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KARARIN ÖZÜ:
1/1000 Ölçekli Kartal Merkez S-6 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı. 

TEKLİF:
02.12.2020 tarih, 2020/31101 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün  teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA
 

 
1)      14.10.2016 tarih ve BN:5145 İBB No:179936 sayılı İBB Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve 
ekleri
2)      20.10.2017 tarih ve BN:5467 İBB No:205458 sayılı İBB Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve 
ekleri
3)      24.07.2018 tarih ve 23483 sayılı yazımız
4)      25.07.2018 tarih ve 23532 sayılı Kartal Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı
5)      24.07.2018 tarih ve 23437 sayılı yazımız
6)      03.08.2018 tarih ve 24399 sayılı Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Harita ve Numarataj 
Şefliği yazısı
7)      24.07.2018 tarih ve 23479 sayılı yazımız
8)      07.08.2018 tarih ve 24699 sayılı Kartal Belediyesi Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol 
Müdürlüğü yazısı
9)      24.07.2018 tarih ve 23482 sayılı yazımız
10)   16.08.2018 tarih ve 25529 sayılı Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yazısı
11)   26.07.2018 tarih ve 17952 sayılı yazımız.
12)   03.08.2018 tarih ve 71777267-176527 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak 
Müdürlüğü yazısı.
13)   07.08.2018 tarih ve 178878 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Müdürlüğü 
yazısı.
14)   26.07.2018 tarih ve 17939 sayılı yazımız.
15)   08.08.2018 tarih ve 934738-3529-179601 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel 
Tasarım Müdürlüğü yazısı.
16)   24.07.2018 tarih ve 17705 sayılı yazımız.
17)   08.08.2018 tarih ve 754 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yazısı.
18)   26.07.2018 tarih ve 17929 sayılı yazımız.
19)   09.08.2018 tarih ve 1620-180868 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma 
Uygulama ve Denetim Müdürlüğü yazısı.
20)   26.07.2018 tarih ve 17931 sayılı yazımız.
21)   13.08.2018 tarih ve 1266-182473 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve 
Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
22)   24.07.2018 tarih ve 17692 sayılı yazımız
23)   15.08.2018 tarih ve 769-E.768 sayılı İl Sağlık Müdürlüğü yazısı.
24)   24.07.2018 tarih ve 17699 sayılı yazımız
25)   15.08.2018 tarih ve 309064 sayılı TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü yazısı.
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26)   13.08.2018 tarih 1106618 sayılı yazımız
27)   16.08.2018 tarih ve 112662 sayılı İl Müftülüğü yazısı.
28)   24.07.2018 tarih ve 17708 sayılı yazımız
29)   27.08.2018 tarih ve 437892 sayılı Maden İşleri Genel Müdürlüğü yazısı.
30)   26.07.2018 tarih ve 17937 ve 17941 sayılı yazılarımız.
31)   03.09.2018 tarih ve 912/190949 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve 
Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı.
32)   24.07.2018 tarih ve 17691 sayılı yazımız
33)   04.09.2018 tarih ve 29060 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı.
34)   24.07.2018 tarih ve 17703 sayılı yazımız
35)   05.09.2018 tarih ve 2018/704 sayılı AYEDAŞ Yatırım Planlama Müdürlüğü yazısı.
36)   26.07.2018 tarih ve 17943 sayılı yazımız.
37)   05.09.2018 tarih ve 192701-6357 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım 
Koordinasyon Müdürlüğü yazısı.
38)   26.07.2018 tarih ve 17938 sayılı yazımız.
39)   07.09.2018 tarih ve BN:4719 İBB NO:194225 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı.
40)   24.07.2018 tarih ve 17704 sayılı yazımız.
41)   09.08.2018 tarih ve 667400 sayılı İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü yazısı.
42)   26.07.2018 tarih ve 17946 sayılı yazımız.
43)   09.08.2018 tarih ve 180807 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü yazısı.
44)   24.07.2018 tarih ve 17690 sayılı yazımız.
45)   13.08.2018 tarih ve 15135 sayılı İGDAŞ yazısı.
46)   24.07.2018 tarih ve 17689 sayılı yazımız.
47)   14.08.2018 tarih ve 20180411059 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
48)   26.07.2018 tarih ve 17944 sayılı yazımız.
49)   14.08.2018 tarih ve 944670-6645-184045 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı.
50)   30.07.2018 tarih ve 901627 sayılı yazımız.
51)   14.09.2018 tarih ve 755.02(313.0502)3917 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Alt 
Yapı Hizmetleri Müdürlüğü yazısı.
52)   26.07.2018 tarih ve 17932 sayılı yazımız.
53)   15.08.2018 tarih ve 2461/184281 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita 
Müdürlüğü yazısı.
54)   24.07.2018 tarih ve 17698 sayılı yazımız.
55)   15.08.2015 tarih ve 126694 sayılı Türk Telekomünikasyon A.Ş. yazısı
56)   26.07.2018 tarih ve 17953 sayılı yazımız.
57)   16.08.2018 tarih ve 2089 İBB No:185594 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve 
Projeler Daire Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü yazısı.
58)   06.07.2018 tarih ve 17945 sayılı yazımız.
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59)   16.08.2018 tarih ve 967435-2425-185171 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım 
Koordinasyon Müdürlüğü yazısı.
60)   24.07.2018 tarih ve 17701 sayılı yazımız.
61)   17.09.2018 tarih ve 372357 sayılı TEİŞ 4. Bölge Tesis ve Kontrol Müdürlüğü yazısı
62)   26.07.2018 tarih ve 17947 sayılı yazımız.
63)   17.09.2018 tarih ve 2669 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı 
Sistem Müdürlüğü yazısı.
64)   24.07.2018 tarih ve 17700 sayılı yazımız.
65)   21.09.2018 tarih ve 17110181 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı.
66)   26.07.2018 tarih ve 17938 sayılı yazımız.
67)   24.09.2018 tarih ve 205267 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü 
yazısı.
68)   02.08.2018 tarih ve 915424 sayılı yazımız.
69)   02.10.2018 tarih ve 2286-212489 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür 
Varlıkları Projeler Müdürlüğü yazısı.
70)   30.07.2018 tarih ve 901627 sayılı yazımız.
71)   04.10.2018 tarih ve 2436-1133246 İBB No:214332 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü yazısı.
72)   27.09.2018 tarih ve 21557 sayılı yazımız.
73)   08.10.2018 tarih ve 42745 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü yazısı.
74)   08.10.2018 tarih ve İBB No:216783 sayılı İBB Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri
75)   24.07.2018 tarih ve 17710 sayılı yazımız.
76)   23.10.2018 tarih ve 150009 İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü yazısı
77)   27.04.2015 tarih ve 41295115-752.01/80612 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge 
Müdürlüğü yazısı.
78)   25.09.2018 Tarihli ve 21486 sayılı yazımız
79)   19.10.2018 tarih ve 20180530549 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
80)   31.10.2018 tarih ve 41266 sayılı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısı.          
81)   01.02.2019 tarih ve 2019/3690 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
82)   18.04.2019 tarih ve 11185 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı
83) 13.01.2020 tarih ve 12190-TN: BN:210 İBB:6667 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı

 
Kartal Merkez bölgesi, 1950'li yıllardan itibaren özellikle E5 karayolunun açılması ile birlikte büyük 
ölçekli sanayi firmalarının, 1970'li yıllardan itibaren de orta ölçekli sanayi firmaları ile bu firmalara üretim 
yapan küçük sanayi sitelerinin yer seçimi yaptıkları sanayi alanıdır. Bölge, 29.07.1980 onanlı 1/50.000 
Ölçekli İstanbul Metropoliten Alanı Nazım İmar Planı'nda sanayi kullanımı olarak ele alınmıştır. 1990'lı 
yıllarda İstanbul içindeki sanayinin merkezden uzaklaştırılması kararı ve Kartal ilçesinin konut 
gelişiminin hızlanması vb. gibi nedenlerle hazırlanan sanayi tasfiye planları özellikle büyük ölçekli 
firmaların Tuzla ve İstanbul dışında yer seçmelerini sağlamıştır. 15.11.1995 onanlı 1/50.000 ölçekli 
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İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım imar Planı'nda bölgedeki sanayilerin desantralizasyonu 
öngörülerek 'Sanayiden Hizmete Dönüşecek Alanlar' olarak planlanmıştır.
 
