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KARARIN ÖZÜ:
 Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418  parseller 
ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan.

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6252 sayılı teklifi. 
 
                                             BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi: a)23/11/2015 Tarih ve 56042 sayılı dilekçe.
b)28/01/2016 Tarih ve 2524 sayılı yazımız.
c)29/03/2016 Tarih 15296 sayılı dilekçe.
d)04/05/2016 Tarihli 14385 Sayılı Başkanlık Oluru.
e)29/06/2016 Tarih 32867 sayılı dilekçe.
f)01/07/2016 Tarihli 19049 Sayılı Yazımız.
g)09/08/2016 Tarih ve 75540811-310.01.04.-434213 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
h)20/10/2016 Tarih ve 27382 sayılı yazımız.
i)15/11/2016 Tarih ve 64351 kayıtlı dilekçe.
j)04/01/2017 Tarih ve 221 sayılı yazımız.
k)18/01/2017 Tarih ve 2514 kayıtlı dilekçe.
 
İlgilisi tarafından hazırlanan ve ilgi (a) dilekçe ile  Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 
Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418 ve Park/ Tescilli ve bu parseller arasında kalan 
tescilsiz kadastral alana dair plan değişikliği teklifi Müdürlüğümüze sunulmuş ve İSKİ 
kurum görüşünün alınarak gereği talep edilmiştir.
Müdürlüğümüzce ilgi (a) dilekçe ekinde sunulan belgelerin incelenmesinden, plan değişikliği 
kapsamında, onama sınırları içinde 10058 Ada 418 parsel ile PARK/ tescilli kadastral 
parsellerin de yer aldığı ve bu parsellerin "Park Alanından", 5/A/3, 0.20-0.40/1.50 yapılanma 
şartlarında Konut Alanına alındığı, Plan değişikliğine dair Müdürlüğümüze sunulan dosyada 
yer alan 24.08.1995 tarihli tapu senedi örneğinden 10058 (E:1063) Ada 418 parselin özel 
mülkiyette iken "şartsız ve bedelsiz olarak Kartal Belediyesine bağışlandığı" bilgisi 
edinildiğinden ve  teklif dosyasında çeşitli eksikliklerin bulunduğu görüldüğünden, 
eksikliklerin tamamlanmasına dair ilgi (b) yazımızla ilgilisine bilgi verilmiştir.
İlgi (c) dilekçe ile; plan değişikliği kapsamında 418 parselin de yer aldığı belirtilerek 418 
parselle ilgili Başkanlığımız muvafakatinin alınması telep edilmiş, bu doğrultuda 10058 
(E:1063) Ada 418 parsel ile PARK/ tescilli parselin plan değişikliği içinde yer alması 
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dolayısıyla ilgi (d) yazımızla Başkanlık Makamından plan değişikliğine dair Başkanlık oluru 
alınmıştır.
İlgilisinin ilgi (e) dilekçesi ile teklife ilişkin çeşitli eksiklikler tamamlanarak ve teklif 
güncellenerek dilekçe ekinde sunulmuş ve teklife ilişkin İSKİ kurum görüşünün alınması 
istenmiştir.
İlgi (f) yazımızla ilgi (a) dilekçe ile Müdürlüğümüze sunulan ve ilgi (e) dilekçe ile eksiklikleri 
giderilerek güncellenen Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 
Ada 419, 418 ve Park/ Tescilli ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alana dair 
plan değişikliği teklifi için İSKİ kurum görüşü istenmiştir.  Ayrıca ilgi (e) dilekçe ekinde 
Müdürlüğümüze 27.05.2016 tarih ve 62956595.310.06/991-100908 sayılı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı, 01.06.2016 
tarih ve 40352154-310.01.04/795-105113 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı, 21.06.2016 tarih ve 21362969-
310.01/693759-2421-119095 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım 
Planlama Müdürlüğü yazısı ile kurum görüşlerinin sunulduğu görülmüştür.  
İlgi (e) dilekçe ekinde sunulan,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı 
ile;
Planlama alanı, Mikrobölgeleme projeleri kapsamında yapılan imar planlarına esas 1/2000 
ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında, genel olarak "ÖA-5b", (Ayrışmış Kaya alanları ile 
temsil edilen orta-hafif mühendislik önlemleri gerektiren alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde 
ve çok az bir kısmı ise UA lejantlı alanda (Yerleşime Uygun Alanlar) kalmaktadır.  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....
"ÖA-5b" lejantlı alanlar için; "Yapı yapılması durumunda, ileri derecede ayrışmış kayaları 
yapı temelleri açısından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tasarlamak için alana yönelik 
araştırmalar yapılmalıdır. Bu alanlar için bazı önlemler alınması gerekir, Bu tür alanlar için 
tipik önlem ayrışmanın derin olmadığı yerlerde yüzeydeki ayrışmış kesimi sıyırmak veya 
bodrumlu yapılar planlama en kolay yöntemdir. Kazı yapılması durumunda (özellikle derin 
kazı) bazı stabilite problemleri ile karşılaşılabilir... 
Sonuç olarak yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz 
önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt 
çalışmalarında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi 
koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi jeolojik bakımdan 
uygun görülmektedir. "
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görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 
yazısı ile;
"Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındakiyeşil alan miktarının azaltıldığı, yapı ve nüfus 
yoğunluğunun ise arttırıldığı görüldüğünden plan tadilatı komisyonumuzca uygun 
görülmemektedir. "
görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir.  
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile;
"- Teklif plan tadilatı ile donatı alanlarının (Park Alanı) iptal edilmesinin kullanıcıların yaya 
erişim mesafesinin üzerinde bir donatı alanını kullanmalarına sebep olduğu ve yerel ulaşımda 
araç kullanımını teşvik ederek bölgesel ulaşım sistemi içerisinde yeni bir ulaşım talebi 
oluşturduğu,
- Park donatısının kaldırılması yoluyla bölgeye ilave inşaat alanı getirerek ulaşım aksları 
üzerinde daha fazla talep yaratacağı,
- Söz konusu plan tadilatı teklifinin çevreye emsal teşkil edeceği,
- Mekânsal Planlar Yönetmeliğinin 26. Maddesi 3. Bendine göre iptal edilen Park Alanı 
yerine eşdeğer büyüklükte yeni bir Park Alanının planlanmadığı,
tespit edildiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır."
görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir.
İlgi (g) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile;
"1. Planlama sahası içinden ve yakınından Ø100DF ve  Ø200DF içmesuyu şebeke hattı 
ile  Ø300 MBB atıksu lşebeke hattı ve yapılması planlanan  Ø400MBB yağmursuyu hattı 
geçmektedir.
2. İçmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların Ø100 mm -  Ø600mm arası çaplar için min. 
5.00 metre, Ø600 mm -  Ø1000mm arası çaplar için min. 10.00 metre, Ø1200mm -
  Ø1600mm arası çaplar için min. 15.00 metre, Ø1800mm ve üzeri çaplar için min. 20.00 
m olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
3. Mevcut ve Planlana atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, İmar Plan 
çalışmalarında,  Ø300 mm -  Ø600mm arası çaplar en az 5m., Ø700mm - Ø1200mm çaplar 
için en az 10m. ve üstü çaplar 15m. genişlikte imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.
4. Bahse konu plan sahası içinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun 
artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje e yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.
5. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz 
ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk 
tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.
6. Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında yeri değişmesi talep edilen, mevcut 
içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin deplase 
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bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce 
idaremiz ile mutabakat sağlanmalı, ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin 
idaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir."
görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir.
 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
İlgi (a) dilekçe ekinde sunulan taşınmaza ait tapu kaydı örneğinden;
1063 Ada 419 Parselin özel mülkiyette olduğu, ancak "Kartal Belediyesi amme alacağından 
dolayı bütün hissedarlar üzerinde borç olduğuna" dair şerh bulunduğu görülmüştür.
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine konu alan; 18.08.2004-16.04.2005 onanlı 1/5000 
ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında; çoğunlukla K3 yoğunluklu Konut 
Alanında, kısmen 12m. genişliğindeki imar yollarında kalmakta olup, bu doğrultuda 
hazırlanarak onaylanan 04.05.2006-01.02.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi 
Uygulama İmar Planında;
 10058 Ada 419 Parsel; çoğunlukla 5/A/3, 0.20-0.40/1.50 yapılanma şartlarında Konut 
Alanında kısmen 12m. genişliğinde imar yolunda,
Park tescilli Alan ve 418 parsel ve bir kısım tescilsiz kadastral alan; çoğunlukla Park 
Alanında, kısmen imar yolunda,
Yukarıdaki parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan ise; 5/A/3, 0.20-0.40/1.50 
yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.
Teklif Plan Paftası İncelendiğinde; Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine konu 10058 
Ada 419 Parsel ile tescilsiz kadastral alanın mer'i plandaki Konut Alanı fonksiyonunun ve 
yapılanma şartlarının korunduğu, ancak bu parsellerin doğusunda yer alan 10058 Ada 418 
Parsel ile Park/ tescilli alanın ve bu parseller arasındaki tescilsiz kadastral alanın, Park 
Alanından çıkartılarak çevre yapılanma şartlarında Konut Alanına alınmasının teklif 
edildiği, bu parsellerin güneyinde yer alan 8948 Ada 1 sayılı parselin plan değişikliği onama 
sınırı dışında tutularak park fonksiyonunun korunduğu görülmüştür.
Plan Notlarının ise;
"1. Plan değişikliği onama sınırı: İstanbul, Kartal İlçesi, Soğanlık Mah. Eski 132 Pafta, 1063 
Ada, 38 parsel (Yeni: G22A10D1B Pafta,  1063 Ada, 419 parsel, 418  parseldeki, Park Alanı 
ve Park/ tescilli alan arasında kalan tescilsiz kadastral alan) ile sınırlıdır.
2. Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan "Konut Alanı" olup, yapılanma koşulları (A-) 
Ayrık nizam ve TAKS: 0.20-0.40 ve KAKS: 1.50 dir
3. Kamu eline geçecek alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
4. Uygulama Aşamasında jeolojik/jeoteknik etüt raporları hazırlanarak bu rapor hükümlerine 
uyulacaktır.
5. Bahsedilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, mer'i imar planı, ve mer'i imar 
yönetmeliği hükümleri geçerlidir."
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olarak düzenlendiği görülmüştür.
Ayrıca; plan değişikliği teklifi kapsamında, plan notlarının 2. maddesinde değişikliğe konu 
alandaki yapılaşmanın ayrık  nizam olarak belirlendiği, ön ve yan bahçe mesafelerinin 
belirlenmediği, buna karşılık, plan değişikliği teklif paftasında değişikliğe 
konu alanın üzerinde yazılan yapılanma şartının 5/A/3 olarak belirlendiği ve bu durumun 
uygulama aşamasında çelişki oluşturabileceği, çevre yapılaşma şartlarının 5/A/3, 0.20-
0.40/1.50 olduğu, plan değişikliği teklifinin Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Yeşil Alanlar ve 
Tesisler Yapım Müdürlüğünün kurum görüşlerinde de belirtildiği üzere mer'i plandaki Park 
Alanı fonksiyonunun iptal edilerek Konut Alanı fonksiyonuna dönüştürülmesinin mer'i Park 
Alanı donatı oranı azaltıcı, nüfus, yapı ve trafik  yoğunluğunu artıcı yönde olduğu, plan 
değişikliği teklifine dair ilgili şartlı ve olumsuz kurum görüşlerinin bulunduğu, ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca 14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin "İmar Planı Değişiklikleri" başlıklı 26 
maddesinin 1., 2 ve 3. fıkrasında belirtilen hükümlere aykırılık teşkil ettiği görülmüştür.  
İlgi (a) dilekçeye konu plan değişikliği teklifine dair Plan değişikliği inceleme ücretinin %10 
luk kısmının  Kartal Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 2015/77 sayılı 
kararı gereğince Belediyemiz veznelerine yatırılması gerektiğine ilişkin ilgi (h)yazımızla 
ilgilisine bilgi verilmiş, ancak ilgilisi söz konusu ücretin ödendiğine dair makbuzu 
Müdürlüğümüze sunmamış ve ilgi (i)dilekçe ile teklifin Kartal Belediye Meclisine aktarılması 
istenmiştir.
 
