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KARARIN ÖZÜ:
Kartal-Soğanlık, 139-2 Pafta, 1101 Ada 4, 5, 6, 248 ve 249 Parseller İle 4 Parselin Güneyindeki 
Tescil Dışı Alana Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği.  

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih, 2017/26766 sayılı teklifi. 
 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi: a) 27.12.2013 tarih ve PŞ:1252 sayılı Kartal belediye Başkanlık emri.  
b)27.10.2013 Tarih ve M.34.3.KAR.0.29.01.604.99-2013/PŞ:1252 sayılı Başkanlık Makamına 
yazımız
c)20.03.2014 Tarih ve 3435 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı
d)26.04.2014 tarih ve 6365 sayılı yazımız.
e)30.10.2014 tarih ve 25955148.310.01.04.01/2014-11351-7626-204761 sayılı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı.
f)06.01.2015 tarih ve 244 sayılı yazımız. (İSKİ)
g) 06.01.2015 tarih ve 245 sayılı yazımız. (Ulaşım Planlama)
h)11.01.2015 tarih ve 513 sayılı yazımız. (Deprem Zemin İnceleme)
i)11.01.2015 tarih ve 512 sayılı yazımız. (Yeşil Alan)
j)01.03.2015 Tarih ve 5047 sayılı yazımız (Milli Savunma Bakanlığı)
k)20.02.2015 tarih ve 24272852-310.01.04-85229 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü yazısı.
l)29.01.2015 tarih ve 21362969-310.01/108227-406 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
m)28.01.2015 tarih ve 62956595-310.06./180-17017 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
n)27.01.2015 tarih ve 40352154-310.01.04/132-15790 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı.
o)Bila gün Mayıs 2015 tarih ve 97358890-4220-509-15/Eml. Ş. Hrt. sayılı Milli Savunma 
Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı yazısı.
p)28.05.2015 tarih, 2015/14185 sayılı yazımız. (Meclise)
r)23.07.2015 tarih ve 19772 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.
s)19.08.2015 Tarih ve E.21750 sayılı yazımız.
t)25.11.2015 Tarih ve 25955148.310.01.04.01/2015-13244-207249 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı. (38760)
u)30/03/2017 - 14810 kayıtlı dilekçe.
v)05/05/2017 - E.14002 sayılı Başkanlık Emri.
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y)13/06/2017-E.15504 sayılı Dağıtımlı yazımız
z)22.06.2017 Tarih ve 62956595-310.06/1268-125704 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı. (30609)
aa)06.07.2017 Tarih ve 83502474-750-133177 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Emlak Müdürlüğü yazısı. (33453)
ab)17.07.2017 Tarih ve 40352154-310.01.04/800/139730 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı (35005)
ac)17.07.2017 Tarih ve 11255029-310.01.04-E.20170357308 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı. (35417)
ad)02.08.2017 Tarih ve 97400625-045.01/TN:855442-5696-152319 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı. (37131)
ae)15.08.2017 Tarih ve 21362969-310.01/919287-2839-161871 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
 
