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KARARIN ÖZÜ:
Kartal, Yakacık, 12357 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifi. 

TEKLİF: 
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.04.2019 tarih 2019/12335 sayılı teklifi.

                                                         BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
              İlgi :a) 14/01/2019 tarih ve 1687 kayıtlı dilekçe.
                     b) 22/01/2019 tarih ve 1490 sayılı yazımız. 
                     c) 29/01/2019 tarih ve 11255029-310.01.04-E.20190048602 sayılı İstanbul Su
                    ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı. 
                    d) 28/02/2019 tarih ve 8050 kayıtlı dilekçe. 

               Planı değişikliği teklifine konu Kartal, Yakacık, 12357 ada 8 parselin;04.07.2007-13.07.2018 
onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı ve değişikliğinde K2 yoğunluklu Konut 
Alanında, 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında ise 5/A/3; 
0,20-0,40/2.00 yapılaşma şartlarında Ticaret+Konut Alanı'nda kalmakta olduğu görülmüştür.
               İlgi (a) dilekçe ile ilgilisi tarafından hazırlanan, Kartal, Yakacık, 12357 ada 8 parsele ait 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin  ilgi (b) yazı ile İstanbul Su Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğünden görüş istenmiş olup ilgi (c) yazı ile kurum görüşü Müdürlüğümüze 
ulaşmıştır. İlgi (d) dilekçe ekinde de 31.01.2019 tarih ve 21362969.210.02.99/52466-127512-221-20685 
sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü, 18.01.2019 tarih 
ve 62956595.310.06/77-13615 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Zemin İnceleme 
Müdürlüğü görüşü, ve 17.01.2019 tarih ve 97400625-752.99.07/[212600068076]-TN:66825-590-12148 
sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü görüşü Müdürlüğümüze 
sunulmuştur.
               İlgi (c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile;"Plan değişikliği sahası 
yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve işletme bandı dışında kalmaktadır.
               Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ilgili belediye tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamakta olup mezkûr 
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."şeklinde görüş bildirmiştir.
               İlgi (d) dilekçe ekinde sunulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama 
Müdürlüğü yazısında; "
               TESPİTLER:

Evrak Tarih ve Sayı: 25/06/2019-E.17006

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8.DÖNEM 1.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI
 TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2019/92
KARAR TARİHİ : 14/06/2019

