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KARARIN ÖZÜ:
1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

TEKLİF: 
 02/10/2019 tarih ve 25699 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi

BAŞKANLIK MAKAMINA
 

İlgi:   a) 06.06.2012 tarih ve M.34.1.İBB.0.13.47-310.01.02/2012/BN:7798 İBB110661 sayılı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı 
         b) 21.01.2014 tarih ve 91442078-310.01.02/2014/27339/BN:470 İBB No:13446 sayılı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı 
         c) 09.05.2017 tarih ve 25087147/998 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür 
Varlıklarını koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısı (EBYS:22455) 
         d) 08/03/2017 Tarih ve 5848 sayılı dağıtımlı yazımız. 
         e)20/03/2017 Tarih ve E.8338 sayılı Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı 
         f) 27/03/2017 Tarih ve 57928 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Şube 
Müdürlüğü yazısı (EBYS: 13871) 
         g) 21/03/2017 tarih ve 55406 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım 
Koordinasyon Şube Müdürlüğü yazısı (EBYS:13866) 
         h) 27/03/2017 tarih ve 59159 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin 
İnceleme Şube Müdürlüğü yazısı (EBYS:14391)
         i) 27/03/2017 tarih ve 58764 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü 
yazısı (EBYS:14386 ) 
         j) 27/03/2017 tarih ve 58906 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita Şube 
Müdürlüğü yazısı (EBYS:14393) 
         k) 28/03/2017 tarih ve 60020 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama 
Şube Müdürlüğü yazısı (14396) 
         l) 23/03/2017 tarih ve 7322 sayılı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğü (İGDAŞ) yazısı (EBYS:14618) 
         m) 27/03/2017 tarih ve 115700 sayılı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 4. 
Bölge Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü yazısı (EBYS:14838) 
         n) 29/03/2017 tarih ve 61565 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Şube 
Müdürlüğü yazısı (EBYS:15148) 
         o) 30/03/2017 tarih ve 61941 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Park 
ve Bahçeler Şube Müdürlüğü yazısı (EBYS:15150) 
         p) 29/03/2017 tarih ve 61028 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama 
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ve Denetim Müdürlüğü yazısı (EBYS:15145) 
         r) 30/03/2017 tarih ve 62602 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları 
Projeler Şube Müdürlüğü yazısı (EBYS:15698) 
         s) 06/04/2017 tarih ve 16381 sayılı Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine 
(AYEDAŞ) (EBYS:16381) 
         t) 06/04/2017 tarih ve 67563 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü yazısı (EBYS:16736) 
         u) 06/04/2017 tarih ve 20170174751 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
yazısı (EBYS:16838) 
         v) 04/05/2017 tarih ve 4570 sayılı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge 
Müdürlüğü yazısı. (EBYS:21473) 
         y) 31/03/2017 tarih ve 17398 sayılı Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi yazısı (EBYS:17398)
         z) 02/06/2017 tarih ve 17108 sayılı Etüd Proje Müdürlüğü yazısı 
         aa) 03/01/2018 tarih ve 3740 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 5 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısı (EBYS:3273) 
         ab) 29/03/2018 Tarihli 10306 Sayılı Başkanlık Oluru 
         ac) 27/06/2018 tarih ve E.20685 sayılı Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü yazısı 
         ad) 19/10/2018 tarih ve 55034 kayıtlı dilekçe 
         ae) 16/11/2018 tarih ve 58943 kayıtlı dilekçe 
         af) 15/02/2019 tarih ve 6243 kayıtlı dilekçe. 
         ag) 17/04/2019 tarih ve 15464 kayıtlı dilekçe. 

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifine konu alan, Kültür Bakanlığı İstanbul II 
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.04.1997 gün ve 4469 sayılı kararı ile 
2863 sayılı kanunun 6. maddesi gereğince "Kentsel Sit Alanı" ilan edilmiş olup kararla ayrıca bir kısım 
yapı ve ağaç tescil edilerek, alana ilişkin geçici dönem yapılanma koşulları belirlenmiştir.
 
Bahsi geçen kurul kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca alana yönelik 1/5000 
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanmış olup Kültür Bakanlığı İstanbul II Numaralı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulunun 25.02.2004 tarih ve 6873 sayılı kararında gerekli görülen 
değişiklikler ve düzeltmeler yapılarak yeniden düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 
15.12.2004 tarih ve 1104 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı 
ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Başkanınca 30.04.2005 
tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 27.05.2005-27.06.2005 tarihleri arasında Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca askıya çıkarılmıştır.
 
30.04.2005 onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde ilgililerince çeşitli hususlarda ve İmar 
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Müdürlüğünce yapılaşma koşullarına dair askı süresi içinde itiraz edilmiştir.
 
İtirazların değerlendirilmesi ve gerekli görülen değişikliklerin ve düzeltmelerin yapılması neticesinde 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2009 tarih ve 908 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş, kurulun 07.10.2011 tarih ve 
54 sayılı kararı ve 26.01.2012 gün ve 317 sayılı kararları ile düzeltmelerle uygun görülen Nazım İmar 
Planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2012 tarih ve 803 sayılı kararı ile uygun 
bulunmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 25.04.2012 tarihinde onaylanarak ve ilgi (a) yazı 
ile Müdürlüğümüze iletilmiştir.
 
25.04.2012 onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği 13.06.2012-13.07.2012 tarihleri arasında Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca askıya çıkarılmış olup askı süresi içinde ilgililerince çeşitli hususlarda ve 
Müdürlüğümüzce plan notlarına yönelik itiraz edilmiştir.
 
25.04.2012 Onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı Ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlara dair Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2012 tarih 
ve 2225 sayılı kararı ile uygun bulunan Nazım İmar Planı değişikliği değerlendirilmek üzere Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş, kurulun 
13.09.2013 gün ve 1424 sayılı kararı ile düzeltmelerle uygun görülen Nazım İmar Planı değişikliği 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2013 tarih ve 2344 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 
Büyükşehir Belediye Başkanınca 13.12.2013 tarihinde onanarak ilgi (b) yazı ile Müdürlüğümüze 
iletilmiştir.
 
Devam eden süreçte ilgi (c) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısı ile Kentsel Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılaşma koşullarının 
27.04.2017 tarih ve 4471 sayılı kurul kararı ile belirlendiği belirtilerek gereği istenmiştir.
 