İlgi (a) Başkanlık emri ile; "04.05.2006 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama 
İmar Planında Kartal, Soğanlık, 139-2 Pafta, 1101 Ada 4, 5 ve 6 Parselleri kapsayan alanda 
yerleşik bölge halkının yapı nitelikleri dikkate alınarak, deprem risklerinden korunmaları, 
bölgenin arazi durumu, imar yollarının eğim nedeni ile açılamaması, bunun yanında mevcut 
fiili yolların eğimleri nedeni ile bölge halkı tarafından kullanımında zorluklar yaşanması da 
dikkate alınarak daha yaşanabilir bir kentsel alan oluşturulması ve bölge halkının 
mağduriyetinin giderilmesi için yukarıdaki nedenler ışığında söz konusu parsellerin birleşmesi 
öngörülerek meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın bulunması, fonksiyon değişikliği ve 
emsal artırımı getirmemesi nedeniyle 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin 
ivedilikle hazırlanması"  istenmiştir.
 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
İlgi (a) Başkanlık emri yazısına konu Kartal, Soğanlık, 139-2 Pafta, 1101 Ada 4-5-6 Parseller, 
16.04.2005 Onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı'nda çoğunlukla K5 
Yoğunluklu Konut Alanı'nda ve kısmen 18.00 m. genişliğindeki imar yolunda, 04.05.2006 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kuzeyi Uygulama İmar Planında; çoğunlukla 5/A/3, 0.20-
0.40/1.75 yapılanma şartlarında konut alanında, kısmen 18m., 10m. ve 7m. genişliğindeki imar 
yollarında kalmaktadır.
İlgi yazıya konu 1101 Ada 4, 5 ve 6 Parsellerin mülkiyetinin Kartal Kaymakamlığı Tapu 
Müdürlüğünün 30.09.2013 tarih ve 64712239.106.01.01/3364 sayılı yazısından şahıs 
mülkiyetinde ve hisseli oldukları, 1101 Ada 4 parselin 3234,99m2 yüzölçümünde,1101 Ada 5 
parselin 6078m2 yüz ölçümünde, 1101 Ada 6 parselin 17114.00m2 yüzölçümünde oldukları  
görülmüştür.
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Müdürlüğümüzce yerinde yapılan incelemede; fiilen mevcut Semavi ve Şayeste sokağın 1101 
Ada 4, 5 ve 6 Parsellerinkuzeyinden geçen ve fiilen mevcut olan 18m. genişliğindeki İmar 
yoluna (Balıkesir Caddesi) 2007 onanlı halihazır haritalar üzerinden de yapılan incelemede 
ortalama %26 eğimle bağlandıkları görülmüştür. 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 
Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında yer alan bazı imar yollarının eğim nedeni ile 
açılamadığı ve fiili yolların eğimleri nedeni ile bölge halkı tarafından kullanımında zorluk 
yaşandığı, bahse konu parseller içinden geçen imar yollarının kadastral olarak terklerinin 
yapılmadığı görüldüğünden; ilgi Başkanlık emri doğrultusunda Müdürlüğümüzce deprem 
dönüşümüne olanak sağlanabilmesi ve 04.05.2006 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi 
Uygulama İmar Planı plan notları arasında yer alan"K2, K3, K4, K5 Konut Alanlarında ve 
Ticaret+Konut fonksiyonu bulunan adalardaki toplu uygulamalarda yalnız konut olmak koşulu 
ile uygulama yapılacak alan 5000m2 den az olmamak üzere 1 adet yapı adası bütünleştirilerek 
tek parsel olarak düzenlenmesi halinde imar adasının KAKS değeri 0.75 artırılarak uygulama 
yapılabilir" hükmünden yararlanabilmesi yolunda gereken düzenlemeler yapılarak, imar adası 
oluşumuna olanak sağlayacak şekilde söz konusu parsellerin birleşmesi öngörülmüş 
parsellerden geçen imar yollarının; (Semavi (Çam) sokak ve Şayeste (Dere) sokak) arazi 
yapısının niteliği dolayısıyla %26 ortalama eğime sahip olması, ayrıca Askeri Alan fonksiyonu 
ile arasındaki  yolun yüksek eğim nedeni ile parsellerin kuzeyindeki 18m. genişliğindeki 
Balıkesir Caddesi'ne trafik yolu olarak bağlanamayacağı görüldüğünden; 1101 Ada 4, 5 ve 6 
Parsellerin yer aldığı alanın doğusunda ve batısında 7m. genişliğinde yaya yolları oluşturulmuş 
ve 1101 Ada 4, 5 ve 6 Parsellere ilişkin plan değişikliği teklifi kapsamındaki 
alanda "04.05.2006 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan 
notları geçerlidir." şeklinde plan notu önerilerek konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında 