İstanbul Stratejik Planı kararları doğrultusunda, bölge sanayiden bilgi ve teknoloji ekonomisine dayalı 
yatırımların, hizmet yönetim merkezlerinin, ticaret, ofis, konaklama, konut, kültür vb. gibi kullanımların 
yer alacağı bir merkezi iş alanına dönüşüm sürecine girmiştir. Yürürlükte olmayan 22.08.2006 onanlı 
1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ve meri 15.06.2009 onanlı 1/100.000 ölçekli İstanbul 
Çevre Düzeni Planı'nda, Sabiha Gökçen Havaalanı'na yakınlığı, dönüşüm sürecindeki sanayi alanları, 
bölgeyi destekleyen ulaşım projelerinin varlığı, Avrupa Yakası ile denizyoluyla bağlantı kurma olanağı, 
Gebze Sanayi Bölgesi'ne yakınlığı vb. nedenlerle; Anadolu Yakası'nda, Tarihi Yarımada-Maslak Aksi 
üzerinde sıkışan Merkezi İş Alanı"nın yükünü azaltan, iki yaka arasındaki gerek işgücü gerekse ulaşım 
dengesini sağlayan, ticaret, turizm, konut, kültür, yönetim ve rekreasyon alanı ve kullanımlarının yer 
alacağı güçlü bir merkez ihtiyacını karşılaması adına M1 rumuzlu "Birinci Derece Merkez" olarak 
belirlenmiştir. Plan raporunda; Kartal'ın Birinci Derece Alt Merkez seçilmesine yönelik "…Anadolu 
Yakası'nda Kartal'da güçlü bir merkezin önerilmesiyle iki yaka arasındaki nüfus ve çalışma alanları 
dengesizliği azaltılabileceği", "Kentin Anadolu Yakası'nda Kartal'ın birinci derece merkez olmak üzere 
planlanması, ise etkin bir ulaşım altyapısının oluşturulmasının yanı sıra; yığılma avantajlarını kullanarak 
birbirileri ile ekonomi ve sinerji oluşturacak işlevlerin konumlanmalarına ve karayolu-denizyolu-
demiryolu ulaşım sistemleri arasında entegrasyona" değinilmiştir.
 
Planlama alanı içerisinde planlama süreci 01.09.1976 onanlı Yakacık İmar Planı, 25.02.1972 onanlı Kartal 
İmar planı, 15.12.1981 onanlı Soğanlık İmar Planı ve 26.05.1992 onanlı emsal artırım planı ile devam 
etmiş, kısmen bu alanda kalan E-5 ana arter civarında 03.06.1991 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli sanayi 
tasfiye planı ve bu plan üzerine 21.03.1994 onanlı 1/5000 ölçekli Yakacık Nazım İmar Planı onanmış 
olup, sonrasında mahkeme kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu alanda, 12.03.2003 onanlı1/5000 
ölçekli II . Derece Alt Merkez Nazım İmar Planı onanmış ancak mahkeme kararları ile iptal edildikten 
sonra alan plansız kalmıştır.
 
Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda davetli yarışma yoluyla fikir projesi hazırlatılmış ve planlama 
çalışmaları yapılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Metropoliten 
Planlama Ofisi (İMP), Kartal Belediye Başkanlığı ve bölgede yer alan parsel sahipleri tarafından kurulan 
İstanbul Kartal Kentsel Geliştirme Derneği katılımlarıyla fikir projesinin temel ilke ve yaklaşımları, 
ülkemiz imar mevzuat'ı doğrultusunda düzenlenerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı haline getirilmiş, bu kapsamda sırasıyla 23.06.2008 onanlı, 18.12.2009 (revizyon) 
onanlı, 03.06.2011 (revizyon) onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 03.06.2011 Nazım İmar 
Planı doğrultusunda da 16.05.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar 
Planı yürürlüğe konulmuştur.
 
İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 06.05.2013 tarih, 2011/1967 Esas No ve 2013/965 Karar sayılı 
kararı ile 03.06.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım Planı ve yine aynı 
mahkemenin 12.09.2013 tarih 2013/818 Esas No ve 2013/1859 Karar sayılı kararı ile de 16.05.2012 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı iptal edilmiştir. 03.06.2011 onanlı 1/5000 
ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planının mahkeme kararı ile iptal edilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir 
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Belediye Başkanlığı tarafından 02.08.2013 tarih ve 8917 sayılı Başkanlık Oluru alınarak çalışmalarına 
başlanılan 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 
18.09.2015 tarih ve 2015/1528 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüştür. Büyükşehir Belediye 
Başkanınca 28.09.2015 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar 
Planı, 14.10.2016 tarih ve BN:5145 İBBNo:179936 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir 
Planlama Müdürlüğü yazısı ekinde Müdürlüğümüze iletilmiş ve planın 19.10.2016-17.11.2016 tarihleri 
arasında askıya çıkarıldığı görülmüştür.
 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2017 tarih ve 2017/1161 sayılı kararı ile 28.09.2015 onanlı 1/5000 
ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planına askı süresi içinde muhtelif konularda yapılan itirazların 
uygun bulunduğu ve Nazım İmar Planının bazı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasına dair kararı 
doğrultusunda hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliği paftası Büyükşehir Belediye 
Başkanınca 13.10.2017 tarihinde onanmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama 
Müdürlüğü'nün 20.10.2017 tarih ve BN:5467 İBBNo:205458 sayılı yazısı ekinde Müdürlüğümüze 
iletilmiş ve plan 31.10.2017-29.11.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan 
edilmiştir.
 
NİP-22076,1 PİN numaralı 13.10.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı 
Değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi 
sürecinde, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde 26.04.2018 tarih ve E:2017/574, K2018/806 sayılı karar 
ile Plan Genel Hükümlerinin 2.4 numaralı maddesine dair iptal kararı alınmıştır. Bunun üzerine 
13.10.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar ve ilgili mahkeme 
kararına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2018 tarih ve 2018/1182 sayılı kararı 
alınmıştır. Söz konusu meclis kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği Büyükşehir Belediye 
Başkanı'nca 24.07.2018 tarihinde onanarak, İBB Şehir Planlama Müdürlüğünün 08/10/2018 tarih ve 
216783 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. NİP-22076,2 Plan İşlem Numaralı 24.07.2018 onanlı 
1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı Değişikliği'nin 16.10.2018-16.11.2018 tarihleri 
arasında askıya çıkarıldığı görülmüştür.
 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019  tarih ve 2019/619  sayılı kararı ile 24.07.2018 onanlı 1/5000 
ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde tarafımızca yapılan itirazın 
uygun bulunduğu ve Nazım İmar Planının bazı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasına dair kararı 
doğrultusunda hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliği paftası Büyükşehir Belediye 
Başkanınca 08.11.2019 tarihinde onanmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama 
Müdürlüğü'nün ilgi(83) sayılı yazısı ekinde Müdürlüğümüze iletilmiştir.
 
 
İlgi (1) ve ilgi (2) sayılı yazı ekleri 1/5000 Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Plan değişiklikleri 
doğrultusunda ilgi (3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75 ve 78) sayılı yazılarımızla ilgili kurumlardan ve 
Müdürlüklerden görüş istenmiş, ilgi (4, 6,8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 79 ve 80) sayılı yazılar ile ilgili 
kurumlar ve müdürlüklerden kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir.
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Müdürlüğümüze iletilen kurum görüşleri incelendiğinde;
İlgi (4) Kartal Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü, ilgi (8) Kartal Belediyesi Deprem Dönüşüm ve 
Yapı Kontrol Müdürlüğü, ilgi (12 ve 13)  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak 
Müdürlüğü, ilgi (51) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü, 
ilgi (57 ve 71) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü yazılarıyla plan 
sınırları içerisinde herhangi bir proje, yatırım ve sürdürülen bir çalışma bulunmadığı bilgisi,
 
İlgi (6) Harita ve Numarataj Şefliği yazısı ile; "28.09.2015-13.10.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal 
Merkez Nazım İmar Planı ve değişikliği doğrultusunda Şefliğinizce yapılmakta olan 1/1000 ölçekli plan 
çalışmasına altlık oluşturan kadastral paftaların Belediyemiz Kent Bilgi Sisteminde mevcut olduğunu ve 
Şefliğimize gelen bilgiler doğrultusunda güncellendiği" bilgisinin;
 
İlgi (10) Fen İşleri Müdürlüğü yazısı ile "28/09/2015-13/10/2017 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez 
Nazım İmar Planı ve değişikliği paftası incelenmiş olup,söz konusu bölgede herhangi bir projemiz ve 
yatırım kararımız bulunmamaktadır. Ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışması yapılırken; -
Arazinin eğimi dikkate alınarak açılabilecek nitelikte yol planlaması yapılması, -1/5000 ölçekli planlarda 
ada içinde düzenlenecek yolların, altyapı tesislerinin olması, bu altyapı tesislerinin entegre şekilde 
dağılmış olması nedeniyle deplase işlemlerinin zor olacağı düşünüldüğünden mevcut yolların mümkün 
olduğunca korunarak yol planlama çalışması yapılması" şeklinde görüşün,
 