30.04.2005-25.04.2012-13.12.2013tt. 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın 
Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve değişiklikleri doğrultusunda Müdürlüğümüzce 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlama çalışmalarına başlanmış, bu kapsamda 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlama çalışmalarında dikkate alınmak üzere ilgi (d) yazımızla 
ilgili kurumlardan görüş istenmiştir.
 
İlgi (e) Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı ile;
"Yazınız eki paftalar incelenmiş olup, Etüd Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çalışmaları 
kapsamında 11453 (E:616) ada 4 ve 6 parsel sayılı taşınmazların satın alma işlemlerinin 
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Müdürlüğümüzce tamamlandığı, 11458 (E:591) ada 10,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar ile 1686 ada 
1,9 ve 10 parsel sayılı taşınmazların satın alma işlemlerinin devam ettiği, mülkiyeti Ahmet ŞİMŞEK'e 
ait 2699 ada 73 parsel sayılı taşınmaza ilişkin plan tadilatı talebinin Müdürlüğünüzce incelendiği 
görülmüştür" bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (f) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü yazısı ile;
"Konu incelenmiş olup söz konusu bölgeye ait Müdürlüğümüzde herhangi bir kamulaştırma işlemi 
mevcut değildir" 
 
İlgi (g) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü yazısı ile;
"Yapılan inceleme sonucunda; bahse konu alanı etkileyecek UTK ve UKOME Kararı 
bulunmamaktadır" bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (h) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü yazısı 
ile;
"Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli 
"Yerleşime Uygunluk Haritalarında; "UA (Uygun Alanlar)" lejantlı sınırlar içerisinde 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. Uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda, kaya 
ortamlarında sık çatlaklı-kırıklı yapı olması nedeniyle kama tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları 
görülebilir. Bu durumlarda 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.
Sonuç olarak, yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama çalışmalarında göz önüne alınması, 
uygulama öncesinde yapılması gereken zemin etüt çalışmasında bu bilgilerinde değerlendirilmesi ve bu 
doğrultuda uygulamaya gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda ve raporda belirtilen hususlar 
doğrultusunda hazırlanacak olan imar planı teklif paftasının tarafımıza gönderilmesi durumunda konu 
ile ilgili Müdürlüğümüzün nihai görüşü verilebilecektir" bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (i) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü yazısı ile;
"1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 
sınırları içinde Müdürlüğümüz tasarrufunda bulunan 632 ada 59 parsel, 625 ada 4 parsel, 617 ada 2-4 
parseller, 619 ada 5 parsel ve 1830 ada 5-6 parsellerin gecekondu tasfiye ve yatırım programlarında 
değerlendirilmesi için "Konut Alanı ve Konut+Ticaret Alanı" fonksiyonlarında 
değerlendirilmesi" bilgisi iletilmiştir.
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İlgi (j) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü yazısı ile;
"Söz konusu bölgeye ait Müdürlüğümüz uhdesinde herhangi bir çalışma mevcut olmayıp, 2014 yılı 
onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır ve ortofoto haritalar Müdürlüğümüzden ücreti mukabilinde temin 
edilebilir" bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (k) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü yazısı ile;
Söz konusu çalışmanın yapılacağı bölgede Müdürlüğümüzce yapılan herhangi bir proje çalışması 
bulunmamaktadır. Ayrıca anılan bölgede bulunan "Halkalı-Gebze Marmaray Hattı"na ait detaylı 
bilginin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden 
temin edilmesi gerekmektedir. Plan çalışmalarında da aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
Köşe Kırıkları İçin;
07.06.2012 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 mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz 
önüne alınarak, ada kenarlarının kesişişlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren
Tarihi Alanlar İçin;
- Teklif alanın cephe aldığı 20 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5 m.
- Teklif alanın cephe aldığı 20 m genişliğin altındaki imar yollarında ise minimum 3 m.
Yerleşik Alanlar için;
- Teklif alanın cephe aldığı 15 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5 m.
- Teklif alanın cephe aldığı 15 m genişliğin altındaki imar yollarında ise minimum 3 m.
Gelişme Alanları ve Kentsel Dönüşüm Bölgeleri için:
- Teklif alanın cephe aldığı 20 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 7 m.
- Teklif alanın cephe altlığı 20 m genişliğin altındaki imar yollarında ise minimum 5 m
Konut Dışı Çalışma Alanları için:
- Teklif alanın cephe aklığı imar yollarında minimum 12 m çekilerek yol terklerinin yapılması.
Konut İçin Otoparklar
- 09.05.2013 tarih ve 480927 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü Kararına göre "Konut alanlarında 
binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. 
Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için;
> brüt alanı 75 m2 'ye kadar (brüt alan < 75 m2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark
> brüt alanı 75 m2 - 150 m2 arasında (75 m2 < brüt alan < 150 m2 ) olan dairelerde en az 2 adet 
otopark
>brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan > 150 m2 ) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması 
gerekmektedir."  şeklinde plan notu eklenmesi,
Ticaret Alanları İçin Otoparklar
- "Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30m2 'lik inşaat 
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alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." plan notunun eklenmesi,
Sağlık Alanları İçin Otoparklar
- "Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60nr'Iik inşaat alanı 
için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." plan notunun eklenmesi,
Diğer Fonksiyonlar İçin Otoparklar
- Yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda diğer fonksiyonlar için gerekli otopark 
alanlarının kendi parselleri içerisinde karşılanması,
Zemin Altı Katlı Otoparklar
Planlama alanı içinde. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın uygun görüşü 
alınmak koşulu ile açık otopark, yeşil ve park alanları, spor alanları, çocuk bahçeleri, pazar alanı, 
meydan, yol ve kavşak alanları gibi kamuya açık alanların zemin altları kotları ağaç ve bitki yaşamının 
sürdürülebileceği yeterli toprak derinliği bırakılarak ve doğal zemin kotları değiştirilmeyecek biçimde, 
olağanüstü durumlarda sığınak alanı olarak, diğer zamanlarda ise Ulaşım ve Trafik Düzenleme 
Komisyonu (UTK) kararıyla kamuya ait "Zemin Altı Katlı Otopark" olarak kullanılmak üzere 
düzenlemeler yapılabilir" plan notunun eklenmesi gerekmektedir.
Bahse konu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planına ilişkin kararlar kesinleştikten sonra Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nde tekrar 
görüş alınması" bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (l) İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (İGDAŞ) yazısı 
ile;
"Söz konusu proje bölgesinde yer alan mevcut altyapı/üstyapı tesislerimiz ekli pafta ve CD' de sayısal 
olarak ( dgn ve dwg formatında) ED50 koordinat sisteminde gösterilmiştir.
Abonelerimizin gaz arzı sürekliliğinin sağlanabilmesi için mevcut doğalgaz altyapı/üstyapı tesislerimiz 
yerinde korunması, doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi, çelik doğalgaz 
hatlarına min. 2.50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak), polietilen doğalgaz 
hatlarına 1.25 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı ile inşaat 
yapım ve diğer altyapı hatları inşası yapılabilir plan notu eklenmelidir" bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (m) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 4. Bölge Müdürlüğü Tesis ve 
Kontrol Müdürlüğü yazısı ile;
"Bahse konu planlama sahası içerisinde Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan 154 ve 380 
kV'luk herhangi bir E. İ. Hattımız, Trafo Merkezimiz ve Yeraltı Tesisimiz bulunmamaktadır."  bilgisi 
iletilmiştir.
 
