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KARARIN ÖZÜ:
Kartal, Aşağı Mahallesi, Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokakta Yer Alan Dere Hattının Revizyonuna 
İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

TEKLİF: 
30.06.2020 tarih ve 2020/15150 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

                                                         BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
İlgi :a) 17/01/2020 tarih ve 20533 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü yazısı.
       b) 13/02/2020 Tarihli 4683 Sayılı Başkanlık Oluru 
       c) 22/04/2020 Tarihli ve 7287 Sayılı Yazımız. 
      d) 27/05/2020 tarih ve 192945 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü yazısı. 
      e) 03/06/2020 tarih ve 75985 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 
yazısı.
       f) 11/06/2020 tarih ve 79690 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü 
yazısı. 

 
TALEP
Kartal, Aşağı Mahalle, 10165 ada, 29 parsele ilişkin tarafımıza iletilen İlgi(a) İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında "İlgilisi tarafından Kartal 
Belediye Başkanlığına Aşağı Mahalle, 4-1 pafta, 10165 (E:882) ada, 29 parsel hakkında özetle: "1/5000 
ölçekli plan ile mahkeme ve bilirkişi raporlarına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yenilenerek 
parselimize imar izninin verilmesi. ...Doğal dere bandının bu sebeple 10165 ada 29 sayılı parsel üzerinden 
geçmediği halde dere bandına alınmasına maddi ve manevi zarar içinde olduğumdan ekte sunduğum 
mahkeme kararı ile birlikle bilirkişi raporları doğrultusunda İSKİ den tekrar bir görüş alınarak doğal dere 
bandının parselim üzerinden kaldırılmasını 1/5000 ölçekli nazım imar planında olduğu gibi Ticaret+Konut 
Alanına alınması hususunda gereği" şeklinde talepte bulunulmuştur.
İlgi (a) yazı ile de İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2017/595 Esas No, 2018/1502 Karar no ve 06.09.2018 
tarihli kararında "41 pafta, 882 (yeni: 10165) ada, 29 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak 18.03.2016 
onanlı Kartal Güneyi 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı 
Değişikliğinin iptaline" karar verdiği, karara karşı istinaf başvurusunda bulunulduğu, istinaf başvurusunu 
inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi 24.06.2019 gün ve 2019/1208 
Esas, 2019/1237 Karar sayılı kararı ile istinaf talebinin kabulüne ve davanın süre aşımı nedeniyle reddine 
karar verdiği belirtilmiştir. Kararın davacılar vekili tarafından temyiz edildiği, 18.03.2016 onanlı Kartal 
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Güneyi 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği 
hakkında verilen iptal kararının kaldırıldığı bildirilmiştir.
Bu doğrultuda temyiz aşamasında olan söz konusu davaya ilişkin, ilgi(a) yazı ekinde iletilen dilekçe ve 
mahkeme kararlarının incelenerek, dilekçede yer alan talepler kapsamında 18.03.2016 onanlı Kartal 
Güneyi 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı 
Değişikliğinde kalan Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına ilişkin İdaremiz görüşü talep edilmektedir.
Bahse konu parsel sahibinin talebi tarafımızca tekrar değerlendirilmiş olup, ilgi (c) yazı gereği savaklar 
deresinin dere ve dere işletme bandının mevcut yol olarak korunması yazısı da dikkate alınarak parsel 
durumuna göre tekrar çalışma yapılmıştır. Derenin ve atıksu hatlarının imalatlarının yapılabilmesi, 
işletilebilmesi ve hidrolik değerlerin sağlanması amacıyla güzergah ve bant genişliği belirlenmiştir. Söz 
konusu güzergah ve bant genişliğinin imar planlarında yapılaşmasız alan (imar yolu ya da yeşil alan) olarak 
ayrılması kaydıyla, revize edilen dere bandı güzergahı yazımız ekinde gönderilmekte olup. imar planlarına 
işlenmesi hususunda..." bilgisi ile söz konusu kurum görüşüne istinaden imar planı değişikliği yapılmasına 
ilişkin husus tarafımıza iletilmiştir.
 
DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
İlgi(a) yazı ekinde iletilen yeni dere hattı ve koruma kuşağı ile mevcut uygulama imar planının  uyumsuz 
olduğu ve hattın değiştiği alanda yeniden düzenleme yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığı görülmüştür. 
Bu hususta alınan İlgi(b) Başkanlık Oluru doğrultusunda plan değişikliği çalışmaları Müdürlüğümüzce 
başlatılmıştır. 
 