İlgi (15) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü yazısı ile "İlgi yazı ekinde yer 
alan pafta incelenmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarınızı kapsayan planlama 
alanında Müdürlüğümüze ait herhangi bir proje, yatırım kararı bulunmamakla birlikte, söz konusu plan 
çalışmalarını, tarihsel, kültürel ve çevresel değerlere sahip çıkarak kentin siluetini, doğal ve tarihi 
dokusunu koruyacak, kentsel yeşil alanların gelişimini sağlayacak, ‘Kentsel Tasarım' Uygulamalarını 
destekleyip özendirecek nitelikte bir altlık oluşturmak suretiyle, koruma kullanma dengesini gözeten 
bilimsel ve uygulanabilir bir yaklaşımla hazırlanması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca planlama 
çalışmalarının yapılacağı söz konusu alanda, Kentsel Tasarım Projeleri, Kentsel Sanat Yapıları ve Prestij 
mekânları gibi projelere yönelik şehir standartlarını ve kent siluetini etkileyici üst ölçekli yeni 
fonksiyonların ya da yönlendirici plan hükümlerinin önerilmesi durumunda Müdürlüğümüzün 
bilgilendirilerek tekrar görüşümüzün alınması gerekmektedir." şeklinde görüşün;
 
İlgi (17) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yazısı ile "Bilindiği üzere, 3194 sayılı İmar Kanunun ek -3 
üncü maddesi gereğince, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programına alınan taşınmazlara ilişkin her tür ve ölçekteki İmar Planı / Plan değişikliği yapma yetkisi 
İdaremize, onama yetkisi ise Cumhurbaşkanlığı Makamına aittir. Bu kapsamda; ÖYK kararları ile 
özelleştirme kapsam ve programı alınan, ekli listede yer alan taşınmazlara yönelik İmar Planı 
çalışmalarının İdaremiz ile koordineli olarak yürütülmesi ve söz konusu taşınmazların mevcut İmar 
durumlarının korunması" şeklinde görüşün;
 
İlgi (19) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü yazısı ile "Söz 
konusu çalışmaların, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, Kültür ve Tabiat 
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Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke karalarına ve 5216, 3194 sayılı yasalar ile 29.06.2011 tarihli ve 
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede bazı maddeleri değiştiren 648 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirtilen hususlara 
uygun olması gerekmektedir" şeklinde görüşün;
 
  İlgi (21) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı 
ile "Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar planlarına esas 1/2000 ölçekli 
‘Yerleşim Uygunluk Haritaları'nda: kısmen ‘uygun olmayan alan (UOA-5)' ,kısmen,‘UA (Uygun 
Alanlar)', ve kısmen de ‘Önemli Alanlar (ÖA-3b – ÖA-4a – ÖA-4b – ÖA-5b – ÖA-6a – ÖA-6b)' lejantlı 
sınırları içerisinde kalmakta olup, söz konusu haritalara ait açıklamalar ekteki rapor örneğinde yer 
almaktadır. Sonuç olarak, Uygun Alanlar ve Önemli Alanlar'da raporda belirtilen hususların planlama 
çalışmalarında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılması gereken zemin etüt çalışmasında bu 
bilgilerinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi, ‘UOA-5' lejantlı Uygun Olmayan 
Alanlar'da ise herhangi bir şekilde yapılaşma amaçlı planlamaya gidilmemesi gerekmektedir. Ayrıca, 
raporda belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanacak olan imar planı teklif paftasının tarafımıza 
gönderilmesi durumunda konu ile ilgili Müdürlüğümüzün görüşü verilebilecektir." şeklinde görüşün;
 
İlgi (23) İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü yazısı ile; "Söz konusu planlama alanı sınırı içerisinde 
kalan üzerinde Tuzla Devlet Hastanesine bağlı Taşocakları semt Polikliniğinin yer aldığı, mülkiyeti 
Maliye Hazinesine ait, Bakanlığımıza tahsili, imar planlarında " Sağlık Tesis Alanı " olarak korunması,
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğinin 11.maddesinde "İmar planlarının yapımı ve değişikliklerinde 
planlanan alanın veya bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak kentsel, sosyal 
ve teknik altyapı alanlarında bu Yönetmeliğin EK-2 Tablosunda belirtilen asgari standartlarla ve alan 
büyülüklerine uyulur" denilmekte olup EK-2 tabloda 0-75.000 kişi nüfusa Aile Sağlığı Merkezleri için 
750-2000 m2 ve Basamak Sağlık Tesisleri için 3000 m2 Sağlık Tesis Alanı ayrılması öngörülmektedir. Bu 
doğrultuda söz konusu planlama alanında planlana veya öngörülen nüfus göz önünde bulundurularak 
bölgenin her türlü sağlık tesisi ihtiyaçlarının ileriye dönük olarak hesaplanması ve yeni sağlık tesis 
alanları planlanırken Bakanlığımızın Makro Plan çalışması kapsamında 2000 kişiye bir Aile Hekimi 
hedefi doğrultusunda Aile Sağlığı Merkezi ve ilçelerde ilk aşamada 50.000 nüfusa bir ve sonraki 100.000 
nüfusa birer adet Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılması için; Çavuşoğlu Mahallesinde 1 adet Aile Sağlığı 
Merkezi; Esentepe Mahallesinde 1 adet Aile Sağlığı Merkezi, Yunus Mahallesi 1 Aile Sağlığı Merkezi ile 
Topselvi Mahallesinde 1 adet Aile Sağlığı Merkezine ihtiyaç duyulmakta olup, söz konusu sağlık tesisleri 
için planlama alanında yeterli büyüklükte mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediyeye ait taşınmazlardan 
olmak üzere sağlık tesis alanlarında ayrılarak Belediye mülkiyetini olanların bedelsiz olarak 
Bakanlığımızın tahsis edilmesi,
Yukarıda açıklanan hususların dikkate alınması ile birlikte planlama kapsamındaki bölge içerisinde yer 
alan mevcut sağlık tesislerimizin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ile imar planlarında sağlık tesisi 
alanında kalan tüm taşınmazların planlara "Sağlık Tesisi Alanı" olarak işlenmesi, yeni sağlık tesisi 
alanları planlanırken öncelikle Hazine ve Belediye mülkiyetindeki taşınmazlardan, Mekansal Planlar 
Yapım Yönetmenliğindeki standartlara uygun, eğimi az, zemin durumu itibari ile uygun alanların 
ayrılması" şeklinde görüşünün;
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İlgi (25) TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü yazısı ile "İmar kanununun 
8.maddesinde belirtildiği üzere, ‘Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması 
gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre 
verilir‘ denilmektedir. Teşekkülümüzce de konuya ilişkin, mevcut ve ileriye yönelik projelerimiz açısından 
Teşekkülümüz ilgili birimleri tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup, tamamlanmasına müteakip 
ilave süre içerisinde teşekkülümüz görüşü Müdürlüğünüze bildirilecektir." şeklinde görüş verilmesine 
rağmen ilave süre içerisinde tarafımıza iletilen bir görüş bulunmamaktadır.  
 
İlgi (27) İl Müftülüğü yazısı ile "9052 ada 1 parselde halen Cami inşaatı devam etmekte olup, herhangi 
bir değişiklik söz konusu değildir." şeklinde;
 
İlgi (29) Maden İşleri Genel Müdürlüğü yazısı ile "yazınız ekinde 1/1000 ölçekli Kartal Merkez 
Uygulama İmar Planına ait sayısal verilerin verilmediği tespit edilmiş olup, söz konusu projeye ait 
alanların UTM E50 6‘lık koordinatlarının, NCZ veya Excel tablosu olarak Genel Müdürlüğümüze 
bildirilmesi halinde bu alanlardaki madencilik faaliyetlerine ilişkin olarak, gerektiğinde mahallinde tetkik 
yapılarak görüş bildirilebilecektir." şeklinde;
 
İlgi (31) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı ile "Söz 
konusu plan teklifi dosyasında yapılan inceleme sonucu; yeni oluşturulacak planda, 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; 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (2.11.1985/18916 sayı) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 
birinci bölümünün 16. maddesince [hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve 
değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde 
tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında yeterli yeşil alan miktarının sağlanması] yönetmelik gereği 
bahse konu yapım esaslarına uyulması" şeklinde;  
 
İlgi (33) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ile "Müdürlüğümüz arşivinden yapılan incelemede, 
söz konusu alana ilişkin Bakanlığımız tarafından onaylanmış imar planı bulunmadığı, Planlama alanının 
6306 sayılı Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ilan edilen 
herhangi bir "Riski Alan " veya "rezerv yapı Alanı " sınırı içerisinde kalmadığı, ayrıca, planlama alanının 
2863 ayılı kanun kapsamında, doğal sit alanı içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir. Yapılacak plan 
çalışmaları aşamasında tescile değer anıt ağaç ve/veya ağaç topluluğunun rastlanması halinde görüş 
alınmak üzere Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir. Belirtilen hususlara ek olarak, söz 
konusu plan çalışmalarında; İstanbul Çevre Düzeni Planı ana kararları, üst ölçekli diğer planlar, 3194 
sayılı İmar Kanunun ve ilgili yönetmelikleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliği hükümlerine 
uyulması" şeklinde;
 
