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KARARIN ÖZÜ:
Kartal-Yakacık, 12028 ada 11,12 ve 4 parseller ve 4 parselin Güneyindeki Tescil dışı 
Kadastral Alandan geçen İmar Yoluna (Türkan Sokak) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği teklifi. 

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih, 2017/9772 sayılı teklifi. 
 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi: a)26/08/2016 tarih ve 25816 sayılı Başkanlık Emri.
b)05/01/2017 tarihli 431 sayılı yazımız.
c)05/01/2017 tarihli 433 sayılı yazımız.
d)05/01/2017 tarihli 432 sayılı yazımız.
e)03/02/2017 tarih ve 24272852-310.01-E.20170064596 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
f)30/01/2017 tarih ve 6295695.310.06/218-18869 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
g)23/02/2017 tarih ve 21362969-310.01/212814-704-36638 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.

İlgi (a) Başkanlık Emri doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği teklifine konu, 116-2 pafta, 12028 (E:997) ada 11,12 ve 4 parseller ve 4 parselin 
güneyindeki tescil dışı kadastral alan, 16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi 
Nazım İmar Planında Kentsel Yenileme Proje Alanı B bölgesinde kalmakta olup bu 
doğrultuda hazırlanan 05.07.2007-13.03.2015 onanlı 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Proje 
Alanı B Bölgesi İmar Planı ve değişikliğinde kısmen  5/A/3, 0.20-0.40/(B.1 maddesine 
istinaden)  yapılaşma koşullarında Konut Alanında ve kısmen İmar Yolunda kalmakta olup 
Plan Notlarının B.1 maddesi altında;
"1) Konut alanlarında e:1.25 emsal uygulanabilmesi için en az 600 m2 parsel oluşturulması 
zorunludur.
2) 600 m2'den küçük parsellerde münferit uygulamalarda e:0.75
600 m2'den büyük 1000 m2'den küçük parsellerin uygulamalarda e:1.25
1000 m2'den büyük 2000 m2'den küçük parsellerin uygulamalarda e:1.50
2000 m2'den büyük 5000 m2'den küçük parsellerin uygulamalarda e:1.75
5000 m2'den büyük parsellerdeki uygulamalarda e:2.00
3) Ada bazında yapılacak uygulamalarda ada büyüklüğüne bakılmaksızın e:1.75 olarak 
uygulama yapılabilir." hükümleri bulunmaktadır.
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İlgi (a) Başkanlık Emri ile; "05.07.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kentsel Yenileme B 
Bölgesi Planında, 12028 ada 11-12-4 parseller ile tescil dışı alanın bir kısmında (Türkan 
Sokak) yeralan imar yolunun, fiiliyattaki kot farkı nedeniyle açılamayacağından dolayı planda 
kaldırılması" talep edilmiştir. İlgi (a) Başkanlık Emri doğrultusunda Müdürlüğümüzce 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilgi (b), (c) ve (d) 
yazılarımız ile kurum görüşleri istenmiştir. Tarafımıza iletilen görüşlerden; 
İlgi (e) İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında;
"Plan değişikliği sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve 
işletme bandı dışında kalmaktadır. Plan değişikliği sahasına ait mevcut içmesuyu ve atıksu 
hatlarımızı gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir. Uygulama sırasında aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar verilmemelidir.
lara dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar verilmemelidir.
1.Kaldırılan imar yolundan mevcut  Ǿ300MBB ve  Ǿ400MBB atıksu şebeke hatlarırnız 
geçmektedir. Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, 
mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase 
bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase  edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce 
İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak  uygulama projelerinin 
İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.  
2. Ayrıca plan değişikliği sınırından da mevcut  Ǿ100DF içmesuyu şebeke ve Ǿ300MBB 
atıksu şebeke hatlarımız geçmektedir.
3. İçmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların Ǿ100mm -  Ǿ600mm arası çaplar için 
min.5.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
4. Mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, İmar 
Plan çalışmalarında, Ǿ300 mm - Ǿ600 mm arası çaplar en az 5 m., Ǿ700 mm - Ǿ1200 mm 
çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte "İmar Yolu" veya "Yeşil 
Alan" olarak korunmalıdır.
5. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz 
ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk 
tarafindan yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir."  şeklinde,
İlgi (f) Deprem Zemin ve İnceleme Müdürlüğü yazısında;
"Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 
ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda "UA" (Uygun Alan) lejantlı sınırlar içerisinde 
kalmakta olup, bu alanda Aydos Formasyonu'na ait birimler (Kuvarsit, Kumtaşı, Çakıltaşı, 
Miltaşı (ayrılmamış)) yer almaktadır. Söz konusu haritalara ait açıklama raporunda;
"UA" lejantlı alanlar için; "Her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak 
bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle, uygulama öncesi parsel bazında yapılacak 
çalışmalarda yerel olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak 
uygulama projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygulama aşamasında 
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yapılacak derin kazılarda, kaya ortamlarında sık çatlaklı- kırıklı yapı olması nedeniyle kama 
tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları görülebilir. Bu durumda gerekli önlem projeleri 
hazırlanmalıdır. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine 
göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri hazırlanmalıdır" denilmektedir. Ayrıca bu 
alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.
Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz 
önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, 
bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 
1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadilatı teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." şeklinde,