incelenerek 5216 sayılı Kanun'un 7/b ve 14. maddesine ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere 
göre karar alınmak üzere ilgi (b) yazımız ile Kartal Belediye Meclisine sunulmuştur.
İlgi (c) yazı ekinde Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye Meclisinin 07.03.2014 tarih 
ve 2014/93 sayısı ile uygun bulunanKartal, Soğanlık, 139-2 Pafta, 1101 Ada, 4-5-6 Parsellere 
ilişkin 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı 
değişikliği, ilgi (d) yazımızla 5216 sayılı kanunun 7/b ve 14. Maddeleri gereğince incelenmek 
ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama 
Müdürlüğüne iletilmiştir.  
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2014 tarih ve 2014/1376 sayılı kararı 
ile; "Kartal İlçesi Soğanlık, 129/2 pafta, 1101 Ada, 4, 5, 6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup ilgili kurumlardan görüş alınarak ilçesi 
tarafından yeniden değerlendirilmesi uygun görülmüştür" ifadesi ile karar altına alındığı bilgisi 
ilgi (e) yazı ile Müdürlüğümüze iletilmiştir.
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Bahsi geçen Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2014 tarih ve 2014/1376 sayılı kararı 
doğrultusunda Müdürlüğümüzün ilgi (f), (g), (h), (i) ve (j) yazılarıyla ilgili kurumlardan teklife 
ilişkin kurum görüşleri istenmiştir.  
İlgi (k) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında;
- Bahse konu alan sınırı içerisinden mevcut 300MBB atıksuyu şebeke, mevcut 800BA ve 
1000BA, planlanan 1200 BA atıksu ana toplayıcı, planlanan 400MBB, 600MBB yağmursuyu 
toplayıcı ve 800BA yağmursuyu yağmursuyu ana toplayıcı hatlarımız ile 100 DF ve 150 df 
içmesuyu hatlarımız geçmekte olup hatlarımıza zarar verilmemelidir.
- Plan tadilatı sonucunda 5 adet imar yolunun kapatıldığı görülmüştür. Ancak bu imar 
yollarının güzergahında mevcut ve planlanan hatlarımız geçmektedir. Bu nedenle ana 
kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yer değişmesi talep edilen, 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 edilmesi gerekmektedir.
- Mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, imar plan 
çalışmalarında, Ø300mm-Ø600mmarası çaplar en az 5m, Ø700mm-Ø1200mm için en az 10m. 
ve üstü için en az 15m. olacak şekilde imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.
- Mevcut içmesuyu hatlarımız için ise , Ø300mm-Ø600mmarası çaplar en az 5m, Ø600mm-
Ø1000mm için en az 10m. , Ø1200mm-Ø1600mm arası çağlar için 15m. ve üstü için en az 15m., 
Ø1600mm-Ø1800mm ve üstü çaplar  için min. 20m. olacak olacak şekilde imar yolu olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir.
- Söz konusu plan sahasının bir kısmı Tugay Deresinin dere işletme bandında kalmaktadır. 
Tugay deresi için; Dere ıslah dış duvarından itibaren sağında ve solunda 10ar metre bant 
(yazımız ekinde pembe renk ile görülmektedir.) imar planlarında servis yolu veya yeşil alan 
olarak ayrılmalıdır.
- Yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek 
ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır."
İfadeleri ile olumsuz ve şartlı görüş verildiği, kurum görüşüne konu yazı eklerinin 
incelenmesinden Tugay Deresine ilişkin Dere Bandı bandının ilgi (a) Başkanlık emri 
doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğine konu 1101 Ada 4-5-6 parsellerin yer aldığı imar 
adalarının dışından (kuzeyinden) geçtiği görülmüştür.  
Diğer yandan yukarıda özetle aktarılan İSKİ yazısında bahsi geçen Tugay Deresinin de yer 
aldığı 24.06.2013 ve 27.10.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve 
Alanlarına ilişkin Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı değişiklikleri doğrultusunda 
hazırlanan 1/1000 ölçekli dere yapı yaklaşma sınırı ve alanlarına ilişkin Kartal E-5 Kuzeyi 
Uygulama İmar Planı, Kentsel Yenileme A Bölgesi Proje Alanı ve Kentsel Yenileme B Bölgesi 
Proje Alanı Uygulama İmar Plan değişiklikleriKartal Belediye Meclisi'nin 05.12.2014 gün 
ve 2014/234 sayısı ile karar altına alınarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 