İlgi (35) İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü yazısı ile "Söz konusu iş 
kapsamında belirtilen bölgelere ait altyapı verileri ile ilgili tesislerimizin mevcut durumunu gösterir 
bilgiler dijital ortamda hazırlanmış ve yazımız ekinde sunulmuş olup, yeni yapılacak proje çalışmaları 
kapsamında mevcut tesislerimizin korunması ve yapılacak iş kapsamında proje alanı dâhilîlinde ileriye 
dönük oluşabilecek yeni güç taleplerinin karşılayabilmek amacıyla DM, TM yeri ve kablo geçiş güzergahı 
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için teknik alan ayrılması gerekebileceğini göz önünde bulundurulması gerekmektedir. CSB altyapı 
tesislerimizin güncellenmesi projesi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir, bu sebeple tarafınıza 
gönderilen veriler son durumu yansıtmayabilir. Ayrıca proje alanı içerisine isabet eden trafo 
merkezlerimizin imar planlarına işlenmesi gerekmektedir." şeklinde;
 
İlgi (37) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon 
Müdürlüğü yazısı ile "bahse konu alanı etkileyecek UTK ve UKOME kararının bulunmadığı tespit 
edilmiştir." şeklinde;
 
İlgi (39) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ile "1/1000 ölçekli Kartla 
Merkez Uygulama İmar Planı çalışmasında; İlgili yasa ve yönetmeliklere ve kurul kararlarına uyulması, 
meri nazım imar palanının amaç, ilke ve esaslarına uyulması, Anadolu Yakası Mikrobölgeleme Rapor ve 
Haritalarının dikkate alınması ve çevresindeki meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarına 
uyumun gözetilmesi, eşik ve sınırlamalara uyarak alanın doğal, kültürel, ekonomik ve estetik varlıklarını 
koruyan, bu değerlere katkı sağlayarak geliştiren, kentin yaşayış ve karakteri ile çelişmeyen yerel istekleri 
olanaklar ölçüsünde değerlendirilen, uygulamada halkın destek ve katılımını sağlayan bir planlama 
anlayışını ile hareket edilmesi, 1/5000 ölçekli planda gösterilenler dışında varsa ölçek nedeniyle 
gösterilmeyen sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanların belirlenmesi ve plan aktarılması, plan 
sınırları içerisinde varsa korunması gerekli tescilli veya tescile öneri ağaçların korunması hususlarına 
dikkat edilmesi gerekmektir." şeklinde;
 
İlgi (41) İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısı ile "Plan 
çalışmalarına başlanan yapılacak plan çalışmaları sırasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde sahip herhangi bir bulguya 
rastlanması halinde, söz konusu varlığı parseline ilişkin tapu bilgileri, hâlihazır, kadastral ve imar planı 
paftaları ile ayrıntılı fotoğrafların karar alınmak üzere Müdürlüğümüze iletilmesi; planın hazırlanma 
aşamasında tescilli taşınmazların planları işlenmesi ve tescilli kültür varlıkları ile koruma alanlarında 
yapılacak uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu kararı alınmasına yönelik plan notu eklenmesi ve 
planlama çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda Müdürlüğümüz arşivinden 
yararlanabileceği" şeklinde;
 
 İlgi (43) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısı ile "Müdürlüğümüzce, 
Başkanlığımız yetkisinde olan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi ile ilgili işlemler ile 1/5000 -
1/1000 ölçekli planlarda akaryakıt ve LPG istasyonu alanında alınmak istenilen yerler için parsel bazında 
GSM mevzuatı açısında plan görüşü verilmektedir. İlgi yazı ekinde gönderilen pafta sınırları belirlenen 
bölge dâhilinde herhangi bir talebimiz, projemiz, yatırımımız bulunmamakta olup, bu alanda kurulu ve 
ruhsatlı "Akaryakıt"ve LPG Otogaz satış İstasyonları" yazımız ekinde liste halinde tarafınıza 
iletilmektedir. "Akaryakıt İstasyonları Alanları'nın planlanması aşamasında; akaryakıt istasyonları 
alanlarının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre; Akaryakıt istasyonu olarak belirlenen alanlarda kat 
yüksekliği ile ilgili şartlarla, 5015 sayılı Petrol Piyasası kanununun 01.01.2005 11939-12820 sayılı TSE 
standardında ve Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmenliğine uygun olacak şekilde 
yapılması gerekmektedir." şeklinde;
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İlgi (45) İGDAŞ yazısı ile "Söz konusu plan alanı bölgesinde yer alan altyapı tesislerimiz ekli CD ‘de 
sayısal (.dgn ve .dwg formatında) ITRF 96 koordinat sisteminde tarafınıza sunulmuştur. Abonelerimizin 
gaz arzı sürekliğinin sağlanabilmesi için mevcut doğal gaz altyapı/üstyapı tesislerimiz yerinde korunması, 
doğal gaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi, "İGDAŞ Vana odası ve bölge 
Regülatörü (Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu) tesisleri için yeşil alan; otopark alanı , teknik altyapı 
alanı, Belediye Hizmet alanı fonksiyonlarında (5.50 m X5.00m) yer ayrılması, çelik doğalgaz hatlarının 
amin.2,50 m boru orta aksısından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak,) polietilen doğal gaz hatlarına 
min.1,50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı ile bina ve diğer 
altyapı inşaatı yapılabilir" plan notu eklenmelidir." şeklinde;
 
İlgi (47) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü yazısı ile "yazı ekinde pafta ve e-mail ortamında gönderilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
sınırları yüzeysel su kaynaklarımızı su toplama havzaları dışındadır. Plan teklifi sınırları içerisinden 
çeşitli çaplarda mevcut içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarımız ile Yunus Çavuş Deresi geçmekte 
olup, dere işletme bantlarını ve hatlarımızı gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir. Bahse konu 
plan teklifi hazırlanırken aşağıdaki hususları dikkat edilmesi gerekmektedir:
1-      Plan teklifi sahası kısmen Yunus Çavuş Deresi'nin dere ıslah ve işletme bandı içinde, aynı zamanda 
kısmen Yunus Çavuş, Savaklar ve Çavuşoğlu Derelerinin taşkın önlemli yapılaşma alanlarında 
kalmaktadır.  
2-      İlgi(b) Yönetim Kurulu Kararına göre; dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servis içinde dere 
ıslah dış duvarında itibaren sağında ve solunda 10 m genişliğinde dere işletme bandı ayrılır. Bu alanlar 
İmar Plan çalışmalarında sadece dere ıslahı, servis yolu ve ya yeşil alan olarak korunmalıdır. Bu 
bantların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli, başka bir fonksiyon önerisi getirilmemeli, 
derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma 
yapılmamalıdır. Yapılan incelemede Yunus Çavuş deresi güzergahının işlenmediği tespit edilmiştir.
3-      Yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen alan taşkın önlemli yapılaşma 
alanıdır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21.9 maddesi gereği dere ıslah ve işletme bantlarının 
ve taşkın risk alanlarının her ölçekteki imar planlarına mutlaka işlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 
bahse konu plan teklifinin olan notlarına; bahse konu olan sahasının kısmen taşkın önlemli yapılaşma 
alanında kaldığı eklenmektedir. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanı dâhilinde; herhangi bir 
noktada subasman kotu, bu noktada taşkın risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotunun üzerinde 
olmalıdır. Savaklar ve Çavuşoğlu Dereleri'nin taşkın risk haritası oluşturma çalışmaları tamamlanmış 
olup, yazımız ekinde gönderilmektedir. Subasman kotuna esas teşkil edecek değerlendirmeler, taşkın risk 
haritası ile belirlenen su yükseklikleri dikkate alınarak Meri İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 
Belediyelerin takdir ve yetkisindedir. Ancak Yunus Çavuş Deresi'nin taşkın risk haritası oluşturma 
çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. Taşkın risk haritası çalışmaları henüz tamamlanmayan derelerde, 
dere işletme bandı dışında kalan dereye komşu parseller taşkın önlemli yapılaşma alanında kalkmakta 
olup bu alanların iskan edilip edilmemesi hususu, iskan edilecek alanlarda da su basman kotuna dair 
nihai değerlendirme meri imar yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belediyelerin takdir ve yetkisindedir.
4-      Subasman kotu yapı zemin giriş kotunu ifade eder. Yapılara subasman kotu verilmesindeki amaç, 
yapıyı doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumaktır. İdaremizin imar planı 
yapma ve yetkisi bulunmamakta olup, dere taşkın risk bölgesinde yer alan yapılarda su basman kotuna 
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dair düzenlenmeye ve iskân durumuna ilişkin nihai değerlendirme meri imar yönetmenliği hükümleri 
doğrultusunda belediyelerin takdir ve yetkisindedir.
5-      Açık dere mecraların kapalı mecraya dönüştürülmesi neticesinde her yıl periyodik olarak yapılması 
gereken bakım- onarım hizmetleri imkânsız hale gelmekte, mecra kesitlerinin donması ve yetersiz kalan 
mecralar su taşkınlıklarına neden olmaktadır. 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık genelgeleri, 
17.03.2010 tarih, 1987 Başbakanlık Afet ve Acil durum yönetim başkanlığı yazıları gereği, taşkın kontrolü 
amacıyla derelerin üzerin kesinlikle kapatılmamalıdır.
6-      Yapılan incelemede G22A15A1a paftasında Ø1200 Çelik isale hattımız geçmekte olup, hattımızın 
geçtiği güzergahın kısmen ‘İA' rumuzlu ibadet alanı, kısmen de park alanı olarak ayrıldığı tespit 
edilmiştir. Ancak içme suyu hatlarımın geçtiği güzergahların Ø100mm- Ø600mm arası için min. 5 m, 
Ø600mm-Ø1000mm arası çaplar için min.10.00 m, Ø1200mm-Ø1600mm arası çaplar için min.15.00m, 
Ø1800mm ve üstü çaplar için min.20.00m olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi 
gerekmektedir. İçme suyu hatları boyunca hatların ve onarımını engelleyici yapı(betonarme vb.) ve de 
ağaç dikim yapılmamalıdır. Bu nedenle isale hattı güzergahımızın en az 15m. Genişlikte imar yolu olarak 
revize edilmesi gerekmektedir.
7-      Mevcut ve planlanan atık su- yağmur suyu alt yapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, imar plan 
çalışmalarında, Ø300mm-Ø600mm arası çaplar en az 5m, Ø700mm-Ø1200mm çapları için en az 10m. 
Ve üstü çaplar için 15m. Genişlikte ‘ İmar Yolu ‘ veya ‘ Yeşil Alan' olarak korunmalıdır.
8-      Park ve yeşil alanlardan geçen atık su ve yağmur suyu hatları için bakım, onarım ve temizlik 
çalışmalarının yapılabilmesi için; park ve yeşil alanlardaki atık su ve yağmur suyu hatları güzergâhı 
boyunca işletme araçlarının girebileceği genişlikte (min.5m.) servis yollarının oluşturması gerekmektedir.
9-      Plan konusu bölgeleri alt yapı çalışmaları tamamlanmadan (dere ıslahı, atık su, yağmursuyu vb) 
inşaatta kullanma izinlerinin verilmesi dere işletme bandı ile imar ve taşkınlık koruma önlemlerinin ihlal 
edildiği, her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında sorumluluk konunun 
müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır.
10-   Plan sınırları içinde kalan idaremize ait mülkiyetlerin (dere işetme bandı dışında kalanların) ve üst 
yapı tesislerinin imar planlarında ‘İSKİ Hizmet Alanı' olarak korunması gerekmektedir.
11-   Plan sınırları içerisinde yer alabilecek akaryakıt alanları için;

