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KARARIN ÖZÜ:
9024 Ada 17 Parsel ve 12014 Ada 8 Parsel

TEKLİF: 
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.09.2018 tarih 2018/28256 sayılı teklifi.

                                                         BAŞKANLIK MAKAMI'NA
İlgi  :a) 04/07/2018 tarih ve 34970 kayıtlı dilekçe.
b) 06/07/2018 Tarihli ve 16227 Sayılı Yazımız.
c) 20/07/2018 tarih ve 37840 kayıtlı dilekçe.
d) 24/07/2018 tarih ve 378747 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü yazı.
İlgilisi tarafından hazırlanıp ilgi (a) dilekçe ekinde Müdürlüğümüze sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği teklifine konu Yakacık Mahallesi, 9024 ada 17 parsel ve 12014 ada 8 parselin; 
18.08.2004-16.04.2005  onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı ve değişikliğinde 
Kentsel Yenileme Proje Alanı B Bölgesinde bu doğrultuda hazırlanan, 05.07.2007 onanlı 1/1000 ölçekli 
Kentsel Yenileme Proje Alanı B Bölgesi Uygulama İmar Planında 5/A/3; 0,20-0,40/(B.1 plan notuna 
istinaden) yapılaşma şartlarında Konut Alanı'nda yer aldığı görülmekte olup, plan notlarının "B. Özel 
Hükümler, B-1 Konut Alanları" başlığı altında yer alan 2. maddesinde;
"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" hükmü bulunmaktadır.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hazırlanarak ilgilisi tarafından ilgi (a) dilekçe ile 
İSKİ kurum görüşünün tarafımızca alınması yönünde talepte bulunulmuş olup, ilgi (b) yazımızla kurum 
 görüşü istenmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin ilgi (d) 
kurum görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir.
 
İlgi (d) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü yazısında; " plan  değişikliği sahası, İdaremiz veri tabanı sisteminde (İSKABİS) 9024 ada, 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 parseller ve 12014 ada 5,6,7 parseller olarak gözükmekte olup, yüzeysel 
su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve işletme bandı dışında kalmaktadır. Yapılacak 
plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım 
maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli plan tadilatının ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi 
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halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamakta olup mezkur alana ait mevcut altyapı 
tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Yapılacak uygulama çalışmalarında, 
İdaremize ait ekte gönderilen paftadaki her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza 
ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine 
zarar verilmemelidir. " denilmektedir.
İlgilisi ilgi (c) dilekçe ekinde 11.07.2018 tarih ve 62956595-310.06/1111-159674 sayılı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı, 12.07.2018 tarih ve 
21362969.210.02.99/821559-2113-160326 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım 
Planlama Müdürlüğü yazısı, 07.06.2018tarih ve 29339913-AYP 030 –E.11479 sayılı İstanbul Gaz 
Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. yazısı ile kurum görüşlerini sunarak, 9024 ada 17 parsel ve 12014 
ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin gereğinin 
Müdürlüğümüzce yapılmasını talep etmiştir.
İlgi (c) dilekçe ve ekinde sunulan kurum görüşleri incelendiğinde; 11.07.2018 tarih ve 62956595-
310.06/1111-159674 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme 
Müdürlüğü yazısında; " planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar 
Planlarına Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında UA (Uygun Alan) lejantlı sınırlar 
içerisinde kalmaktadır. Bu haritalara ait açıklama raporunda;
UA lejantlı alanlar için, her ne kadar yapılaşmaya uygun olsalar da, yerel olarak bazı problemlerle 
karşılaşılabilir. Bu nedenle uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda yerel olarak 
görülebilecek sorunlar tespit edilmedi 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 kayma tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları 
görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Bu gibi yelerde gerekli önlemler 
alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri 
hazırlanmalıdır, denilmektedir.
Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne 
alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, 
temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni 
uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de 
değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görüldüğü" denilmektedir.
 