Evrak Tarih ve Sayısı: 26/10/2017-E.32455

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



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI 
TOPLANTILARININ 4.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2017/164
KARAR TARİHİ : 19/10/2017

5

iletilmiş; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.03.2015 gün ve 465 sayılı kararı ile uygun 
görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 13.03.2015 tarihinde onanarak Müdürlüğümüze 
iletilmiş olup, 30.04.2015 tarihinden itibaren 30 günsüreyle askıya çıkarılmış, 29.04.2015 tarih 
ve münferit sayılı yazılarımızla ilgili Müdürlüklere ve Muhtarlıklara dağıtımı 
yapılmıştır. Bahse konu 1101 Ada, 4-5-6 Parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği, 
13.03.2015 onanlı 1/1000 Ölçekli Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına ilişkin Kartal E-5 Kuzeyi 
Nazım İmar Planı değişikliğinden etkilenmemektedir. 
İlgi (l) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında;
"04.05.2006 tt. li 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında çoğunlukla 3/A-
/5 TAKS:0.20.40 KAKS 1,75 yapılanmalı Konut alanında kısmen 18.00 m. , 10.00 m. ve 7.00 
m. en kesitli yol alanında kalmakta olan 1101 Ada 4-5-6- parsellerin içinden geçen ve fiiliyatta 
olan imar  yollarının iptal edilerek 3/A-/5 TAKS:0.20-0.40 KAKS: 1.75  yapılanmalı Konut 
Alanı fonksiyonuna, 1101 Ada 4 parselin batı tarafında yer alan bir kısım Konut alanının iptal 
edilerek kısmen 7.00 m. en kesitli yol, kısmen de Park Alanında, 1101 Ada 5 parselin kadastral 
sınırına komşu olan 1101 Ada 7 parselin bir kısmının ise Askeri Alandan 7.00 m. lik yol alanına 
alınması ve 1101 Ada 6 parselin güneyindeki imar istikametinin parsel sınırına kaydırılacak 
şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı teklifi
 - Uygulamaya yönelik olan mer'i 04.05.2006 tt. li 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama 
İmar Planında 3350 m2 lik yol alanı donatısını azaltarak, inşaat alanı artışıyla ulaşım sistemi 
üzerindeki yoğunluğu arttırdığından,
- yolların iptali ile yayaların yaya erişim mesafesinin üzerinde bir mesafede ulaşım sağlanmak 
zorunda bırakıldığından,
- 4 parselin batısında 7.00 m. en kesitte sokak önerildiği, ancak Mekânsal Planlar Yapım 
Yönetmeliğinin imar değişikliklerine ilişkin 26 numaralı maddesinde;" İmar planı değişikliği 
ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez" notuna uygun bulunmayan öneri 
yolun mer'i planlarda Park Alanı olduğundan çıkmaz sokak niteliği kazandığından,
Bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmamıştır." İfadelerinin yer 
aldığı görülmüştür. 
İlgi (m) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 
yazısında; "söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması 
durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik 
müdahaleler yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama 
aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında 
bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği jeolojik bakımdan uygun 
görülmektedir." İfadelerinin yer aldığı görülmüştür. 
İlgi (n) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 
yazısı ekinde iletilen komisyon raporunda; "söz konusu plan teklifinin dosyasında yapılan 
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inceleme sonucu; imar yollarındaki değişiklik müdürlüğümüz sorumluluğunda olmayıp, yeni 
oluşturulacak plandaki sosyal ve teknik donatı alanlarının plan etkileşim alanında kalan 
nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması, ideal ulaşım mesafesinde bulunan kullanıcı 
kitlesine yönelik rekreatif amaçlı yeterli yeşil alan miktarının bırakılarak yeni yapılaşma 
şartlarına bağlı oluşacak nüfus yoğunluğuna hitap edecek yeşil alan miktarının bırakılması 
komisyonumuz görüşüdür" İfadelerinin yer aldığı görülmüştür. 
İlgi (o) Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı yazısında;
"konu hakkında yapılan inceleme sonucunda; 139-2 pafta 1101 Ada 4, 5, 6 numaralı parsellerin 
Milli Savunma Bakanlığının sorumluluğundaki askeri alan, askeri yasak ve güvenlik bölgeleri 
kapsamında ve ANT akaryakıt boru güzergâhında kalmadığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) tespit edilmiştir"  ifadesinin yer aldığı görülmüştür. 
İlgi (a) Başkanlık emrine konu 1101 ada 4-5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği 
teklifi;  çoğunlukla Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı'nda kısmen de Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalmaktadır.  Plan değişikliği teklifi, deprem 
riskine karşı dönüşümün sağlanabilmesi amacı taşıdığından,  ada oluşturulması amacıyla E-5 
Kuzeyi Uygulama İmar Planı'nda planlanan 7m. genişliğindeki yol, İBB Ulaşım Planlama 
Müdürlüğü kurum görüşünde bahsedildiği üzere  çıkmaz sokak oluşturmayarak Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planı'ndaki park alanının batısından devam edecek şekilde 
düzenlenmiştir bilgisi ile 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. maddesine ve yürürlükteki yasa ve 
yönetmeliklere göre karar alınmak üzere alınmak üzere ilgi (p) yazımızla Kartal Belediye 
Meclisine sunulmuştur.
İlgi (r) yazı ile Müdürlüğümüze iletilen Kartal Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 2015/104 
sayılı Kararı ile aynen uygun bulunmuş ve incelenerek karar alınmak üzere ilgi (s) yazımızla 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.
İlgi (t) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısıyla; "Kartal İlçesi, 
Soğanlık Mahallesi, 139/2 pafta, 1101 ada, 4, 5, 6 parseller ve 7 parselin bir kısmı ile bir kısım 
tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup ilgili 
kurum görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi 
komisyonumuzca uygun görülmüştür" şeklinde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 16.10.2015 tarih ve 1698 sayılı kararı ile karara bağlandığı bilgisi Müdürlüğümüze 
iletilmiştir.