-          Akaryakıt tankı depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut ve 
planlanan atık su ve içme suyu borularımızın zarar görmemesi için akaryakıt tankı ile 
borularımız ekseni arasında en az 7mt. Yapı yaklaşma sınırı bırakılmalıdır.
-          Atık sun bağlantı projesi idaremiz ilgili abone işleri daire Başkanlığı'na bağlı şube 
Müdürlüğü'ne onaylatılmalı, GSM görüşü aşamasında yine idaremiz Havza Koruma Ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın görüşü alınmalıdır.
-          Atık suların deşarjında' Atık suların kanalizasyona deşarj yönetmenliği' gereğince, 
Akaryakıt İstasyonu için Arıtma Tesisi ihtiyacını ilgili birimce bildirilmesi halinde 
topoğrafik yapıya uygun boş alan bırakılmalıdır.

12-   Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında ,yeri degişmesi talep edilen, mevcut içme suyu, 
atık su ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne 
şekilde deplase uygulama projelerinin idaremize tastik ettirilmesi gerektirilmektedir.
13-   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 alt 
yapı tesislerine zarar verilmemelidir.
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Netice olarak, 1/1000 ölçekli plan teklifinin yukardaki hususlara uygun olarak hazırlandıktan sonra görüş 
alınmak üzere 1 takım pafta ve sayısal ortamda CD ile *.dgn ve/veya*.dxf formatında idaremize 
gönderilmesi ve nihai görüşümüz alınmadan uygulamaya geçilmesi gerekmektedir." şeklinde;
İlgi (49) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı ile "Kartal Merkez Nazım 
İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin bulunduğu bölgede devam etmekte olan Kartal Sanayi 
Caddesi – Yakacık Caddesi kesişimi Yol ve Kavşak projesi, Kartal Caddesi-Çetin Sokak kesişimi Yol ve 
Kavşak Projesi, Kartal Köprüsü Kuzey Yan Yol Projesi bulunmakta olup, projelere ilişkin güncel verilerin 
Ulaşım Planlama Müdürlüğünden temin edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte; bölgede yapılacak 
planlama çalışmalarında kamuya ayrılacak donatı alanlarının, mümkün mertebe mevcut kamu 
mülkiyetindeki taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi ve oluşabilecek kamulaştırma maliyetlerinin asgari 
düzeyde tutacak şekilde yapılması" şeklinde;
 
İlgi (53) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğü yazısı ile "Söz konusu alanda 
Müdürlüğümüz tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre yapılan herhangi bir imar 
uygulama çalışması bulunmamaktadır." şeklinde;
 
İlgi (55) Türk Telekomünikasyon A.Ş. yazısı ile "Çalışmalara engel oluşturulabilecek ve ileriye dönük 
zarar görebilecek, alt ve üst tesislerimizin deplase edilmesi istenilirse, kurumumuzdan resmi kanallar 
üzerinden deplase talebinde bulunması gerekmektedir. Çalışmalarımız esnasında mevcut tesislerimizde 
meydana gelebilecek herhangi hasar, kamu hizmeti veren şirketimizi hizmet verimliliği yönünden olumsuz 
olarak etkileyeceği gibi maddi zarara da sebebiyet vermiş olacaktır.
Bu bakımdan;
1.       Çalışmalar esnasında tüm güvenlik önlemlerinin alınması,
2.       Tesislerimizin korunamayacağının anlaşılması veya proje alanının genişlemesi durumunda 
şirketimize yeni bir yazı ile deplase talebinde bulunulması,
3.       Tesislerimizi herhangi bir zarar verildiği takdirde hesaplanacak hasar keşif bedelinin 
müsebbibinden tahsil edileceğinin bilinmesi,
4.       Gerek duyulduğu durumlarda aşağıda telefon numaraları yazılı Küçükyalı Telekom Müdürlüğü'nde 
görevli personelimiz ile irtibata geçirilmesi gerekmektedir." şeklinde;
 
İlgi (59) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile "İlgi yazıya 
konu alanda gerçekleştirilecek plan çalışmalarına ilişkin olarak;

● "Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı"na ilişkin olarak Avrupa yakası Raylı Sistem 
Müdürlüğünden görüş alınması,
●"Kartal-Samandıra- Havaray Hattı"na ilişkin olarak Müdürlüğümüzden görüş alınması,
●"Halkalı-Gebze Marmaray Yüzeysel Raylı Sistem Hattı"na ilişin olarak Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Altyapı yatırımları Genel Müdürlüğünden görüş alınması,
●İnşaatı devam eden "Anadolu Yakası D-100 Yan Yolları Projesi"ne ilişkin olarak Ulaşım 
Koordinasyon Müdürlüğünden görüş alınması,
●"Kartal, Yunus Çimento Bölgesi Yol ve Kavşak Projesi"ne göre yol terklerinin bedelsiz 
yapılması,
●Kartal, Sanayi Cad-Yakacık Cad Kesişimi Yol,Kavşak Uygulama Projesi"nin 13.10.2006 tt.li 
Sanayi Caddesi Yakacık Caddesi Kavşak plan doğrultusundan planlara işlenmesi,
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●Bölgeye hizmet edecek genel otopark alanları ayrılması ve bu doğrultuda Müdürlüğümüzce 
planlanan Zeminaltı Katlı Otopark olarak etüt edilmiş olan KAR-55,KAR-56, KAR-59, KAR-60 
kodlu otopark alanlarının planlara işlenmesi ve imalatının yapılmasına olanak verecek şekilde 
plan notlarının düzenlenmesi gerekmekte olup 1/1.000 ölçekli plan kararları oluşturup plan 
paftaları ve plan notları tarafımıza iletildiğinde plan teklifleri ilişkin Müdürlük görüşümüz 
oluşturulacaktır." şeklinde;
 