2

               Tapu Bilgisi: Teklife konu 8 parsel şahıs mülkiyetinde olup alan büyüklüğü 144,40 m²'dir.
               Mevcut Durum: Mevcutta tek katlı yapı yer almaktadır.
               Meri Plan Durumu:
               ·1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı: 04.07.2007 tt.li Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar 
Planında TK2 simgeli brüt 700 ki/ha yapılanma koşulunda Ticaret+Konut Alanında kalmakta iken 
13.07.2018 tt.li plan tadilatı ile k2 simgeli (E:1.50) Konut Alanı olarak planlanmıştır.
               ·1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı: 19.04.2013 tt.li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama 
İmar Planında; Ayrık Nizam, TAKS:0.20-0.40, KAKS: 2.00 yapılanma koşulunda Ticaret Alanı olarak 
planlanmıştır.
               Kurum Görüşleri:
               ·Ulaşım Planlama Müdürlüğü Görüşleri: Konuya ilişkin olarak ilgi (b) yazı ile 12357 ada 8 
parselin tamamının 9 parselin bir kısmının TK2 simgeli brüt 700 kişi/ha yapılanma koşullarında 
Ticaret+Konut alanında çıkartılarak brüt 500 kişi/ha yapılanma koşulunda "Konut Alanı"na alınmasına 
ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği hususunda kurum görüşümüz talep edilmiş konuya ilişkin alınan 
17.01.2018 tarih UP2018-03/08 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu (PDK) Kararı ilgi (c) 
yazımız ile ilgilisine ve Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir. İlgi (c) yazı eki Komisyon Kararında özetle 
"… 1/5000 ölçekli Plan değişikliği teklifi; meri plana uygun olarak yollara gerekli terklerin bedelsiz 
yapılması, çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden, meri planda belirlenen çekme 
mesafelerine bodrum katında da uyulması, " Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina 
içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız 
bölüm için; brüt alanı 75 m²'ye kadar (brüt alan ≤ 75 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark, 75 m²-
150m² arasında (75m² < brüt alan ≤ 150 m²) olan dairelerde en az 2 adet otopark, brüt alanı 150 m² ve 
üstü (brüt alan ≥ 150 m²) dairelerde en az 3 otopark yeri ayrılacaktır." Şeklinde plan notu eklenmesi 
hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." 
denilmektedir.
               ·Diğer Kurum Görüşleri: Dosyasında alana ilişkin alınmış herhangi bir kurum görüşü 
bulunmamaktadır.
               DEĞERLENDİRME:
               İlgi talebe yönelik tapu bilgisi, mevcut durum, meri imar planı durumu başlıkları altında 
gerçekleştirilen incelemeler neticesinde hazırlanan ulaşım görüşü; plan değişikliği teklifinin oluşturacağı 
ulaşım talebi ve trafik yükünün mevcut ve planlanan ulaşım sistemlerine etkisinin değerlendirilmesini 
kapsamaktadır.
               ·Teklife konu alan Hacı Kaptan Sokak'tan cephe almakta olup Topselvi Caddesi'nin ulaşım etki 
alanı içinde kalmaktadır.
               ·Meri 1/1000 ölçekli planda hacı Kaptan Sokak yaklaşık 8.00-8.50 m, genişlikte yaya-servis 
yolu olarak planlanmıştır.
               ·Teklif alana ilişkin onanan 13.07.2018 tt.li plan tadilatında ilgi (c) kurum görüşümüzde 
belirtilen çekme mesafeleri ve otopark alanları ile ilgili hususların plan notlarına eklendiği belirlenmiştir.
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               ULAŞIM KARARI:
               Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 12357 ada 8 parselin ayrık nizam, TAKS: 0.20-0.40, 
KAKS:2.00 yapılanma koşulunda Ticaret Alanından çıkartılarak ayrık nizam, TAKS:0.20-0.40, 
KAKS:1.50 yapılanma koşulunda "Konut Alanı"na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Plan değişikliği 
teklifi;
               · Meri planlara uygun olarak gerekli terklerin bedelsiz yapılması,
               · Teklif plan notlarında belirtilen otopark ve çekme mesafelerine ilişkin hükümlere uyulması 
hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. " bilgisi 
tarafımıza iletilmiştir.
               İlgi (d) 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; "ÖA-6b lejantlı alanda kalmakta 
olup, bu alanlar; ÖA-1b (Sıvılaşma) ve ÖA-5b (Diğer yumuşak Zeminler) lejantlı alanların birlikte 
görüldüğü, Ağır Mühendislik Önlemi Gerektiren alanlardır. Bu haritalara ait açıklama raporunda;
               "ÖA-1b" Bu alanlarda Orta-düşük sıvılaşma tehlikesi nedeniyle, uygulama öncesi yapılacak 
zemin etütlerinde ayrıntılı çalışmalar yapılıp, yukarıda belirtilen problemlerin varlığı ve oluşturacakları 
risklerin dereceleri saptanmalı ve bu problemlere karşı alınacak önlemler ayrıntılı olarak belirlenmelidir. 
Hazırlanacak geoteknik rapor sonucuna göre, gerekmesi halinde zemin iyileştirmeleri yapılmalıdır. 
Sıvılaşabilir tabaka kalınlığının 4 m'den az olması beklendiği için, çevre koşulları ve alttaki tabakaların 
özelliğine de bağlı olarak yapılar bodrum katlı olarak planlanmalıdır. Olası bir depremden alanın özgün 
koşullarına bağlı olarak orta-yüksek derecede etkilenecek yerler olması nedeniyle, yeni yapılacak 
yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır. Yapı planlanması aşamasında bu 
alanlar için ilgili kuruluşlardan (İSKİ, DSİ gibi) uygunluk görüşü alınmalıdır. Mevcut yapılar zemin-
temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahalelerin yapılması 
gerekmektedir" denilmektedir.
               "ÖA-5b" lejantlı alanlar için; "Yumuşak Zeminli Alanlar Tersiyer sedimentleri (çoğunlukla 
Sultanbeyli Formasyonu) ve diğer kuvaterner sedimentleri gibi yumuşak zeminlerle kaplı alanlar olarak 
belirlenmiştir. Yapı planlanması durumunda, yapı temelleri açısından değerlendirmek için ve gerekli 
önlemleri tasarlamak için alana yönelik araştırmalar yürütülmelidir. Bu alanlarda, zeminin litolojileri 
çok sık değişkenlik göstermesi nedeniyle uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmaları sonucuna 
göre alınacak önlemler tespit edilmeli ve uygulama projeleri hazırlanmalıdır. Özellikle yer altı suyunun 
mevcut olduğu eğimli alanlarda bazı stabilite problemleri görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem 
projeleri (istinat duvarı, drenaj ağı, üstteki malzemenin sıyrılması vb) hazırlanmalıdır. Mevcut yapılar 
zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler 
yapılmalıdır" denilmektedir.
               Sonuç olarak, yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne 
alınması, uygulama öncesinde yapılması gereken zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de 
değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama 
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İmar Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.
               İlgi (d) dilekçe ekinde sunulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma 
Müdürlüğü yazısı ile; "Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 
12357 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili yürütülen herhangi bir kamulaştırma işlemi tespit 
edilememiştir. Bununla birlikte kamuya ayrılan alanların uygulama esnasında kamuya bedelsiz terk 
edilmesi konusunun plan notlarına işlenmesi" denilmektedir.
               Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
               Teklife konu Kartal, Yakacık, 12357 ada 8 parsel; iptal edilen 23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli 
Kartal Güneyi Nazım İmar Planında TK1 yoğunluklu Konut+Ticaret Alanında ve bu doğrultuda 
hazırlanan 19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planında 5/A/3 ; 0.20-
0.40/2.00 yapılaşma şartlarında Ticaret+Konut Alanında kalmaktadır. 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli 
Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında TK2 yoğunluklu Ticaret+Konut alanında ve bu 
doğrultuda hazırlanan 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar 
Planında 5/A/3; 0,20-0,40/2.00 yapılaşma şartlarında Ticaret+Konut Alanı'nda kalmakta olup 
19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planına parsel yönünden 
herhangi bir itiraz yapılmadığı görülmüştür. 
               İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.07.2018 tarih ve 2018/1064 sayılı kararı ile uygun 
görülen 13.07.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile  K2 
yoğunluklu Konut Alanına alınan 12357 ada 8 parsele ilişkin bu doğrultuda ilgilisince 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır. 
                İlgi (a) dilekçe ekinde taşınmaza ilişkin sunulan tapu kaydı örneğinden edinilen bilgiye göre 
parselin özel mülkiyette olduğu ve 2014 onanlı Halihazır haritalar ile Hava Fotoğraflarından edinilen 
bilgiye göre de Plan değişikliğine konu alanda tek katlı yapının bulunduğu tespit edilmiştir.
               İlgilisince Müdürlüğümüze sunulan plan değişikliği teklifi paftası incelendiğinde; Plan 
değişikliğinin G22A15A2D rumuzlu pafta üstüne hazırlandığı, plan değişikliği ile 12357 ada 8 parselin 
5/A/3; 0,20-0,40/2.00 yapılaşma şartlarında Ticaret+Konut Alanı'nda kalmakta iken 5/A/3 ; 0.20-
0.40/1.50 yapılaşma şartlarında Konut Alanına alındığı görülmüştür.
               1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin plan notlarının;
               "1.Plan değişikliği onama sınırı; Kartal İlçesi Yakacık Mahallesi 12357 ada
               8 parseli kapsamaktadır.