Devam eden süreçte İlgi (u) dilekçe ile özetle;  "Kartal Belediye Başkanlığınca Kentsel 
dönüşüm amacıyla 1101 Ada 4-5-6 Parselleri kapsayan alanda yapılması istenen plan 
değişikliğine, 4-5-6 parsellerin birlikte hareket etmesine ve 4 parselin yeşil alanda bırakılmasına 
rızasının olmadığını, bağımsız hareket etmek istediğini" içeren dilekçe Müdürlüğümüze 
sunulmuştur.
Başkanlık Makamının ilgi (v) yazısı ile;
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"Müdürlüğünüzce 27.12.2013 tarih ve PŞ:1252 sayılı "04.05.2006 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal 
E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Kartal, Soğanlık, 139-2 Pafta, 1101 Ada 4, 5 ve 6 
Parselleri kapsayan alana dair "04.05.2006 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama 
İmar Planında Kartal, Soğanlık, 139-2 Pafta, 1101 Ada 4, 5 ve 6 Parselleri kapsayan alanda 
yerleşik bölge halkının yapı nitelikleri dikkate alınarak, deprem risklerinden korunmaları, 
bölgenin arazi durumu, imar yollarının eğim nedeni ile açılamaması, bunun yanında mevcut 
fiili yolların eğimleri nedeni ile bölge halkı tarafından kullanımında zorluklar yaşanması da 
dikkate alınarak daha yaşanabilir bir kentsel alan oluşturulması ve bölge halkının 
mağduriyetinin giderilmesi için yukarıdaki nedenler ışığında söz konusu parsellerin birleşmesi 
öngörülerek meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın bulunması, fonksiyon değişikliği ve 
emsal artırımı getirmemesi nedeniyle 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin 
ivedilikle hazırlanmasına" dair Başkanlık emri doğrultusunda çalışmalarını yürüttüğünüz 
uygulama imar planı değişikliğine 1101 ada 248 ve 249 parsellerin ve 19.04.2013 onanlı Kartal 
Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planındaki Park Alanının da dâhil edilerek imar adası 
yapılanmasının sağlanması ve çalışmaların bu doğrultuda yürütülmesi hususunda gereğini rica 
ederim"
emri Müdürlüğümüze iletilmiştir.

İlgi (a) Kartal Belediye Başkanlık Emri doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan, 
ilgi (t) yazı eki Büyükşehir Belediye Meclisinin16.10.2015 tarih ve 1698 sayılı kararı ve 
ilgi (V) Kartal Belediye Başkanlık Emri doğrultusunda güncellenen  Kartal, Soğanlık, 139-2 
Pafta, 1101 Ada 4, 5, 6, 248 ve 249 Parseller İle 4 Parselin Güneyindeki Tescil Dışı Alana Ait 
Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi plan paftaları ve plan açıklama raporu ilgi (y) dağıtımlı 
yazımızla ilgili kurumlara iletilerek teklife ilişkin kurum görüşlerinin iletilmesi istenmiştir.
 
