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KARARIN ÖZÜ:
Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471  (E:2386) ada, 157 parselde Planı Değişikliği.

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 06.03.2017 tarih, 2017/6703 sayılı teklifi. 
 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi: a) 26/12/2016 tarih 74793 kayıtlı dilekçe.
b)09/02/2017 tarih 6353 kayıtlı dilekçe.
c)10/01/2017 Tarihli 667 Sayılı Yazımız.
d)24/01/2017 tarih 24272852-045.01-E.20170045233 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
 
İlgilisi tarafından hazırlanıp, ilgi (a) dilekçe ile Müdürlüğümüze sunulan; 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu, Soğanlık Mahallesi, 10471 ada (E:2386) 157 
parsel 16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planında kısmen K5 
yoğunluklu (550 ki/ha) Konut Alanında ve bu doğrultuda hazırlanan 04.05.2006 onanlı 
1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında kısmen  5/A/3, 0.20- 0.40/1.75 
yapılaşma koşullarında Konut Alanında kısmen de  İmar Yolunda kalmaktadır.
İlgi (b) dilekçe ile ilgilisi tarafından hazırlanan , Soğanlık Mahallesi, 10471 ada (E:2386) 157 
parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin ilgi (c) yazı ile 
İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden görüş istenmiş olup ilgi (d) yazı ile 
kurum görüşü Müdürlüğümüze ulaşmıştır. İlgi (b)  dilekçe ekinde de 19/01/2017 tarih ve 
21362969-310.01/77783-4783-229475 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım 
Planlama Müdürlüğü görüşü ile  30/12/2016 tarih ve 62956595.310.06/2362-228890 sayılı 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşü 
Müdürlüğümüze iletilmiştir. 
 
İlgi (d) İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile; "Plan değişikliği sahası 
yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve işletme bandı dışında 
kalmaktadır. Plan değişikliği sahasına ait mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarımızı 
gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir. Uygulama sırasında aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar verilmemelidir.
1.Parsel sınırından Ǿ100DF, Ǿ150DF  içmesuyu şebeke, Ǿ300DF içmesuyu 
anaboru, Ǿ300MBB atıksu şebeke ve , Ǿ500MBB yağmursuyu şebeke hatlarımız 
geçmektedir.
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2.İçmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların Ǿ100mm-Ǿ600mm arası çaplar için min.5.00 
metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir.  
3.Mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, İmar Plan 
çalışmalarında,  Ǿ300mm- Ǿ600mm arası çaplar en az 5m., Ǿ700 mm-Ǿ1200 mm çaplar için 
en az 10 m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte  "İmar Yolu"  veya "Yeşil Alan" olarak 
korunmalıdır.
4.Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile 
işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk 
tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.
5.Ana kolektörlerimiz  ve ana ishale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut 
içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması haline; 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." şeklinde görüş bildirilmiştir. 
 
İlgi (b) dilekçe ekinde sunulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Zemin 
İnceleme Müdürlüğü yazısı ile; "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 Pelitli Formasyonu 
Soğanlık Üyesi'ne  (Yumrulu Kireçtaşı, Şeyl Arakatkılı) ait birimler 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 
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.
Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz 
önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, 
bu bilgilerinde değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 
1/1000 ölçekli U.İ.Planı tadilatı teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." 
denilmektedir.
 
İlgi (b) dilekçe ekinde sunulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama 
Müdürlüğü yazısında ise ;"İlgi talebe yönelik tapu bilgisi, mevcut durum meri imar plan 
durumu başlıkları altında gerçekleştirilen incelemeler neticesinde hazırlanan ulaşım görüşü; 
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plan değişikliği teklifinin oluşturacağı ulaşım talebi ve trafik yükünün mevcut planlanan 
ulaşım sistemlerine etkisinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.

      
 Teklife konu parsel kuzeybatı yönünden 8.00m genişliğinde planlanmış olan Gün 

Sokak güneybatı yönünden 12.00m genişliğinde planlanmış olan Yalnız Selvi 
sokaktan, güneydoğu yönünden 7:00 m'lik imar yolundan cephe almakta olup söz 
konusu yol mevcutta yer almamaktadır.
      

 Teklif parselin cepheli olduğu yollar üzerinde Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında 
UTK-UKOME kararlı proje ya da planlama çalışması bulunmamaktadır.
      

 Plan açıklama raporunda "1980 yılında %20 oranında yola terk alınan parselden 2006 
yılı itibariyle onaylanan planlarda yeniden yola terk alanı talep edilmesinin mevzuata 
aykırı nitelikte olması ve meri planda yer alan imar istikametlerinin buna uygun 
nitelikte düzenlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu düzenleme, kuzey köşeden 2.96m., 
güney köşeden 5.71 m. kırılmak suretiyle parselin çekme mesafeleri sonrasında 
yapılaşmasının biçimsiz olması ve mimari projede çözümün sağlanmaması sebebiyle 
estetik ve mimari açıdan da çözüme katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yapılan imar 
istikameti düzenlemesi (köşe kırıklarının iptal edilmesi) 7 metrelik yaya yollarının 
bulunduğu sokakları kapsadığından tretuar (yaya yolu) istikametlerinin ana arter 
üzerinde sürekliliğinin halihazırda teknik açıdan herhangi bir aykırılık teşkil 
etmeyeceği düşünülerek gerçekleştirilmiştir." denilmiştir.
      