İlgi (61) TEİAŞ 4. Bölge Tesis ve Kontrol Müdürlüğü yazısı ile "İstanbul ili, Kartal ilçe sınırları 
içerisinde Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında oluşacak yapılaşmalar ve bölgede hızla artacak enerji 
taleplerinin güvenilir bir şekilde karşılanması amacıyla söz konusu imar planı çalışmasında en az 70mx80 
m ölçülerinde bir alanın "Teknik Altyapı Alanı "(TEİAŞ trafo Merkezi) olarak planlanması gerekmektedir. 
Dolayısıyla trafo alanı için uygun yer belirlendiğinde Teşekkülümüze bilgi vererek çalışmaların 
koordineli bir şekilde yürütülmesi" şeklinde;
 
İlgi (63) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü yazısı ile "Yapılan 
inceleme neticesinde Kadıköy-Kartal Metro Hattı ve Karar – Kaynarca Metro Hattı bahse konu plan 
sınırının içinde kaldığı görülmekte olup, söz konusu planlama çalışmalarında Kadıköy-Kartal Metro Hattı 
ve Kartal – Kaynarca Metro Hattına ait plan ve plan notlarının korunarak dikkate alınması 
gerekmektedir. Bu bağlamda Kadıköy-kartal metro Hattı ve Kartal – Kaynarca Metro Hattına ait sayısal 
veriler yazımız ekinde gönderilmekte olup, planlama ve etüt aşamasındaki diğer hatlar için tarafınızca 
bilgi verilmesi" şeklinde;
 
İlgi (65) İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı ile "Bakanlığımızdan alınan ilgi (c) yazıda; "… Sınırları ilan 
edilen proje alanı içerisinde üzerinde eğitim tesisi bulunan alanların korunması, bölgelerin brüt nüfus 
yoğunluğu esas alınarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliği Ek-2 tablosuna uygun asgari büyüklükte 
eğitim tesis alanları ayrılması, bu alanların aynı yönetmeliğin 11. Ve 12. Maddesine göre bölgelerin 
gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak hizmet etki alanı ve yürüme mesafesi ölçütlerine göre 
tasarlanması gerekmekte olup ayrıca Kurum Açma, Kapatma ve Ad verme yöntemliğinin 5-(c) maddesi 
uyarınca " … bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu 
parsele yakın okul bahçesi duvarında en az 100m uzaklığa kadar orta/yüksek gerilim hattı, baz istasyonu 
bulunmaması, akaryakıt servis istasyonlarına en az 50m, eğlence yerlerine ise en az 100m uzaklıkta 
olması, doğal afetlere maruz kalabilecek veya sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde 
bulunmaması" niteliklerine sahip olması gerekmektedir. Diğer tarafta, eğitim alanlarının mülkiyet 
dokusuna da dikkat edilerek kamu yararı doğrultusunda üzerinde başka kullanımların ve enkaz bedeli 
oluşturacak bir müştemilatın bulunmaması ile birlikte bu alanların maliye hazinesi mülkiyetinde bulunan 
yerlerde tasarlanması ve bölgede okul ihtiyacını karşılayacak yeteri kadar maliye hazinesine ait taşınmaz 
bulunmuyorsa ilgili belediyesince 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulama sınırının 
belirlenmesi ve ayrılan okul alanlarının 18. Madde gereği düzenlenme ortaklık payından karşılanması 
için imar plan notları bölümünde gerekli düzenlenmelerin getirilmesi gerekmektedir."denilmekte 
olduğunda bu doğrultuda işlem yapılması ve sonucunda Valiliğimize bilgi verilmesini" şeklinde;
 
İlgi (67) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ile "Bahse konu 
28.09.2015-13.10.2017 onanlı 1/5000 Kartal Merkez Nazım İmar Planına ilişkin iş ve işlemlerin 
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Başkanlığımız Şehir Planlama Müdürlüğünce yürütüldüğünden, konunun ilgi yazınızın dağıtımından da 
iletildiği anlaşılan Şehir Planlama Müdürlüğünce değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmakta olup,anılan 
plan değişikliği kapsamında Müdürlüğümüzce yürütülen herhangi bir imar planı değişikliği çalışması 
bulunmamaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüzce yapılan plan ve plan değişiklikleri Başkanlığınıza da 
gönderilmekte olup, yapılacak olan plan çalışmalarında söz konusu plan ve plan değişiklikleri de dikkate 
alınarak üst ölçekli planlar, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dikkate alınarak plan çalışması 
yapılması." şeklinde;
 
İlgi (69) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü yazısı 
ile "Kartal İlçesi, Merkez Mahallesinde ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları kapsamında 
Müdürlüğünüzce yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu planlama alanın, sit alanında kalıp 
kalmadığı, sit alanında kalması halinde söz konusu sit alanı bilgilerinin, plan alanında kalıp kalan varsa 
bu alanda bulunana tescilli yapılara ait bilgilerin elde etmesi, ayrıca proje kapsamında yapılacak 
çalışmaların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına ve 5216 sayılı BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı 
İmar Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir." şeklinde;
 
İlgi (73) Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü yazısı ile "Garajımızın 
yer aldığı parseli tamamını BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak planlara işlenmesi" şeklinde;
 
İlgi (76) İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü yazısı ile "Genel olarak imar planları hazırlanırken 
Vakıf mülkiyetindeki taşınmazlar "kamu mülkü" olarak değerlendirilerek planlara sosyal donatı olarak 
yansımaktadır. Ancak belirtildiği üzere vakıflar özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olup, imar planları 
hazırlanırken Vakıfların vakfiyelerinde ön görülen sosyal, ekonomik ve hayri hizmetlerin yerine 
getirilebilmesi için "akar" nitelikli Vakıf taşınmazlarına gelir getirecek fonksiyonlar verilmesi gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 22. Ve yönetmeliğin 180. maddeleri 
mevcuttur. 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı kapsamında İdaremiz mülkiyetinde bulunan ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 
çerçevesinde "akar" nitelikli parsellerden Çavuşoğlu Mahallesi, 733 ada, 33 parsel ile 2370 ada 125 
parsel, Soğanlık Mahallesi, 1094 ada, 91 parsel bulunmakta olup, adı geçen kanun gereği akar parsellere 
gelir getirici fonksiyonlar verilmelidir. Bu nedenle söz konusu parsellerin önceki planlarda kısmen 
verilmiş olan TİCTK-1 (Ticaret-Turizm-Konut) fonksiyonunun söz konusu parsellerin kadastral sınırı 
korunarak tamamı için geçerli olmasına, Vakıf mülkiyetinin münferit olarak değerlendirilmesine olanak 
sağlanmasına dikkat edilmesi 5737 sayılı Vakıflar Kanunu çerçevesinde "hayrat" nitelikli parsellerden 
olan Çavuşoğlu Mahallesi, 2362 ada, 19 parselin "İbadet Alanı" fonksiyonunun da yine kadastral sınırları 
gözetilerek korunması İdari görüşümüz olup, Belediyenizce sürdürülen plan çalışmaları ve planlama 
süreci içerisinde herhangi bir vakıf taşınmazının tespit edilmesi durumunda, ilgili süreç içinde 5737 sayılı 
Vakıflar kanununun 22. Maddesi ve Yönetmeliğin 180. Maddesi gereğince gelir getirici uygun 
fonksiyonların Vakıf taşınmazları için verilmesi ve lüzumu halinde İdaremizden yeniden kurum görüşü 
alınması" şeklinde;
 
İlgi (80) Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısı ile "28/09/2015-13/10/2017 onanlı 
1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı ve değişikliği doğrultusunda yapılması planlanan 1/1000 
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ölçekli uygulama imar plan çalışmasına, 1/5000 ölçekli plan paftalarının incelenerek itiraz edilip edilecek 
bir husus bulunup bulunmadığının, bildirilmesi ilgi yazınızla sorulmuştu. İdaremiz Şehir Bölge Plancısı 
Neşet Dinçer KARAKOYUN tarafından hazırlanan raporda; yapılması düşünülen 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı çalışmaları hususunda; Üst ölçekli Stratejik Plan Kararları ve 1/5000 ölçekli 
Kartal Merkez Nazım İmar Planı kararlarının alt ölçekli planlara sağlıklı bir şekilde aktarılmasının 
gerektiği, plan onama sahası içerisinde kalan Hazine taşınmazlarının mümkün olduğunca yerlerinde 
korunmasının ve fonksiyonlarında herhangi bir değişikliğin yapılmamasının, eğer fonksiyon değişikliği 
yapılacaksa kiralama, irtifak hakkı veya satış durumlarında elde edilecek gelirin dikkate alınarak daha 
fazla yarar sağlayacak fonksiyonların getirilmesinin uygun olacağı rapor edilmiştir. Bu nedenle; plan 
çalışmalarında yukarıda belirtilen ve İdaremiz Şehir Bilge Plancısı tarafından hazırlanan raporun dikkate 
alınmasını ve yapılacak plan çalışmalarının her aşamasında İdaremize bilgi verilmesi" şeklinde görüş 
iletilmiştir.
 