 12.07.2018 tarih ve 21362969.210.02.99/821559-2113-160326 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; " Meri plana göre gerekli terklerin bedelsiz 
yapılması,
 ‘konut alanı fonksiyonu otopark ihtiyacı belirlenirken her bağımsız birim için en az 1 araçlık otopark 
alanı ayrılacaktır.' plan notunun eklenmesi 
Hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla plan bütünlüğü dikkate alınarak bölge planı kapsamında 
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değerlendirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.
07.06.2018  tarih ve 29339913-AYP 030 –E.11479 sayılı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret 
A.Ş. yazısında; önerilen 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin, " söz konusu parseller içinde yer alan 
alanda kurumumuza ait herhangi bir yatırım ve kamulaştırma kararımız bulunmamakta olup 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasında sakınca yoktur." denilmektedir.
 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
 
İlgilisince hazırlanan ilgi (a) dilekçe ile Müdürlüğümüze sunulan Yakacık, Kurfalı, G22A10C3D pafta 
9024 ada 17 parsel, 12014 ada 8 parsel ile bu parseller arasındaki yola ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendiğinde; 8 ve 17 parsellerin arasındaki yaya yolunun 
iptal edildiği, 17 parselin doğusunda yaklaşık 119 m2 büyüklüğünde park alanı ayrıldığı, 8 ve 17 parselin 
birleşimiyle oluşan yapılaşmaya konu alanda kuzey ve doğu yönündeki yoldan çekme mesafelerinin 5 
m, güney ve batı yöndeki yoldan çekme mesafelerinin 4 m olarak belirlendiği, 8 parselin batısında ve 17 
parselin güneyinde yer alan ve planda 7 m olarak düzenlenen imar yolunun  8 m genişliğinde 
düzenlenmesinin önerildiği,
Plan notlarının ise; 
" - Plan değişikliği onama sınırı İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, Kurfalı Mevkii, G22A-
10C-3D Pafta, 9024 Ada 17 Parsel, 12014 Ada 8 sayılı Parsel ve bu parseller arasında yer alan 7.00 
m'lik yolu içermektedir.
- Plan kapsamındaki yolun konut alanına dahil edilmesi karşılığında aynı miktarda alan konut alanından 
park ve yol alanına dahil edilecektir. Bu düzenlemede, meri imar planındaki sosyal donatı alanı 
dengesinin aynen korunması şartıyla ihdas ve tevhide ilişkin uygulamada bedel söz konusu edilmeden 
trampa/takas işlemi yapılacaktır.
- Teklif plandaki inşaat alanı; tadilatta önceki mer'i bölge plan yapılaşma şartlarına göre hesaplanan 
inşaat alanını geçemez.
- Plan kapsamında, ihtiyaç olması halinde ilgili kurum görüşü alınarak park alanı içerişinde trafo yeri 
ayrılabilir. İlgili Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
- İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.
- Zemin etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
- Deprem ve otopark yönetmeliğine uyulacaktır.
- Açıklanmayan hususlarda mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planı şartları ve mer'i imar yönetmeliği 
hükümleri geçerlidir."  şeklinde olduğu görülmüştür. 
Plan değişikliği ile iptal edilen yol alanı yaklaşık 320 m2 olup meri plan notlarından 2.00 emsal karşılığı 
570 m2 inşaat artışı getireceği görülmekle birlikte teklif plan notlarında "Teklif plandaki inşaat alanı; 
tadilattan önceki mer'i bölge plan yapılaşma şartlarına göre hesaplanan inşaat alanını geçemez." 
hükmü bulunmaktadır.
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Plan değişikliğinin doğusunda yaklaşık 119 m2 park alanı ayrıldığı görülmektedir. Ayrıca planlama 
alanının çevresinde bulunan 7 m yolların 8 m ye çıkarılması ile yaklaşık 201 m2 yol donatısının arttığı 
görülmüştür. Toplamda kapatılan yaklaşık 320 m2 yol alanı kadar donatı alanı bırakılmıştır. Değişiklik 
kapsamında meri plandaki 5/A/3 yapılaşma şartı A/3 yapılaşma nizamına çevrilerek 4 ve 5 metre 
genişliğinde çekme mesafeleri önerilmiştir.
 