               2.Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan K2 rumuzlu konut alanıdır.

               3.Meri planlara uygun olarak yollara gerekli terkleri yapılacaktır.

               4.Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden, meri
               planda belirlenen çekme mesafelerine bodrum katında da uyulacaktır.
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               5.Konut alanlarında binaya ait her bir bağımsız bölüm için bina içinde
               ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel
               bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
               · Brüt alanı 75 m2 ' ye kadar (brüt alan<75m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
               · Brüt alanı 75m2-150m2 arasında (75m2<brüt alanı<150m2) olan dairelerde en az 2 adet 
otopark
               · Brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan>150m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılacaktır.

               6. Jeolojik ve jeoteknik raporlar doğrultusunda yürürlükteki deprem
               yönetmeliğine uyulacaktır.

               7.Belirtilmeyen hususlarda meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
               kararları ve plan notları geçerlidir." şeklinde düzenlenmiştir.

               Plan değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararına uygun olarak hazırlandığı, 
Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinin 26. maddesinde belirtilen hususlara aykırı bir durum 
bulunmadığı görüldüğünden 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.

RAPOR   :
İmar Komisyonu'nun 22.05.2019 tarih, 21  Nolu raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Kartal, Yakacık, 12357 ada 8 
parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili gündem maddesi incelenmiş olup; plan değişikliği teklifi ile 12357 ada 
8 parselin 5/A/3; 0,20-0,40/2,00 yapılaşma şartlarında Ticaret + Konut Alanında kalmakta iken, 
5/A/3;0,20-0,40/1,50 yapılaşma şartlarında Konut alanına alındığı görülmüştür. Plan değişikliği teklifi 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından komisyonumuzca uygun 
bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
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SONUÇ  :
Kartal, Yakacık, 12357 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 
ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda KABÜLÜNE: Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 
2019/ HAZİRAN AYI TOPLANTILARI'NIN 14.06.2019 TARİHLİ 3. BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ 
İLE KARAR VERİLDİ.

e-imza
YILMAZ TUNCER

 BELEDİYE MECLİSİ 
1.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
AYSEL YÜCEL

MECLİS KATİBİ

e-imza
YASİN ÜNDER

MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2019

e-imza
GÖKHAN YÜKSEL

BELEDİYE BAŞKANI
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