S-6 Alt Bölgesinde yer alan parsel maliklerinden biri tarafından 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar 
Planına, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2017/560E. Sayılı dosyası ile Büyükşehir Belediyesi aleyhinde 
dava açılarak söz konusu parsellere ilişkin planlar İdare Mahkemesince iptal edilmiş olup, Büyükşehir 
Belediyesi'nin istinaf talebi üzerine  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 2019/783 
E 2019/2017 K sayılı kararı ile İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararının iptalinin kabul edildiği ve planın 
yürürlükte kaldığı görülmüştür.
 
Müdürlüğümüzce 28.09.2015-13.10.2017-24.07.2018onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar 
Planı, Plan değişiklikleri ve plan raporu esas alınarak ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, ilgili 
kurumlardan alınan görüşler ile planlama alanı çevresindeki meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 
kararlarına uyum gözetilerek 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-6 Alt Bölgesi Uygulama İmar 
Planı hazırlanmıştır. İlgi(81) yazımız ile söz konusu plan Kartal Belediye Meclisine aktarılmış olup 
ilgi(82) yazısı ekinde tarafımıza iletilen 10.04.2019 tarih ve 2019/72 sayılı Meclis Kararı ile 
Müdürlüğümüze iade edildiği görülmüştür.
 
28.09.2015-13.10.2017-24.07.2018-08.11.2019  onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar 
Planı ve Plan değişikliklerinin 2.1 maddesinde "Nazım İmar Planı'nda belirlenen Alt Bölgeler (S1, S-2, 
S-3, …S13 rumuzlu) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan etaplarını ve bu planlara göre arazi ve arsa 
düzenlemelerinin yapılacağı alanları tarif etmektedir." hükmü bulunmaktadır. Ancak S13 Alt Bölgesine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 06.06.2018 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama 
İmar Planları hazırlanıp onaylandığından 28.09.2015 onanlı1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar 
Planı alanında 12 adet uygulama imar planı hazırlanacak olup S-6 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı bu 
planlardan biridir.
 
Mevcut Yerleşik Alan Sınırı 28.09.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı 
öncesindeki nazım imar planlarında yer almakta iken 28.09.2015 onanlı plan ve plan değişikliklerinde yer 
almamaktadır. Mevcut Yerleşik Alan Sınırı, plan alanı içerisindeki mevcut konut alanlarını 
tanımlamaktadır. Bu sınır, 28.09.2015-13.10.2017-24.07.2018-08.11.2019 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal 
Merkez Nazım İmar Planı ve Plan değişikliklerinin 2.5 maddesindeki "Daha önceden imar 15, 16, 17 
ve 18 uygulaması görmüş parseller tekrar imar uygulama sonucunda ada dışında kısmen ya da tamamen 
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donatı alanında kalıyorsa bu parseller brüt parsel alanıyla birlikte oluşan komşuluğundaki TİCTK-2 
adası içinde imar transferi yapılır." hükmüne göre kısmen ya da tamamen donatı alanında kalan mevcut 
konut parsellerinin imar hakkı transferlerinde belirleyici olacaktır.
 
İlgi (21) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşü 
doğrultusunda Yerleşime Uygunluk Değerlendirme Sınırları işlenmiştir.
 
İlgi (47) İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında S-6 
Alt Bölgesinde dere ıslah işletme bandının gösterilmediği, ancak alınan İSKİ kurum görüşünde dere ıslah 
işletme bandı yer aldığı görüldüğünden ilgi (78) yazımızla bu farklılıktan bahsedilerek İSKİ'den nihai 
görüş istenmiştir. İlgi (79) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı ile kendi kurum görüşlerine uyulması hususu 
bildirilmiştir. Buna göre ilgi (79) İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşündeki dere ıslah ve işletme bandı, 
uygulama imar planına aynen işlenmiş olup, dere ıslah ve işletme bandı içerisinde kalan alanlar Park Alanı 
fonksiyonuna alınmıştır. S-6 Alt Bölgesinde dere işletme bandı dışında, taşkın risk bölgesinin de yer 
aldığı görüldüğünden, söz konusu taşkına maruz alan plana işlenmiş ve plan notlarına "Taşkın Önlemli 
Yapılaşma Alanı: Planda gösterilen Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanlarının yanı sıra Yunus Çavuş Deresi 
çevresinde ve Dere İşletme Bandı olarak gösterilen alanın dışında kalan, dereye komşu parseller taşkın 
önlemli alan yapılaşma alanı olarak kabul edilir. Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı dâhilinde herhangi bir 
noktada subasman kodu, bu noktada haritası ile belirlenen taşkın risk kotunun üzerinde olacaktır. Bu 
alanlarda Mer'i yönetmelikler ve İSKİ Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda uygulama 
yapılacaktır." hükmü eklenmiştir.
 
Kartal Merkez Nazım İmar Planı sınırları içinde, konum özellikleri dikkate alınarak belirlenen ve 
komşuluk tipi, oturum hakları, ada tipolojisi v.b. özelliklerine göre ayrılmış olan 4 adet Karakter Bölgesini 
gösteren Karakter Bölgesi Sınırları plana işlenmiştir. Buna göre, S-6 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı 
Alanında Bulvar (A Bölgesi) ve Kenar (B Bölgesi) Karakter Bölgeleri yer almakta olup bu bölgelere 
ilişkin veriler Kentsel Tasarım Kodlarında açıklanmıştır.
 
28.09.2015-13.10.2017-24.07.2018-08.11.2019 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı ve 
Plan değişikliklerindeki plan notları doğrultusunda TİCTK-1 alanlarına ait;
 

·         Bu alanlar konut, yüksek nitelikli konut, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı 
mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama 
tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, 
lokanta, restoran, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı 
otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi ticaret ve 
hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yapılabilen alanlardır..
·         Minimum parsel büyüklüğü net 2500 (iki bin beş yüz) m² olup, imar uygulaması 
esnasında parselasyonun çözülemediği zorunlu durumlarda parsel büyüklüğü %20 oranında 
azaltılabilir. Yeni yapılacak olan ifrazlarda minimum ifraz boyutu net 10.000 (on bin) m²'dir.
·         Emsal değeri 1.80 olup parselin tamamında ticaret, turizm veya turizm+ ticaret amaçlı 
yapı veya yapılar yapılması durumunda (konut, yüksek nitelikli konut, rezidans yapılmaması 
halinde) planda verilen emsal değeri 2.00'dır.
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·         Minimum ve maksimum TAKS değerleri karakter bölgelerine göre belirlenmiş olup 
aşağıda gösterildiği gibidir.

 
 

BULVAR 0,30- 0,50

KENAR 0,30- 0,50

SAHİL 0,20- 0,50

E-5 0,20- 0,40

 
·         Hava mânia hattı kriterlerine uyulması kaydıyla Yençok= 80 metredir. Ancak tamamı 
konut, yüksek nitelikli konut, rezidans yapılan bloklarda Yençok=15 kattır (52.50 metre). 
Ancak 45 m.lik Bulvara cephesi olan binalarda yükseklik 30 metreyi geçemez." şeklinde plan 
notları eklenmiştir.

15.06.2009 onanlı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Kartal İlçesi üzerinde "Merkezi İş 
Alanı" olarak tarif edilen  planlama bölgesi bu doğrultuda 03.06.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı ve 16.05.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ağırlıklı olarak 
"Ticaret+Turizm+Konut (TİCTK)" alanı olarak tanımlanmış olup Konut kullanımları en çok %50 
olacak şekilde belirlenmiştir. Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının mahkeme kararları 
ile iptali sonrası bölgede yapılaşmanın gecikmesi, İstanbul Anadolu Yakası genelinde  Ticari Alan 
stoğunun başka alanlarda yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Çok fonksiyonlu kullanım prensibinin 
geliştirildiği Kartal Merkez Uygulama İmar Planı bölgesinde fonksiyon alanları konut, ticaret, turizm, 
hizmet, kültür, rekreasyon vb. olarak belirlenmiştir. Böylelikle planlama alanında ticaret/hizmet 
işlevlerinin yanında konut işlevinin ve donatı alanlarının da yer alması, ulaşım mesafelerini azaltması, 
gece-gündüz kullanım dengesinin sağlanması ve çok işlevli bir kent alanı oluşturulması açısından önem 
arz etmektedir. Genel kararlar kapsamında hizmete yönelik oluşumların geliştirilmesi teşvik edilmekle 
beraber karma yapılanmalarda konut kullanım oranları yükseltilerek alanın gece işlevsellik kazanması 
amaçlanmış, ayrıca İstanbul Anadolu yakasında ticari ofis niteliğindeki yapı stoğunun başka bölgelerde 
yoğunlaşması ve bu bölgelerdeki yapı stoğunun tüketilememesi nedeniyle Nazım İmar Planında yer alan 
"Konut kullanımları, alandaki parsel veya parsellerin toplam emsalinin % 40'ını aşamaz." plan notu, 
1/1000 ölçekli uygulama imar planına "Konut kullanımları, alandaki parsel veya parsellerin toplam 
emsalinin % 60'ını aşamaz." şeklinde aktarılmıştır.