İlgi (n) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü yazısı ile;
"30.04.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı 
Nazını İmar Planı'nda, sit alanının metropoliten alan gelişme dinamiklerinin baskısından kurtarılması 
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ve bölgede yer alan sivil mimarlık örneklerinin maksimum oranda korunması amaçlanmıştır.
1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı çalışmasında;
Meri nazım imar planına, ilgili yasa ve yönetmeliklere ve kurul kararlarına uyulması,
Eşik ve sınırlamalara uyarak alanın doğal, kültürel, ekonomik ve estetik varlıklarını koruyan, bu 
değerlere katkı sağlayarak geliştiren, kentin yaşayış ve karakteri ile çelişmeyen yerel istekleri olanaklar 
ölçüsünde değerlendiren, uygulamada halkın destek ve katılımını sağlayan ilkeler ve koruma anlayışı 
ile hareket edilmesi,
1/5000 ölçekli planda gösterilenler dışında varsa ölçek nedeniyle gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı 
alanları ile yeşil alanların belirlenmesi ve plana aktarılması,
Plan sınırları içerisinde bulunan korunması gerekli kültür varlıkları ile korunması gerekli tescilli veya 
tescile öneri ağaçların korunması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. " bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (o) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Şube 
Müdürlüğü yazısı ile;
"Bahse konu çalışma alanı içerisinde Müdürlüğümüzün mevcutta yapım ve bakımını yürütmekte olduğu 
proje bulunmamaktadır. Ancak yerinde yapılan incelemede, söz konusu alan içerisinde Belediye 
Başkanlığınız sorumluluğundaki Nergis Parkı'nın bulunduğu tespit edilmiştir. Bu ajanın korunması ve 
Meri planda alınan yeşil alan kararlarının değiştirilmemesi, yeni oluşturulacak yeşil alanların en az 
5000 m2 olması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının da en az 10 m2 olarak planlanması 
Müdürlüğümüz görüşüdür" bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (p) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü yazısı 
ile;
"Söz konusu plan çalışmalarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununa, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına ve 5216, 3194 sayılı yasalar, ilgili mevzuat 
ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede bazı maddeleri değiştiren 648 sayılı kanun hükmünde kararnamede 
belirtilen hususlara uygun olması gerektiği Müdürlük görüşümüzdür" bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (r) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Şube Müdürlüğü yazısı 
ile;
"Söz konusu alanda Müdürlüğümüz tarafından mevcut ve planlanan proje olmayıp 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke 
kararlarına ve 5216, 3194 sayılı yasalar, 29.6.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bazı maddeleri değiştiren 648 sayılı 
kanun hükmünde kararname ile, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir" 
bilgisi iletilmiştir.
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İlgi (s) Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (AYEDAŞ) yazısı ile;
"İmar Planı Çalışması kapsamında belirtilen bölgelere ait altyapı verileri ile ilgili tesislerimizin mevcut 
durumunu gösterir bilgiler dijital ortamda hazırlanmış ve yazımız ekinde sunulmuş olup, yeni yapılacak 
proje çalışmaları kapsamında mevcut tesislerimizin korunması ve yapılacak iş kapsamında proje alanı 
dâhilinde ileriye dönük oluşabilecek yeni güç taleplerini karşılayabilmek amacıyla DM, TM yeri ve 
kablo geçiş güzergâhı için teknik alan ayrılması gerekebileceğinin göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. CBS altyapı tesislerimizin güncellenmesi projesi kapsamında çalışmalarımız devam 
etmektedir, bu sebeple tarafınıza gönderilen veriler son durumu yansıtmayabilir.
Söz konusu çalışma alanı içerisinde, deplase edilmesi gerekecek hatlar olması halinde, işi yapacak olan 
kurum veya yüklenici firma tarafından deplase edilmesi istenilen hatlar belirlenerek, Şirketimize 
müracaat edilmesinin ardından, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve ilgili kurum veya 
yüklenici firma arasında karşılıklı protokol yapılacak olup, bu protokol doğrultusunda işin deplaseyi 
talep eden tarafından yapılması uygun olacaktır." bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (t) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Şube Müdürlüğü yazısı ile;
"Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım imar planı paftalarında belirtilen alanlarda Müdürlüğümüzün 
herhangi bir yatırım ve projesi bulunmadığı" bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (u) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile;
"Yapılan incelemelerde plan sahasının yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah 
ve işletme bandı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu 1/1000 ölçekli plan hazırlanırken aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar verilmemelidir.
1-      Plan sınırları içerisinden çeşitli çaplarda mevcut içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatlarımız 
geçmekte olup, hatlarımızı gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir.
2-      İçme suyu hatlarımızın geçtiği güzergâhların Ø100mm - Ø 600mm arası için min. 5 metre, Ø 
600mm - Ø 1000mm arası çaplar için min.10.00 metre, Ø 1200mm - Ø 1600mm arası çaplar için 
min.15.00 metre, Ø 1800mm ve üstü çaplar için min.20.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir. İçme suyu hatları boyunca hatların bakım ve onarımını engelleyici yapı 
(betonarme vb.) ve de ağaç dikimi yapılmamalıdır.
3-      Mevcut ve planlanan atık su - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, İmar Plan 
çalışmalarında, Ø 300 mm - Ø 600 mm arası çaplar en az 5 m., 0700 mm - Ø 1200 mm çaplar için en 
az 10m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte "İmar Yolu" veya "Yeşil Alan" olarak korunmalıdır.
4-      Park ve yeşil alanlardan geçen atık su ve yağmursuyu hatları için bakım, onarım ve temizlik 
çalışmalarının yapılabilmesi için; park ve yeşil alanlardaki atık su ve yağmursuyu hatları güzergâhı 
boyunca işletme araçlarının girebileceği genişlikte (min. 5m.) servis yollarının oluşturulması 
gerekmektedir.
5-      Söz konusu imar plan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu lejantı olabilecek parseller için;
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a.       Akaryakıt tankı depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut ve 
planlanan atık su ve içme suyu borularımızın zarar görmemesi için akaryakıt tankı ile 
borularımız ekseni arasında en az 7 mt. yapı yaklaşma sınırı bırakılmalıdır.
b.       Atık su bağlantı projesi idaremiz ilgili Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı şube 
Müdürlüğü'ne onaylatılmak, GSM görüşü aşamasında yine İdaremiz Havza Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı'nın görüşü alınmalıdır.
c.       Atık suların deşarjında "Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" 
gereğince, Akaryakıt, istasyonu için arıtma tesisi ihtiyacının ilgili birimce bildirilmesi halinde 
topoğrafik yapıya uygun boş alan bırakılmalıdır