İlgi (j) yazımızla dilekçeye konu plan tadilatı inceleme ücretinin yatırılmadığının görüldüğü 
ve ödenmesi durumunda Kartal Belediye Meclisine aktarılabileceğine dair yazımız ile 
ilgilisine bilgi verilmesine rağmen teklifin Kartal Belediye Meclisine aktarılmasına dair 
talep ilgi (k) dilekçe  ile tekrar Müdürlüğümüze sunulmuştur.
 
Konunun yukarıda aktarılan bilgiler doğrultusunda 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. ve 
yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis'e 
havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı.)

RAPOR       :
İmar  Komisyonu'nun 21.03.2017 tarih, 21  sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje 
Müdürlüğünden gelen, Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 
Ada 419, 418  parseller ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan ile ilgili teklifin 
görüşülmesi.
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RAPOR: İlgili plan tadilatı teklifi komisyonumuzca reddedilmiştir ayrıca ekteki bilgi 
paftasındaki haliyle düzenlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
 
Belediye Meclis Üyesi Yücel SÜSLÜ: Sayın başkan gündem maddesinin İmar 
Komisyonu'nun ilgili plan tadilatı teklifi komisyonumuzca reddedilmiştir. Görüşüyle 
Tadilen oylanmasını talep ediyoruz. 
 
SONUÇ  :
 Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418  parseller 
ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan ile ilgili teklifin İmar Komisyonu 
Raporuna Belediye Meclis Üyesi Yücel SÜSLÜ'nün yaptığı düzeltme doğrultusunda 
REDDİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/NİSAN AYI TOPLANTILARI'NIN 
05.04.2017 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE  OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

HALİL ŞENER
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2017

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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