 Parselin kuzeybatısından cephe aldığı yolun, imar planında yaya ve servis yolu olarak 
planlandığı, mevcutta da araç yolu olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
      

 07.02.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği 
İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya 
sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş ve güvenli 
dönüş mesafeleri ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları  göz önüne alınarak, 
ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 3 metre 
çekilerek imar istikametinin kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması 
gerekmektedir. 

Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10471 ada (E:2386) 157 parselin kuzey köşesinde 2.96 
metrelik ve güney köşesinde 5.71 metrelik köşe kırıklarının iptal edilmesi ve batı ve güney 
cephelerinin imar istikametlerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan 
tadilatı teklifi; 07.02.2012 tarih ve UP2012-21/25sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan 
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Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve 
yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş ve güvenli dönüş 
mesafeleri ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları  göz önüne alınarak, ada 
kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 3 metre çekilerek 
imar istikametinin kırılması gerektiğinden  bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun 
bulunmamıştır."  bilgisi tarafımıza iletilmiştir.
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
İlgi (a) dilekçe  ile Müdürlüğümüze sunulan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
teklifine konu Soğanlık Mahallesi, 10471 ada (E:2386) 157 parselin 04.05.2006 onanlı 1/1000 
ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planındaki  5/A/3, 0.20- 0.40/1.75 Konut Alanı 
yapılaşma koşulları değişmeden,  kuzey köşesindeki 2.96 metrelik ve güney köşesindeki 5.71 
metrelik köşe kırıklarının iptal edilmesi ve batı ile güney cephelerinin imar istikametlerinin 
düzenlenmesi talep edilmekte olup gerekçe olarak, plan açıklama raporunda "1980 yılında 
%20 oranında yola terk alınan parselden 2006 yılı itibariyle onaylanan planlarda yeniden yola 
terk alanı talep edilmesinin mevzuata aykırı nitelikte olması" ve "parselin çekme mesafeleri 
sonrasında yapılaşmasının biçimsiz olması ve mimari projede çözümün sağlanmaması" 
ifadeleri sunulmaktadır.
16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planına göre incelendiğinde 
teklif edilen plan değişikliğinin aykırı bir nitelik taşımadığı görülmektedir. Söz konusu 
parselden 3194 sayılı İmar Kanunu aracılığıyla brüt alanının %40'ı oranında Düzenleme 
Ortaklık Payı alınması ve bu oranın üstündeki değerler için Kamulaştırma yoluna gidilmesi 
imar mevzuatı açısından bir sakınca taşımamaktadır. İmar adasının güney ve batı cephesinde 
yer alan kırıkların iptal edilmesi ve batı cephesi imar istikametinin kadastral sınıra çekilerek 
yeniden düzenlenmesi sonucu yaklaşık 18 m²'lik bir alanın parselin yola terkinden azaltıldığı 
ve yaklaşık 31.5 m² de inşaat alanı kazanılacağı tespit edilmiştir. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nden alınan kurum görüşünde; güvenli araç 
görüş ve dönüş mesafelerinin sağlanması , minimum araç boyutları ve dönüş yarıçapları baz 
alınarak adaların köşe noktalarından minimum 3  m. çekilerek imar istikametinin kırılması 
gerektiği belirtilerek uygun görüş verilmemiştir. Ayrıca dilekçeye konu talebin 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı donatı alanlarını azaltıcı yönde olduğundan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. maddesinde yer alan 
hükümlere aykırı olduğu da görülmektedir.

Plan Notlarında ise;
"1. Plan değişikliği onama sınırı, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, , 10471 ada (E:2386), 559 
parsel sınırlıdır.
 2. Plan onama sınırı içerisinde kalan alan "Konut" Alanıdır.
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 3. Açıklanmayan hususlarda 04.05.2006 onanlı Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan ve 
Plan Notları ile Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır." maddeleri teklif 
edilmiştir.

Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında incelenerek, 5216 sayılı yasanın 7b. ve 14. 
Maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere 
Meclise havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı.)
  
RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 19.04.2017 tarih, 30  sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Soğanlık Mahallesi, 
10471  (E:2386) ada, 157 parselle ilgili Plan Değişikliği teklifinin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup; plan değişikliği 
komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar 
Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  

 
SONUÇ  :
Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471  (E:2386) ada, 157 parselde Planı Değişikliği ile ilgili 
teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda REDDİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 
2017/MAYIS AYI TOPLANTILARI'NIN 05.05.2017 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE 
OYBİRLİĞİ  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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