 
10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun değişikliklerinin 9. Maddesinde  "Bu 
madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması 
esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış 
olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk 
uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45'e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme 
ortaklık payı kesintisi yapılabilir." düzenlemesinin yapıldığı görülmüş olup Nazım İmar Planı Notlarında 
belirlenen "TİCTK-1 alanlarında uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır.  Ancak parselin 
yüzölçümünün kamuya ayrılan kısmının %40'ı geçmesi durumunda, sosyal ve teknik altyapı alanının 
(DOP) kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla, emsale konu inşaat alanı parsel yüzölçümünün %60'ı 
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üzerinden hesaplanacaktır."  hükmündeki %40 oranının yapılan değişiklik doğrultusunda %45'e 
yükseltilerek ilgili plan notu "TİCTK-1 alanlarında uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır.  Ancak 
parselin yüzölçümünün kamuya ayrılan kısmının %45'i geçmesi durumunda, sosyal ve teknik altyapı 
alanının (DOP) kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla, emsale konu inşaat alanı parsel yüzölçümünün 
%55'i üzerinden hesaplanacaktır." şeklinde TİCTK-1 alanı plan notlarına eklenmiştir.
28.09.2015-13.10.2017-24.07.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı ve Plan 
değişikliklerindeki plan notlarının 2.5 maddesi doğrultusunda TİCTK-2 alanlarına ait ise;

·            Bu alanlarda; konut, ticaret, turizm+ticaret, ticaret+konut, turizm+ticaret+konut 
kullanımlarından sadece birisi veya tamamı aşağıda belirtilen yapılaşma şartlarına göre yer 
alabilir.
·            Ticaret+konut, Turizm+ticaret+konut alanlarında konut kullanımları alandaki parsel 
veya parsellerin toplam emsalinin %60'ını aşamaz.
·            Parsel büyüklüğü minimum brüt 200 m²'dir.
·            Parsel büyüklüğü brüt 201-1000 m² arası olanlar için maksimum emsal: 1.50 Yençok= 8 
kattır (28 metre).
·            Parsel büyüklüğü brüt 1001-2499 m² arası olanlar için maksimum emsal: 1.60 Yençok=10 
kattır (35 metre).
·            Parsel büyüklüğü brüt 2500 m2 ve üzeri olanlar için emsal: 1.75'tir. Yençok= 15 kattır 
(52.50 metre).
·            Bu alanlarda en az 10 adet parselin tevhit edilmesi ile oluşan parselde veya 5000 m²'den 
büyük imar parselinde emsal değeri 0.50 artırılarak uygulama yapılır. Yapı adasının tamamının 
tevhit 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 tevhitten 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.
·            TİCTK-2 alanlarında; emsale konu inşaat alanı brüt parsel üzerinden hesaplanacaktır. 
Eğer parselin brüt parsel alanı, kadastral parselin %60 alanından küçük ise kadastral parselin 
%60'ı üzerinden uygulama yapılacaktır.
·            TAKS Değeri: 0.20-0.60 aralığında olup, ön bahçe mesafesi 5 m.'dir." şeklinde plan 
notları eklenmiştir.
  

TİCTK-2 alanlarına yönelik getirilen plan notlarından yararlanılması amacıyla minimum 5000 m2 ve 
üstü parsel büyüklüğünü sağlayacak şekilde imar adası düzenlenmiştir. 
İlgi (34) AYEDAŞ Yatırım Planlama Müdürlüğü ile ilgi (45) İGDAŞ görüşü doğrultusunda "Park 
alanı ve pasif yeşil alanlarda ilgili kurumun görüşü alınarak Trafo, İGDAŞ Vana odası ve Bölge 
Regülatörü (5.50m.X5.00m. ebatlarında Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu) yeri ayrılabilir. Bu 
alanlarda Kartal Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılır." plan notu eklenmiştir.
 
Kentsel Tasarım Kodlarında "Yeşil Aks" belirlenmiş olup bu akstan itibaren min. 8'er metre yapı yaklaşma 
mesafesi ayrılarak hava koridoru ve yeşil alan sürekliliği sağlanmıştır.
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Uygulama İmar Planının hazırlanmasında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen ana arter 
niteliğindeki yol aksları aynen aktarılmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 14. Maddesine 
uygun olarak 12m. ve 10m. genişliklerinde servis yolları açılmış, çevre planlar ile yol sürekliliği 
sağlanmıştır. Tüm yol kesitleri "Kentsel Tasarım Kodları"nda belirlenmiştir.
 
Nazım İmar Planının Genel Hükümler başlığı altındaki 1.12 maddesinde yer alan; "1.12. 1/1000 ölçekli 
plan yapım aşamasında yol boylarında, ticaret akslarında sürekliliğin sağlanması, alanın bütününün 
merkez olarak kullanımının teşvik edilmesi, kesintisiz yaya dolaşım alanlarının oluşturulabilmesi, donatı 
alanlarının çevresiyle uyumu, cephe uyumu, peyzaj düzenlemeleri vb. konularla ilgili tasarım kriterlerinin 
belirlenmesi amacıyla, yazılı ve görsel anlatımlardan oluşan kentsel tasarım kuralları (kodları) 
yazılabilir. Kentsel Tasarım Kodları 1/1000 ölçekli plan raporunda yer alacaktır." hükmü 
doğrultusunda, Uygulama İmar Planına ilişkin yazılı ve görsel Kentsel Tasarım Kodları oluşturularak Plan 
Açıklama Raporu ekinde yer almıştır. Bahsi geçen "Kentsel Tasarım Kodları" ile Kartal Merkez S-6 Alt 
Bölgesi Uygulama İmar planında, plan paftası ve plan notları ile tanımlanamayan yapılaşma biçimlerine, 
çekme mesafelerine, karakter bölgelerine dair detaylar belirlenmiştir.
Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında ve 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. Maddesi ve yürürlükteki 
yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis'e havalesini arz ederim.

RAPOR    : 
İmar Komisyonu'nun 18.01.2021 tarih, 6 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez 
S-6 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı. 
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup, komisyonumuzca müdürlüğünden 
geldiği şekli ile kabul edilmiştir. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve 
Üyeler.) 
 
Belediye Meclis Üyesi Eray NİRGİZ'in 6 Nolu İmar Komisyonuna Raporuna Tadilen; 
 
1/1000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı S-6 Alt bölgesi Komisyonumuzca incelenmiş olup, 
3.2.1. maddesinin son kısmına "Arazi toplulaştırılması ile elde edilen, (e) ve (f) maddelerinde tanımlanan 
ek emsal artışları planın kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle geçerlidir." Plan notunun eklenmesi, 
"3.3. maddesinin b bendinde ki "...birinci 5 yıl ifadesi…" yerine "…birinci 3 yıl…" ifadesinin, "...ikinci 
5 yıl ifadesi…" yerine "…ikinci 3 yıl…" ifadesinin, "…işletme ruhsatı yenilenmeyecektir." İfadesi yerine 
"…işletme ruhsatı iptal edilecektir." ifadesinin eklenmesi; 3.6. maddesinde ki "... parsellere yapılacak 
giriş-çıkışlar için giriş-çıkış düzenlemesini gösteren UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu) kararı 
alınacaktır…" ifadesi yerine "…45m., 26 m., 21 m. ve 18 m.lik yollardan cephe alan parsellere yapılacak 
giriş-çıkışlar için giriş-çıkış düzenlemesini gösteren UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu) kararı 
alınacaktır…" ifadesinin Plan Notlarına eklenmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notlarının 2.4. maddesinde yer alan "Konut kullanımları, alandaki 
parsel veya parsellerin toplam emsalinin % 40'ını aşamaz" ifadesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
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Planındaki plan notlarına uygun olacak şekilde düzenlenmesi şartıyla bilgi paftasında gösterildiği 
şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 
SONUÇ     :
 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez S-6 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin İmar Komisyonu 
Raporu Doğrultusunda tadilen KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2021/ ŞUBAT 
AYI TOPLANTISININ 04.02.2021 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ  İLE 
KARAR VERİLDİ.

 GÖKHAN YÜKSEL
BELEDİYE VE MECLİS 

BAŞKANI

 YASİN ÜNDER
MECLİS KATİBİ

 AYSEL YÜCEL
MECLİS KATİBİ
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