6-      Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içme suyu, 
atık su 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.
7-      Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş 
sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış 
altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Netice olarak, söz konusu alan ile ilgili 1/1000 ölçekli plan 
yukarıdaki şartlara uygun olarak hazırlandıktan sonra nihai görüşümüz alınmak üzere 2 takım olarak 
ve sayısal ortamda CD ile *.dgn ve/veya *.dxf formatında İdaremize gönderilmesi ve nihai görüşümüz 
alınmadan uygulamaya geçilmemesi gerekmektedir." bilgisi ile, atık su, içme suyu ve yağmursuyu 
hatlarına ait bilgiler yazı ekinde sayısal olarak iletilmiştir.
 
İlgi (v) Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü yazısı ile;
"Kültürümüzün en köklü müesseselerinden biri olan ve özel hukuk tüzel kişiliğine sahip bulunan 
Vakıfların vakfiyelerinde ön görülen sosyal, ekonomik ve hayri hizmetler vermekte olup; bu hizmetlerden 
mülkiyetindeki anıt eser niteliği olan kültür varlıklarının(dini tesisler, mektep, imaret, kütüphane, 
darüşşifa, medrese, çeşme, tekke, sebil türbe, meşruta. Vakıf mezarlıkları... vs) ihyası, bakım ve onarımı; 
garip ve fakirlere tıbbi(hastane ve ilaç) yardımı, sıcak yemek ve sıcak yemek ulaştırılamayan fakirlere 
kuru gıda yardımı, nakdi yardımlar, eğitim bursları(maddi durumu yeterli olmayan ilköğretim ve 
ortaöğretim öğrencileri için), muhtaç aylığı(engelli ve yetimler için) verilmesi...vb hizmetlerin 
Vakfiyeleri gereği yerine getirilebilmesi; akar(vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için 
gelir getirici şekilde değerlendirilmesi zorunlu taşınır ve taşınmazlar) niteliklilerinin en iyi şekilde 
değerlendirmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu çerçevede 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun:
İkinci Kısım. "Vakıflarla İlgili Hükümler" başlıklı Birinci Bölümün. "Tüzel kişilik. Ehliyet, Yönetim, 
Temsil" başlıklı kısmında:

Madde 4 - "Vakıflar özel hukuk tüzel kişiliğe sahiptir"' denilmektedir.
Genel olarak imar planları hazırlanırken Vakıf mülkiyetindeki taşınmazlar "kamu mülkü" olarak 
değerlendirilerek planlara sosyal donatı olarak yansımaktadır. Ancak belirtildiği üzere vakıflar özel 
hukuk tüzel kişiliğine sahip olup, imar planları hazırlanırken Vakıfların vakfiyelerinde ön görülen 
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sosyal, ekonomik ve hayri hizmetlerin verine getirilebilmesi için Vakıf taşınmazlarına gelir getirecek 
fonksiyonlar verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda 5737 savılı Vakıflar 
Kanununun 22. ve yönetmeliğin 180. maddeleri mevcuttur.

5737 Sayılı Vakıflar Kanununun "Vakıf kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının 
bildirilmesi" başlıklı maddesinde özetle;

"Madde 22 - "...Kamu kurum ve kuruluşları, koruma imar planlarını düzenlerken vakıf kültür 
varlıklarıyla ilgili hususlarda Genel Müdürlüğün görüşünü almak zorundadırlar.
...Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmaz mallarla ilgili olarak belediyeler ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarınca yapılan uygulama imar ve parselasyon planlarının, askıya çıkarılmadan 
önce ilgili idareler tarafından Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
...Mazbut vakıf taşınmazlarında akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır.
...Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait olup uygulama imar planlarında okul. hastane veya spor 
alanlarında kalan taşınmazlar; ilgili kurumlar tarafından, imar planının tasdik tarihinden itibaren 
iki yıl içerisinde kamulaştırılmadığı takdirde ilgili bakanlığın görüşü alınarak Genel Müdürlükçe 
özel okul. özel hastane veya özel spor tesisi olarak değerlendirilebilir..."

20.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre hazırlanan Vakıflar Yönetmeliği'nin Dördüncü 
Kısım Dördüncü Bölüm "Vakıf kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının bildirilmesi" 
başlıklı yönetmeliğinde özetle:

"Madde 180 - Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar 
düzenlemesi yapılır. Akar nitelikli vakıf taşınmazlara, imar planlarında yol, meydan, park, otopark, 
çocuk bahçesi, yeşil saha, cami, karakol, okul. resmi hizmet alanı, belediye hizmet alanı gibi akar 
niteliği olmayan fonksiyonlar verilemez. Bu taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar 
düzenlemesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde, taşınmazın akar niteliğine uygun imar planı 
imar planı tadilatının yapılması ilgili kurumdan istenir. İlgili kurum talep doğrultusunda gerekli 
düzenlemeleri yapar..." denilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Mazbut vakıf taşınmazlarına imar planlarında yol; meydan: otopark: 
park, çocuk bahçesi, çocuk oyun alanı, ağaçlandırılacak alan. mezarlık gibi aktif ve pasif yeşil alanlar, 
cami. okul, karakol, idari ve resmi hizmet alanı, kamu tesisi alanı, belediye hizmet alanı, belediye kültür 
tesisi, semt konağı...vb umumi hizmet alanları gibi fonksiyonlar verilmesi vakfeden kişilerin vakfiye 
şartlarına uygun olmayıp, vakfiye şartlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmakta ve vakfiyelerde belirtilen 
hizmetlerin yerine getirilmesini imkânsız hale getirmektedir. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereği Mazbut 
vakıfların vakfiyesinde öngörülen sosyal, ekonomik ve hayri hizmetlerini yerine getirebilmesi için gelir 
getirecek akar taşınmazların imar planlarında mümkün mertebe ticaret, hizmet, turizm, konut alanı ve 
rantabl değerlendirilebilecek özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi...vb fonksiyonlar gibi gelir getirici 
nitelikteki fonksiyonlara ayrılması gerekmektedir.
Söz konusu çalışmalarına başlanılan 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında İdaremiz mülkiyetinde taşınmaz bulunmadığı 
anlaşılmış olup. Belediyenizce sürdürülen plan çalışmaları ve planlama süreci içerisinde herhangi bir 
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Vakıf taşınmazının tespit edilmesi durumunda, ilgili süreç içinde 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 22. 
Maddesi ve Yönetmeliğin 180. Maddesi gereğince gelir getirici uygun fonksiyonların Vakıf taşınmazları 
için verilmesi ve lüzumu halinde İdaremizden yeniden kurum görüşü alınması " bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (y) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi yazısı ile;
"Söz konusu alanlarla ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yapılacak planlama çalışmalarına ilişkin 
kurum görüşünün oluşturulabilmesi için hazırlık sürecinde odamıza plan kopyası ve raporunun 
gönderilmesi ya da bilgilendirme toplantısı ile plan çalışmasının ön sunumunun gerçekleştirilmesi ve 
hazırlanan planlara ilişkin toplantı duyurularının, görüş ve önerilerimizi oluşturabilecek yeterli sürenin 
tanınarak yapılması" bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (z) Etüd Proje Müdürlüğü yazısı ile;
"Müdürlüğümüz ve Emlak İstimlak Müdürlüğü koordinesinde Kentsel Sit alanı içerisinde bulunan 
bölgede kamu yararı hizmetlerde kullanılmak üzere mevcut tescilli yapılara dönük bir takım 
kamulaştırılma çalışmaları sonuçlandırılmış ve halen devam etmekte olan satın almalar bulunmaktadır. 
Dolayısıyla mülkiyetimize geçen ve geçirilmesi düşünülen bu taşınmazlar ile ilgili tasarruflarımızda 
1/1000 Kentsel Sit alanı Koruma Amaçlı İmar Planlarında kamulaştırma fonksiyonlarına uygun olan 
bir plan fonksiyonlarına dönüştürülmesi gerekmektedir. Devam eden çalışmalarda göz önünde 
bulundurularak yazımız ekindeki bilgilendirme paftasında gözüktüğü üzere mülkiyetimize geçen bu 
parsellerde Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı veya benzeri plan fonksiyonlarının verilmesinin 
değerlendirilmesi " istenmiş ve yazı ekinde bilgi paftası iletilmiştir.
 
İlgi (aa) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü yazısı ile;
"Söz konusu plan çalışmasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 26.07.2005 
tarih ve 25887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Koruma Amaçlı İmar Planları ve 
Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin 
Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik, Bakanlık Makamı'nın 22.08.2005 tarih ve 122508 sayılı Oluru ile 
uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planları Teknik Şartnamesi, yürürlükteki ilke kararları, alana 
ilişkin alınmış kurul kararlarının dikkate alınması,; tescilli Kültür varlıklarının ilgili mevzuat hükümleri 
doğrultusunda planda gösterilmesi, ek bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda Müdürlüğümüz arşivinden 
faydalanabileceği" bilgisi iletilmiştir.
 
İlgi (ab) yazı ile başkanlık oluru alınarak "Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma 
Amaçlı Uygulama İmar Planı Hizmet Alımı" işi ihalesi yapılmıştır.
İlgi (ac) yazı ile sözleşme imzalanarak tarafımıza iletilmiştir. 
İlgi (ad) dilekçe ile yüklenici tarafından sözleşmeye konu işin 1. Etap işleri
İlgi (ae) dilekçe ile yüklenici tarafından sözleşmeye konu işin 2. Etap işleri
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İlgi (af) dilekçe ile yüklenici tarafından sözleşmeye konu işin 3. Etap işleri
İlgi (ag) dilekçe ile yüklenici tarafından sözleşmeye konu işin 4. Etap işleri tamamlanarak sözleşmeye 
konu imar planı ve eklerinin teslimi Müdürlüğümüze yapılmıştır.
 
İlgi (ad), (ae), (af) ve (ag) dilekçeler ve eklerinin incelenmesinden sözleşmeye konu Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı hazırlanmasına ait Müdürlüğümüze teslim edilen belgelerin;
- 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Paftaları (G22A14B2C, 
G22A14B2D)
- Plan Açıklama Raporu,
- Plan Notları,
- Kültür Varlıkları Envanteri, 
- 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım Projesi,
- Kentsel Tasarım Rehberi,
- Siluet paftaları,
- Araştırma Raporu,
- Sentez ve Değerlendirme Raporu
- Tematik Haritalar, 
- Fotoğraf Albümü
belgelerinden oluştuğu görülmüştür.
 