İlgi (z) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı 
ile;  "planlama alanı, Mikro Bölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planına esas 
1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında; büyük kısmı "UA (Uygun Alanlar)", kısmen 
"ÖA-4b (Yapay Dolgu ile temsil edilen, Ora-Hafif Önlemi Alınması Gereken Alanlar)" lejantlı 
alanlarda kalmakta olup 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 lokal olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak 
uygulama projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Bu alanlarda uygulama 
aşamasında yapılacak derin kazılarda kaya ortamlarında sık çatlaklı yapı olması nedeniyle 
kama tipi kaymalar ve kil, silt, kum mercekleri görülen yerlerde de stabilite sorunları 
görülebilir. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve uygun iksa projeleri hazırlanmalıdır" 
denilmektedir.
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ÖA-4B (Yapay Dolgu)lejantlı alanlar için; "Bu alanlar Yapay Dolgu Kalınlığı0m<Th<4m olan 
dolgular ile temsil edilen gölgelerdir. Sahil kesimlerinde ve iç kısımlardaki karasal alanların 
bazı bölümlerinde yer almaktadır. Bu alanlarda bulunan dolgular; taşıyıcı olarak 
değerlendirilmediği 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 istinat 
duvarlarının örülmesi gibi bazı teknik önlemler alınmalıdır. Bu alanlardaki dolgu 
kalınlıklarının az olmasından dolayı (Th<4m) mevcut dolgu malzemesinin sıyrılması yeterli 
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.
Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz 
önüne alınması ve bu işlemler sonucuna göre hareket edilmesi 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 Plan 
teklifleri jeolojik bakımdan uygun görülmektedir" görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir.
 
İlgi (aa) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Müdürlüğü yazısı ile; "ilgi yazı eki 
plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, plan teklifine konu parsellerden 1101 Ada 4 ve 5 
parsellerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi hissesi bulunduğu görülmüştür. İlgi yazı plan 
tekliflerinde meri imar planında yol ve konut alanında kalan 1101 ada 5 parselin çoğunluğunun 
yine yol alanında kaldığı, ancak 4 parselin konut alanından park alanına alındığı görülmüş 
olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hisseli mülkiyetinde olan taşınmazın değer kaybına 
uğraması nedeniyle ilgi yazı eki uygulama imar planı değişikliği teklifi tarafımızca uygun 
değerlendirilmemiştir" görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir.
 
İlgi (ab) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 
yazısı ile; yazı ekinde komisyon raporunun iletildiği belirtilmiş olup,  04.07.2017 tarihli 
komisyon raporunda özetle; "söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme 
sonucu; imar yollarındaki değişiklik müdürlüğümüz sorumluluğunda olmayıp, yürürlükte olan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planında yaklaşık 10.936 m2lik yeşil alan miktarının 1710m2 
(%16) artırılarak 12.646 m2ye çıkartıldığı görüldüğünden donatı alanlarının kamuya bila 
bedel terk edilmesi şartıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir." görüşü Müdürlüğümüze 
iletilmiştir.
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İlgi  (ac) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü yazısı ile özetle; "…iptali düşünülen imar yollarından ve yakın çevresinden geçen 
mevcut şebeke hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar plan çalışmalarında imar yolu olarak 
korunmalıdır. Mevcut ve planlanan hatlarımızın geçtiği güzergahların 100mm-600mm arası 
için min 5m. 700mm-1200mm çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar için en az 15m. genişlikte 
olacak şekilde imar yolu olarak düzenlenmesi ve içme suyu hatları boyunca hatların bakım ve 
onarımını engelleyici yapı (betonarme, park v.b.) yapı yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca dere 
ve kolektörlerinin temizlik, bakım ve servisi için yazımız ekinde gönderilen Tugay Deresi dere 
işletme bandı imar plan çalışmalarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Bu 
hatların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, 
arazi topoğrafyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmamalıdır.
Bu doğrultuda söz konusu alan kısmen vadi tabanı özelliği gösterdiğinden ve mevcut atık su 
hatlarımızın mansabı olduğundan dolayı,mevcut imar yollarının iptal edilerek yeni imar yolları 
açılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği idaremizce 
uygun mütalaa edilmemektedir."  görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir.
 