İlgi (g) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; 
" - Teklife konu 7.00m genişliğinde yaya ve servis yolu niteliğinde planlanmış olan Türkan 
sokak, batı yönünde yer alan 7.00m'lik Haydarbaba Sokak ile 7.00m'lik Namzet Sokak 
arasında ulaşım bağlantısını sağlayan bir yol niteliğindedir.
   -  Plan açıklama raporunda söz konusu yol alanına ilişkin olarak "değişiklik yapılması teklif 
edilen imar yolu yaklaşık 7.5 metre genişliğinde 97 metre uzunluğunda olup 700 m²'lik bir 
alanı kapsamaktadır. Söz konusu imar yolunun Haydarbaba Sokak tarafındaki başlangıç 
noktası ile Namzet Sokak tarafındaki bitiş noktası arasındaki yaklaşık 23 metrelik bir kot farkı 
bulunmakta ve bu da yol boyunca yaklaşık %23'lük bir eğim oluşmasına sebep olmaktadır. 
Mevcut durumda imar yolunun Namzet Sokak ile kesişeceği tarafta 3 katlı bir konut yapısı, 
istinat  duvarı ve merdiven bulunmaktadır."
"...imar yolunun (Türkan Sokak), fiiliyattaki kot farkı nedeniyle açılamayacağından dolayı 
planda kaldırılması..." ifadeleri yer almaktadır.
  - Teklife konu yol alanını etkileyen Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında UTK-UKOME 
Kararlı proje ya da planlama çalışması bulunmamaktadır.
  - Teklife konu 7.00m'lik imar yolunun iptali ile Haydarbaba sokak ile Namzet sokak 
arasındaki ulaşım bağlantısının engelleneceği, yayalar için yaya erişim mesafesinin üzerinde 
bir yol kat edilmesi gerekeceği ve bütün bu sebeplerin ulaşım sistemi üzerinde araç ve yaya 
trafiği açısından yeni talepler doğurarak  olumsuzluk teşkil edeceği tespit edilmiştir.
Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 12028 (E:997) ada 11, 12, 4 parseller ve 4 parselin 
güneyindeki tescil dışı kadastral alandan geçen imar yolunun 05.07.2007-13.03.2015 onanlı 
Kentsel Yenileme Proje Alanı B lejantlı bölgede imar yolunda kalmakla olduğu ancak söz 
konusu yolun mevcutta eğimli olduğu ve yolun bir kısmında konut ile konuta ait istinat duvarı 
ile merdiven bulunduğu belirtilerek söz konusu yolun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi ile Haydarbaba Sokak ile Namzet Sokak 
arasındaki ulaşım bağlantısının engelleneceği, yayalar için yaya erişim mesafesinin üzerinde 
bir yol kat edilmesi gerekeceği ve tüm bu sebeplerin ulaşım sistemi üzerinde araç ve yaya 
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trafiği açısından yeni talepler doğurarak olumsuzluk teşkil edeceği tespit 
edildiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır." görüşü iletilmiştir.