Müdürlüğümüzce Teslim Edilen Plan Paftaları ve eklerinin incelenmesinden;
Genel Plan Kararları ve Plan Yaklaşımı Yönünden İncelendiğinde;
- Planın kadastral durum işlenmiş güncel onaylı hâlihazır haritalar üzerine hazırlandığı,
- Planın 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı kararları doğrultusunda, plan onama sınırı içinde kalan etkileşim geçiş sahası ve sit alanının 
bütününü kapsayacak şekilde, çevre plan kararları ile fiili yapılaşma ve yol aksları da dikkate alınarak, 
bulunduğu yerleşme ile ilişkileri kurularak hazırlandığı,
- Plan onama sınırının 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planı sınırları ile çoğunlukla örtüştüğü;  Planlama alanının güney batısında yer alan ve 
19.04.2013 onanlı Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı sınırı komşuluğunda kalan 12m. 
genişliğindeki imar yolunun (Acı Çeşme Sokak) onama sınırı içine alındığı, 11304 Ada 58 parsel 
çizgisinin 19.04.2013tt. plana göre güney yönünde ötelendiği, bu durumun 58 parselin kuzeyinde yer 
alan tescilli kültür varlığının bulunmasından kaynaklandığının görüldüğü,  sit alanının kuzey batısından 
geçen 10m. genişliğindeki imar yolunun (yan sokak) kısmen onama sınırı içine alındığı, 19.04.2013 
onanlı planda tanımsız alanda kalan 11089 Ada 11 parselin bir kısmının onama sınırı içinde kalan 
kısmının imar yolu olarak düzenlendiği, imar yolunun devamlılığın (yan Sokak'ın Serhat Sokak ile 
bağlanmasının) sağlanmasının amaçlandığı, Kentsel Sit alanın güneyinden geçen 15m. genişliğindeki 
imar yolunun (Egemenlik Bulvarı) onama sınırı içine alındığı, planlama alanının güneyinin meydan 
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olarak düzenlendiği görülmüştür.
- Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırı, Kentsel Sit Alanı Sınırı, Sit Etkilenme Geçiş Alanı Sınırı, 
mahalle sınırı ve kadastral sınırların planda gösterildiği,
- Nazım İmar Planında Sit Alanı içerisinde yer alan K1 ve K2 yoğunluklu Konut Alanlarında mevcut 
yerleşim alanı dokusu ile uyumlu konut fonksiyonunda imar adalarının oluşturulduğu, bir kısım imar 
adası içinde park ve çeşitli donatı alanlarının da önerildiği görülmüştür.
- Nazım İmar Planında Sit Alanı içerisinde yer alan TK2 yoğunluklu Konut+ Ticaret Alanlarında mevcut 
arazi kullanım tipi ve Nazım İmar Planı kararları ile uyumlu ancak meydan gibi unsurlarla mekânı 
iyileştirici plan kararlarının önerildiği görülmüştür.
- Nazım İmar Planında Sit Etkilenme Geçiş Alanında kalan K1 ve TK2 yoğunluklu Konut ve 
Konut+Ticaret Alanında Kentsel Sit Alanı kararları ile uyumlu ve dengeli plan kararlarının üretildiği 
görülmüştür.
- Planla, ilgili mevzuat ve üst plan kararları yanında kültürel ve doğal değerlerin korunması ve 
sürdürülebilmesinin, mevcut desene uyumlu yaklaşımla yapılaşmanın gerçekleşmesinin amaçlandığı 
görülmektedir.

 
 Konut, Konut+Ticaret Alanları Yönünden Yapılaşma Kararları İncelendiğinde;
- Plan onama sınırı içinde Konut ve Konut+Ticaret alanlarına yönelik Kütle Boyutu ve Kat adetleri, 
Nazım İmar Planı Notlarının A6, A8, B1 ve B2 maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda 
belirlendiği,
- Nazım İmar Planının yapılaşmaya ilişkin A3, A4, A5, A7, Plan notlarına karşılık gelen plan notlarının 
1/1000 ölçeli uygulama imar planına karşılık gelecek şekilde uygun plan hükümleri olarak aktarıldığı,
- İmar adalarında yapılaşmanın "Kütle Düzeninde" önerildiği, 
- Nazım İmar Planı kararı olan ve plan geneline yönelik H Maks=9.50m plan notu doğrultusunda kütle 
yapılanmalarının 2 ve 3 katlı olarak önerildiği, 
- Kütle boyutlarının oluşturulmasında, parsellerin Nazım İmar Planından gelen yoğunluk değerine 
karşılık gelen inşaat alanlarının ve korunması gereken kültür varlıklarının dikkate alınarak kütle boyutu 
ve kat adetlerinin belirlendiği, cephe, renk, sokak ilişkisi gibi özelliklerin ise kentsel tasarım projesinde 
ve kentsel tasarım rehberinde tanımlandığı,
- Yapılanamayacak nitelikte küçük parsellere tevhit öngörüldüğü, böylece tevhidi öngörülen parsellere 
ortak kütle önerildiği, inşaat alanı ve kütle boyutlarının buna göre belirlendiği görülmüştür.

 
Korunması Gerekli Varlıkları Yönünden Plan Kararları İncelendiğinde;
- Planda donatı alanları dağılımının Nazım İmar Plan Kararları ve ilgili kurum görüşleri ile uyumlu 
olarak dengeli olarak dağıldığı, planın nazım imar planında önerilen donatı miktarını artıcı nitelikte 
küçük ölçekli donatı alanları niteliğinde olduğu,
- Plan kararları ile kentsel Siti oluşturan anıtsal kültür varlıkları, sivil mimarlık örneği yapılar, avlu ve 
bahçeler, duvarlar, sokak döşemeleri, çeşmeler, ağaçlar vb. gibi unsurların korunmasını sağlayacak 
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kararlar önerildiği, 
- İlgili koruma kurul kararları doğrultusunda tescilli yapı ve parsellerin plana işlendiği, 
- Tecilli yapı ve parsellere ilişkin Nazım İmar Planı kararlarının Uygulama İmar Planına aktarıldığı, plan 
notlarında tescilli parsel listesine yer verildiği,
- Planda genel olarak tescilli parsellere bitişik parsellerde tescilli yapının 2 kat olması durumunda komşu 
parselin de 2 kat olarak belirlendiği,
- Koruma kurullarının Sit Alanı içinde kalan bir kısım yapıya yönelik almış olduğu tescil kararı 
doğrultusunda kurul kararları ile uyumlu olarak planda "Korunması Gerekli Anıtsal Yapı", ve 
"Korunması Gerekli Sivil Mimarlık Örneği" ve "Korunması Gerekli Kültür Varlığı Parseli" olarak 
gösterildiği görülmüştür.