İlgi (ad) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı 
ile; "Müdürlüğümüz kamulaştırma dosyalarının tetkiki neticesinde;
- 1101 Ada 5 parsel sayılı taşınmazda İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2012/498 Esas sayılı dosyasında verilen hükmün tazvihi talep edilmiş ancak ilgili mahkemece 
red edildiğinden 2942 sayılı kanunun 17. Maddesine istinaden dava açılmış olup derdesttir. 
Yine aynı taşınmazda İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/487 Esas, 2013/456 Esas 
sayılı dosyalarında verilen kararlar ilgili tapu dairelerinde tescili hususunda 
uygulanmadığından kararların tazvihi istenmiş olup, işlemler halen devam etmektedir. Bununla 
beraber kesinleşen bir başka mahkeme kararı gereği 5 parsel ifraz edilerek 5, 5/a ve 5/b 
parseller oluşmuştur.
- 1101 Ada 4 parselde kesinleşen mahkeme kararı gereği taşınmaz ifraz edilerek 4 ve 4/a 
parseller oluşmuştur. 1101 Ada 4/a parsel sayılı taşınmazda ise Anadolu Adliyesi 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 2015/106 Esas sayılı dosyasında yürütülen kamulaştırma davası 
derdesttir.
-Özetle; yukarıda anılan taşınmazlarda derdest olan ve de kesinleşen mahkeme kararları 
bulunmakta olup bedellerinin ödendiği ancak halen tescillerinin sağlanmamış olduğu 
görülmüştür.
- Kartal İlçesi soğanlık mahallesi 139-2 Pafta, 1101 Ada 6, 248 ve 249 parsel sayılı 
taşınmazlarda kamulaştırma işlem dosyası tespit edilememiştir.
- Sonuç olarak ilgi yazınıza konu uygulama sınırının Kartal İlçesi Soğanlık Mahallesi 1101 Ada 
E:4 Y:4 ve 4/a parsel, 1001 Ada E:5 Y:5 ve 5/A ve 5/B parsel sayılı taşınmazların tamamını 
kapsayacak şekilde düzenlenmesi yerinde olacaktır. Ancak yapılacak olan imar uygulaması 
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(18. Madde uygulaması) öncesinde yukarıda belirttiğimiz mahkeme kararları gereği idaremiz 
adına tescilli kesin hisselerin, tescil işleminin tamamlanıp tamamlanmadığının 
müdürlüğümüzden sorulması gerekmektedir." görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir.
 
İlgi (ae) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile 
özetle;
- İmar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,
- Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak düşünüldüğünden teklif fonksiyonun cephe aldığı 
12.00 m lik imar yollarından 5m. çekme mesafesi düzenlenmesi,
- "Konut Alanlarında" binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark 
yeri 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) dairelerde en az 3 adet otopark yeri 
ayrılacaktır" şeklinde plan notu eklenmesi
şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.
görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir.
 
Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında incelenerek 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. 
maddesine ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre karar alınmak üzere Meclise havalesini 
arz ederim.
 
 

RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 20.09.2017 tarih, 61  sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Kartal-Soğanlık, 139-
2 Pafta, 1101 Ada 4, 5, 6, 248 ve 249 Parseller ile 4  Parselin Güneyindeki Tescil Dışı Alana 
Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğiyle ilgili teklifin görüşülmesi.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup; Müdürlüğünden geldiği 
şekliyle uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı 
ve Üyeler.)  
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Belediye Meclis Üyesi Yücel SÜSLÜ: Sayın Başkan İmar Komisyonu Raporunun tadilen; 
İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup; plan değişikliği teklifinin müdürlüğünden 
geldiği şekliyle kabul edilerek uygulama imar planı değişikliğinde geçen 4 nolu plan notu 
haricindeki plan notlarının kabul edilerek, 4 nolu plan notunun değiştirilerek bu plan 
değişikliği 1101 ada, 4,5,6,248 ve 249 parsellerin birlikte yapılanmaları halinde geçerli 
olup; 248 ile 249 parsellerin tamamının kamuya bedelsiz terk edilmesi durumunda bu 
parsellerin tapu alanlarının 2.50 emsal ile elde edecekleri inşaat alanları hakkı 4,5,6 
parsellerin inşaat alanı hakkına ilave edilecektir. Ayrıca 30.03.2017 tarihli 14810 nolu 
dilekçe ile ilgili talep komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Şeklinde tadilen 
oylanmasını talep ediyoruz.
 
SONUÇ  :
Kartal-Soğanlık, 139-2 Pafta, 1101 Ada 4, 5, 6, 248 ve 249 Parseller İle 4 Parselin Güneyindeki 
Tescil Dışı Alana Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu 
Raporuna Belediye Meclis Üyesi Yücel SÜSLÜ tarafından yapılan düzeltme ile birlikte 
TADİLEN  KABULÜNE  Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/EKİM AYI 
TOPLANTILARI'NIN 19.10.2017 TARİHLİ 4.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR 
VERİLDİ.
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