Diğer yandan teklif plan notlarının 2. Maddesinde "Plan kapsamındaki yolun konut alanına dahil 
edilmesi karşılığında aynı miktarda alan konut alanından park ve yol alanına dahil edilecektir. Bu 
düzenlemede, meri imar planındaki sosyal donatı alanı dengesinin aynen korunması şartıyla ihdas ve 
tevhide ilişkin uygulamada bedel söz konusu edilmeden trampa/takas işlemi yapılacaktır." hükmü 
bulunmakta olup söz konusu plan notu ile ihdas ve tevhide ilişkin uygulamada bedel söz konusu 
edilmeden trampa/takas işlemi yapılacağına dair konuya ilişkin ilgili Müdürlüğün (Emlak İstimlak 
Müdürlüğü) olumlu görüşü Müdürlüğümüze sunulmamıştır.
Halihazır harita ve uydu fotoğraflarından yapılan incelemede planlama alanında düşük yoğunluklu 
yapılaşmanın olduğu, eğimli bir arazi yapısına sahip olduğu, imar planında  yer alan yolların kadastral 
olarak oluştuğunun görüldüğü, kapatılan imar yolunun kadastral olarak oluşmakla birlikte bir kısmının 
fiilen oluşmadığı, 8 m olarak düzenlenmesi önerilen imar yollarının fiilen oluştuğu görülmüştür.
 
Plan değişikliğine konu parsellerden 8 parselin 903.54 m2, 17 parselin 7206.81 m2 büyüklüğünde, özel 
mülkiyette ve hisseli olduğu taşınmaza ilişkin "6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır." şerhinin 
bulunduğu görülmüştür.
 
Bahsi geçen plan değişikliği teklifinin yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Plan kararlarını değiştirici nitelikte olmadığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarını değiştirici 
nitelikte olduğu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün şartlı görüşünün bulunduğu, diğer kurum görüşlerinin 
olumlu olduğu, teklifin meri imar planındaki inşaat alanını arttırmadığı, ve kapatılan yol alanı kadar yol 
ve park alanı teklif edildiği görülmüştür.
 
Plan değişikliği teklifinin sunulduğu dosyada 03.03.2017 tarih ve 50892535-305.03.99 sayılı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yazısında yer alan,
"…Bu kapsamda, kentsel dönüşüm uygulamalarında

      
 Parsel bazında inşaat alanı artışı getirmemek kaydı ile altyapı ve sosyal donatı alanları ihtiyacı 

gözetilerek fonksiyon değişiklikleri yapılabileceği " ve "… 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Riskli Yapı ilan edilen taşınmazlara ilişkin 
meri mevzuat kapsamında her tür ve ölçekte imar planı ve diğer planların hazırlanması ve 
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onaylanması, gerçekleştirilecek imar uygulaması (arsa ve arazi düzenlemesi işlemleri) ve 
halihazır harita, kentsel tasarım projesi hazırlanması ve onaylaması yetkisi, Bakanlığımız 
yetkileri saklı kalmak kaydıyla Makam Oluru ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 
devredilmiştir." bilgisi iletilerek gereğinin yapılması istenmiştir.
      

Söz konusu teklife ilişkin Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırı bir durum tespit 
edilmemiştir.
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 25.10.2018 tarih, 59  Nolu raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL;KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürlüğünden 
gelen 9024 Ada 17 Parsel ve 12014 Ada 8 Parsel ile ilgili teklifin görüşülmesi. 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili  Gündem  maddesi  görüşülmüş  olup; ekli bilgi paftasında ki haliyle 
komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce  Meclisin  Onayına  Arz  Olunur. (İmar  Komisyonu 
Başkanı ve Üyeler.)
SONUÇ  :
Yakacık Mahallesi 9024 Ada 17 Parsel ve 12014 Ada 8 Parsel ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda KABÜLÜNE: Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2018/KASIM AYI 
TOPLANTILARI'NIN 09.11.2018 TARİHLİ 3. BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR 
VERİLDİ.

e-imza
ALİ EKBER ŞAHİN

BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

e-imza
HALİL ŞENER

MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2018

e-imza
HÜSEYİN TOZKOPARAN
BELEDİYE BAŞKANI V.
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