 
Donatı Alanları Yönünden Plan Kararları İncelendiğinde;
- Nazım İmar Planında Sit Alanı içerisinde kalan Kilise, Kültürel Tesis Alanı ve Park alanının (Nergis 
Parkı) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına aktarıldığı,
- Nazım İmar Planında önerilen donatı alanlarına ek olarak Nazım İmar Planının A.12 maddesinde yer 
alan; "A.12 Nazım İmar Planında bu ölçekte gösterilenler dışında kalan sosyal ve Teknik Altyapı alanları 
ile yeşil alanlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belirlenecektir" hükmü doğrultusunda ve 
plan çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüze sunulan "Araştırma ve Sentez" çalışmalarına ilişkin 
sunulan belgelerde yer alan anket çalışmalarından çıkan sonuçlara dayanılarak Nazım İmar Planında yer 
alan donatı alanlarına ek olarak bölgesinin donatı alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla,
1830 Ada 5 parselin bir kısmı ile güneyindeki tescilsiz kadastral alanın, 2699 Ada 73 parselin bir 
kısmının, 11446 Ada ortasında bir kısım kadastral alanın, 11456 Ada ortasında bir kısım kadastral alanın, 
11450 Ada ortasında bir kısım kadastral alanın, 11449 Ada güneyindeki bir kısım alanın,   11447 Ada 4 
Parselin, Park Alanı olarak önerildiği, 
Tescilli 11453 Ada 4 ve 6 parselin, 11451 Ada 1 ve 2 parselin Sosyal Tesis, 
Tescilli 1686 Ada 1, 9 ve 10 parsellerin,  tescilli 11458 Ada 12 parsel ve komşuluğundaki 9, 10, 11, 13 
ve 36 parselin, 11462 Ada 59 parselin bir kısmının Kültürel Tesis Alanı, 
Tescilli 11448 Ada 1 parsel ve komşuluğundaki 11 parselin Kreş,
11462 Ada 59 parselin bir kısmının İdari Hizmet Alanı, 
11446 Ada 9 parseldeki Tescilli Çeşme, (Zeynep Hanım Çeşmesi)
11446 Ada 9 parsel çevresinin ve planlama alanı içerisinde çeşitli noktalarda Meydan,
Planlama alanın genel olarak kuzey ve kuzey doğusunda Otopark 
11462 Ada 59 parselde Yer altı Otopark Alanının önerildiği,görülmüştür.
- Yerinde fiilen korunmuş olan Tescilli yapı niteliğindeki 11458 Ada 12 parselin Etüd ve Projeler 
Müdürlüğü yazısı doğrultusunda çevresindeki fiili yapılaşma dikkate alınarak 11458 Ada 12 parselin 
komşuluğunda yer alan 11453 Ada 9, 10, 11, 13 ve 36 parseller ile birlikte "Kültürel Tesis Alanı" 
lejantına alındığı, MAP sembolü konularak Mimari Avan Proje ile yapılaşmasının önerildiği,
- Planda bölgenin donatı alanı ihtiyacının öncelikle kamu mülkiyetindeki parsellerden karşılanmaya 
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çalışıldığı,  
- Bir kısım Kültürel Tesis alanları ile İdari Hizmet Alanında Mimari Avan Projeye göre uygulama 
yapılacağının belirlendiği,
- Araç ve yaya ulaşımının planda nazım imar planı karaları ile genel uyumlu düzenlendiği, Kentsel Sit 
alanın güneyinden geçen 15m. genişliğindeki imar yolunun onama (Egemenlik Bulvarı) sınırı içine 
alındığı, planlama bölgesinin kuzey doğusunda 15m. genişliğindeki trafik yoluna bağlantılı genel 
otopark alanlarının önerildiği ayrıca, İdari Hizmet Alanı ve Kültürel Tesis Alanı olarak önerilen 11462 
ada 59 parselde "Yer Altı Otopark"  alanının da önerildiği görülmüştür.

 
Kurum Görüşleri Yönünden Plan Kararları İncelendiğinde;
İlgi (e) Emlak İstimlak Müdürlüğü  ve ilgi (z) Etüd Proje Müdürlüğü yazısı doğrultusunda; 
11453 (E:616) ada 4 ve 6 parsel sayılı taşınmazların "Sosyal Tesis Alanına", ile 1686 ada 1,9 ve 10 
parsel sayılı taşınmazların "Kültürel Tesis Alanına" alındığı,  11458 (E:591) ada 10,11 ve 12 parsel 
sayılı taşınmazların, yola cephe oluşturan komşu parseller ile birlikte değerlendirilerek "Kültürel Tesis 
Alanına" alındığı,
 
İlgi (h) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü yazısı 
doğrultusunda yerleşime uygunluk sınırlarının plana ve yapılaşmayla ilgili notlarının plan notlarına 
aktarıldığı,
 
İlgi (i) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü yazısına konu parselden 
632 ada 59 parselin, taşınmazda yer alan ve fiili kullanımda olan Muhtarlık Binasının bulunması nedeni 
ile kısmen "İdare Hizmet Alanına" ve bölgesel donatı alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla "Kültürel 
Tesis Alanına" alındığı,  625 ada 4 parselin "Park Alanına",  617 ada 2 parselin "Sosyal Tesis Alanına", 
4 parsel ile 619 ada 5 parselin planda gösterilen kütle yapılanmasında Konut Alanına alındığı, 1830 
ada 5 parselin bölgesel donatı alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Park Alanında 6 parselin ise 
çoğunlukla planda gösterilen kütle yapılanmasında Konut+Ticaret fonksiyonunda, kısmen Park 
Alanında kaldığı görülmüştür, 
 
İlgi (k) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü yazısı ile iletilen 
kurum görüşünün incelenmesinden, görüşte yer alan "20m ve üzeri genişlikte imar yolu" bulunmadığı, 
planlama alanın doğusundan geçmekte olan 15m. genişliğindeki imar yollarından kütle boyut ve 
konumlarının Nazım İmar Planı kararları ile belirlenen yoğunluk, fiili durum, imar yolları gibi unsurlar 
dikkate alınarak uygun imar adalarında 15. genişliğindeki imar yolundan 5m. ve üzeri çekme 
mesafesinin uygulandığı, bir imar adasında yaklaşık 4m. ve bir imar adasında çekme mesafesi 
bırakılmadığı,  otopark alanı ile ilgili düzenlemelerin plan notları ile mer'i otopark yönetmeliği 
hükümlerine bırakıldığı, teklif planda park alanı olarak gösterilen park alanında (Nergis Parkı) çok yıllık 
ağaçların yer alması nedeni ile zemin altı otopark park alanın önerilmediğinin anlaşıldığı, 
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İlgi (l) İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (İGDAŞ) yazısı 
ile; talep edilen "….çelik doğalgaz hatlarına min. 2.50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı 
olarak), polietilen doğalgaz hatlarına 1.25 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) 
yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşası yapılabilir plan notu 
eklenmelidir"  kurum görüşü incelenmiş olup, planlama alanından geçen çelik doğalgaz hattının 
bulunmadığı,  polietilen doğalgaz hatlarının yer aldığı görülmüştür, bu kapsamda kütle konumlarının 
polietilen doğalgaz hatlarından çoğunlukla 1.5 ve üzeri mesafede konumlandığı, ancak söz konusu boru 
hattının tescilli bir kısım yapıya 1.5 m. den daha yakın bir mesafeden geçirildiğinden, imar istikametinin 
devamlılığı yönünden 1.5 m. altında olan bir kısım kütle önerilerinin de bulunduğu görülmüştür. 
 