Alınan kurum görüşleri incelendiğinde ilgi (e)  İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü yazısında, plan değişikliğine konu; imar yolu güzergahından, içme ve atıksu 
hatlarının geçmekte olduğu ve bu alanın min.5.00 olacak şekilde imar yolu olarak 
düzenlenmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür. İlgi (g) İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında ise söz konusu imar yolunun 
kapatılmasıyla bölgesel ulaşım ağının bozulacağı ve yeni taleplerin doğacağı öngörülerek 
teklif uygun bulunmamıştır.
İlgi (a) Başkanlık Emri doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan Yakacık, 116-2 pafta, 
12028 ada 11,12 ve 4 parseller ve 4 parselin güneyindeki tescil dışı kadastral alandan geçen 
İmar Yoluna (Türkan Sokak) ilişkin 1/1000 ölçekli  Kentsel Yenileme Proje Alanı B 
Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile söz konusu İmar Yolu başlangıç ve bitiş 
noktalarından kapatılarak konut alanına dahil olacak şekilde düzenlenmiştir. Plan çalışmasına 
konu alanda bulunan parseller Belediyemiz bilgisayar sistemi parsel sorgulama ekranından 
sorgulandığında 11 ve 12 parsellerin özel şahıslara ait olduğu 4 parselde ise özel şahısla 
birlikte Kartal Belediyesi'nin hissesi olduğu görülmektedir. 
 
Müdürlüğümüzce yerinde ve halihazır haritalar üzerinde yapılan incelemelerde söz konusu 
imar yolunun tamamının fiilen oluşmayıp ada ortasına kadar geldiği ve kotun o noktadan 
sonra arttığı, yolun Namzet Sokak ile kesişeceği tarafta  3 katlı bir konut yapısı, istinat duvarı 
ve merdiven bulunduğu ve kısmen tescil dışı kadastral alanda kaldığı tespit edilmiştir. 
Plan değişikliği teklifi ile iki imar adası arasında kalan imar yolu kapatılarak yaklaşık 700 
m²'lik alan Konut Alanına dahil edilmiş ve bu imar adalarının birleşmesi sonucu yaklaşık 
10650 m² büyüklüğünde tek bir imar adası oluşmuştur. Söz konusu teklif 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olmamakla birlikte 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
kararlarını değiştirici, nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı, yol donatısını azaltıcı yönde olduğu 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. 
maddesinin 1.,2., 3. ve 7. fıkrasında belirtilen hususlara aykırı olduğu da görülmektedir.
Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında incelenerek, 5216 sayılı yasanın 7b. ve 14. 
maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere 
Meclise havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı.)
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RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 13.04.2017 tarih, 26  sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Kartal-Yakacık, 
12028 ada 11,12 ve 4 parseller ve 4 parselin Güneyindeki Tescil dışı Kadastral Alandan geçen 
İmar Yoluna (Türkan Sokak) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
teklifinin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili teklif görüşülmüş olup; Müdürlüğünce hazırlanmış olan 
uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
 
SONUÇ  :
Kartal-Yakacık, 12028 ada 11,12 ve 4 parseller ve 4 parselin Güneyindeki Tescil dışı 
Kadastral Alandan geçen İmar Yoluna (Türkan Sokak) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Temel YAZ, Hüseyin KARAKAYA, 
Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, H.Kubilay 
SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, F.Filiz ELİBOL, 
Haydar GÖKSOY, Zekeriya DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin 
BEKTAŞ, Halil KOYUN'un Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 
2017/MAYIS AYI TOPLANTILARI'NIN 05.05.2017 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE 
 OYÇOKLUĞU  İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

GÜRBÜZ ÇİFTCİ
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2017

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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