20-0,40/1,25 
geçerlidir.
4- Bahsedilmeyen hususlarda meri imar planı ve meri imar planına ilişkin yönetmelik hükümleri 
geçerlidir.
5 - Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hükümlerine göre 
uygulama yapılacaktır.
6- Jeolojik, Jeoteknik etüd, rapor ve sonuçları ile deprem yönetmeliğine uyulacaktır.
7 – Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
8 – Otopark ihtiyacı, İstanbul Otopark Yönetmeliği'ne uygun olarak parsel bünyesinde 
çözülecektir." ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.
Yapılan teklif ile nüfus ve yapı yoğunluğu artırıldığından ve donatı miktarı azaltıldığından 
14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım 
Yönetmeliğinin İmar planı değişiklikleri başlıklı 26. maddesine aykırı nitelik taşıdığı 
görülmüştür.
Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında ve 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. Maddesi ve 
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yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis'e havalesini 
arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı.)
  
RAPOR       :
İmar Komisyonu'nun 12.11.2015 tarih, 47 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONU: Kartal, Yakacık Mahallesi, 128 
pafta, 8564 ada 15-22 parseller ve 8567 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği.
                 KARAR: 128 pafta, 8564 ada 15-22 parseller ve 8567 ada 1 parsele ilişkin ilgilisinin 
yapmış olduğu tadilat teklifi incelenmiş olup 8567 ada 1 parsel ile 8564 ada 22 parseller arasında 
bulunan imar yolunun kapatılarak Konut alanına alınmasıyla,  8564 ada 15 parselin batısının 7,00 
metre genişliğinde imar yolu, parselin kalan kısmının ve kuzeyindeki kadastral boşluğun park alanı 
olarak düzenlenmesiyle bilgi paftasındaki şekli ile komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Yüce  Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)   
  

SONUÇ :
Kartal, Yakacık Mahallesi, 128 pafta, 8564 ada 15-22 parseller ve 8567 ada 1 parsele ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda KABULÜNE  Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2015/ARALIK AYI 
TOPLANTISI'NIN 11.12.2015 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR 
VERİLDİ.
 

AV. PERİHAN SEVİM
BELEDİYE MECLİSİ
2.BAŞKAN VEKİLİ

MUSTAFA YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

ÖNDER TURMUŞ
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2015

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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