İlgi (n) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü yazısı ile iletilen 
"… 1/5000 ölçekli planda gösterilenler dışında varsa ölçek nedeniyle gösterilemeyen sosyal ve teknik 
altyapı alanları ile yeşil alanların belirlenmesi ve plana aktarılması" görüşü doğrultusunda yeni donatı 
alanları önerilmiştir.
 
İlgi (o) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Şube 
Müdürlüğü yazısı ile iletilen "…yeni oluşturulacak yeşil alanların en az 5000 m2 olması ve kişi başına 
düşen yeşil alan miktarının da en az 10 m2 olarak planlanması" görüşü doğrultusunda planda yeşil alan 
miktarını artıcı yeni park alanlarının önerildiği görülmüştür. 
görülmüştür.
 
1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım Projesi incelendiğinde;
- İmar planında gösterilen düzenlemelere ek olarak ulaşım, donatı ve yapılaşmalara ilişkin detaylara yer 
verildiği,
- Planlama alanında arazi kullanım önerileri, gelecekteki geleneksel alış-veriş ve kültürel etkinliklerde 
yüksek ve iyi kullanımları teşvik etmek, kent merkezinde stratejik konumlarda kentsel ticaret 
aktivitelerine odaklanmak; ana yaya aksı ile denize ve sahile erişim olanaklarını güçlendirmeye yönelik 
tasarım kararlarının üretildiği,
- Park alanlarının ve peyzaj düzenlemelerinde "Kentsel Akupunktur" yaklaşımına gidildiği, 
- Kent Mobilyalarının kullanımına ve yerleşimine yönelik düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.
 
Kentsel Tasarım Rehberi incelendiğinde;
- Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kararlarının kamusal ve yarı kamusal alanlarda alt ölçekte nasıl 
bir uygulama ile gerçekleştirilmesi gerektiğini tarif eden bir rehber oluşturulduğu,
- Mevcut doku içindeki yeni yapıların tasarımında, dokunun kimliğini zedelemeden, yeni sistem, 
malzeme ve özgün tasarımlara imkân verecek kriterlerin belirlenmesi ve yeni yorumlar için 
tasarımcıların mümkün olduğuna özgür bırakılmasının hedeflendiği, 
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- Kentsel tasarım projesine ilişkin ilkelerin belirlendiği, görülmüştür.
 
Yukarıda aktarıldığı üzere ilgi (ab) Başkanlık Oluru doğrultusunda hizmet alımı yapılan ve yüklenicinin 
ilgi (ad), (ae), (af) ve (ag) dilekçeleriyle Müdürlüğümüze teslimi gerçekleşen 1/1000 Ölçekli Kartal 
Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının 30.04.2005-
25.04.2012-13.12.2013 onalı 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planı ve Değişiklikleri doğrultusunda, 2363 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 
Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, 
Uygulaması,  Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik, Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliği hükümleri ile Koruma Kurulu İlke kararları ve Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik 
Şartnamesinde belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlandığı, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
hazırlanmasına yönelik ilgili ilgili kurumlardan iletilen kurum görüşlerinin çoğunlukla plana 
yansıtıldığı, Nazım İmar Planında Park olarak gösterilen ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
teklifine de Park Alanı olarak aktırılan Park Alanında (Nergis Park) plan teklifinde "Korunması Önerilen 
Ağaçlar" yer alması nedeni ile Ulaşım Planlama Müdürlüğünün "zemin altı otopark alanlarına ilgili 
görüşünün" plana aktarılmadığı ancak, Planlama alanın genel olarak kuzey ve kuzey doğusunda Genel 
Otopark Alanları ile 11462 Ada 59 parselde Yer altı Otopark Alanının önerildiği, ayrıca otopark alanları 
ile ilgili hükümlerin mer'i otopark yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütüleceğinin plan notları 
arasında yer verildiği görülmüştür. Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün  "…yeni 
oluşturulacak yeşil alanların en az 5000 m2 olması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının da en az 
10 m2 olarak planlanması" görüşünün ise Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olduğu 
görüldüğünden öncelikle Nazım İmar Planı kararları yönünden Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 
değerlendirilmesi gerektiği bu yönüyle söz konusu kurum görüşlerinin plana aktarılamadığı 
görülmüştür. Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Yukarıda aktarıldığı üzere Nazım İmar Planında 
yer alan donatı alanlarına ek olarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin "Genel planlama esasları" 
başlıklı 7. Maddesi, "İmar Planı ilkeleri" başlıklı 21. maddesine uygun olarak hazırlandığı ve "Uygulama 
imar planı" başlıklı 24. Maddesinin 3. bendinde yer alan hüküm doğrultusunda planda yeni donatı 
alanlarının önerildiği görülmüştür. 
 
Konunun yukarıda aktarılan bilgiler doğrultusunda 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. ve yürürlükteki yasa 
ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis'e havalesi arz olunur.
RAPOR:
İmar  Komisyonu'nun 19.12.2019 tarih, 43 Nolu Raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez 
Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup müdürlüğünden geldiği şekli ile 
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı 
ve Üyeler.)
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SONUÇ:
1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE: Kartal İlçe Belediye 
Meclisi'nin 2020/OCAK AYI TOPLANTILARI'NIN 10.01.2020 TARİHLİ 3. BİRLEŞİMİNDE 
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
         

e-imza
YILMAZ TUNCER

 BELEDİYE MECLİSİ 
1.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
AYSEL YÜCEL

MECLİS KATİBİ

e-imza
UMUT DAŞTAN
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2020

e-imza
GÖKHAN YÜKSEL

BELEDİYE BAŞKANI
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