KURUM GÖRÜŞLERİ
 İlgi(d) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında özetle "Kartal ilçesi, Aşağı Mahallesi, 
Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokakta yer alan dere hattının revizyonu ve dere koruma bandı dışında kalan 
alanların Uygulama İmar Planı fonksiyonlarına dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik İdaremiz görüşü talep edilmektedir.
Bahse konu plan değişikliği sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. 
Söz konusu alandan Savaklar Deresi geçmekte olup, plan değişikliği sahasının tamamı taşkın önlemli 
yapılaşma alanında kalmaktadır. Mahkeme süreçleri sonuçlanan bahse konu alana ilişkin yeniden 
değerlendirme yapılarak, ilgi (b) yazımız ile Savaklar Deresinin Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokaktan 
geçtiği güzergaha yönelik dere ıslah ve işletme bandında revize yapılmış ve bu bandın son hali tarafınıza 
gönderilmiştir.

Söz konusu imar planı değişikliğinin bulunduğu alana ilişkin mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu 
hatları ile dere ıslah ve işletme bantlarımıza ait bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir.
Bu doğrultuda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
1) Yapılan incelemede söz konusu plan değişikliği teklifinde yer alan dere ıslah ve işletme bandının ilgi 

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

Evrak Tarih ve Sayı: 22/09/2020-E.23443



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI
 TOPLANTILARI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2020/65
KARAR TARİHİ : 11/09/2020

3

(b) yazımızda göndermiş olduğumuz banda uygun olarak işlendiği görülmüştür. Ancak dere ıslah ve 
işletme bantları içerisinde yapı yapılmayacağına dair hükmün plan notlarına eklenmediği görülmüştür. Bu 
bantların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi 
topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmaması gerektiğine dair plan notlarına hüküm 
eklenmelidir.
2) Yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen alan (Dere işletme bandı dışında 
kalan komşu parseller) taşkın önlemli yapılaşma alanıdır. Bu nedenle plan notlarına; bahse konu plan 
değişikliği sahasının taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığına dair hüküm eklenmelidir. Söz konusu 
hükmün plannotlarına eklendiği görülmüştür. 
Ancak söz konusu hükmün, "Plan değişikliği sahası taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. 
Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanları dâhilinde; herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada 
taşkın risk haritası ile belirlenen taşkın risk korunun üzerinde olmalıdır. " şeklinde yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir.
3) Savaklar Deresi'nin taşkın risk haritası oluşturma çalışmaları tamamlanmış olup, yazımız ekinde 
gönderilmektedir. Subasman kotu, yapı zemin giriş kotunu ifade eder. Proje alanı vaziyet kotlarının taşkın 
risk kotuna göre belirlenmesindeki amaç, yapıyı doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve sel 
olaylarındankorumaktır.
4) Dere Taşkın Risk Bölgeleri içinde gerekli taşkın koruma imar ve yapılaşma önlemlerinin 
uygulanmaması  veya eksik uygulanması neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan İdaremiz sorumlu 
tutulamaz. Bu hususta, bölgede dere ıslah ve taşkın koruma bantlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet 
sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni 
mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır.
5) İstanbul İmar Yönetmeliği 6.09.01 Maddesi, "... taşkın alanlarında bodrum katın iskan edilip 
edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir" hükmündedir. Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın 
riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda, bodrum katları yapılması durumunda, 
muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, bina subasman kotu altında kalan alanlarda tam 
sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı. pencere, 
havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. donatıların subasman kotu (risk kotu) 
üzerindeyapılmasıgerekmektedir.
6) Plan değişikliği sınırları içerisinden içmesuyu şebeke hatlarımız geçmektedir. İçmesuyu hatlarımızın 
geçtiği güzergahların Ø300mm-Ø600mm arası için min. 5 metre, Ø600mm-Ø1000mm arası çaplar için 
min.10.00 metre, Ø1200mm-Ø1600mm arası çaplar için min.15.00 metre, Ø1800mm ve üstü çaplar için 
min.20.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
7) Plan değişikliği sınırları içerisinden muhtelif' çaplarda atıksu ve yağmursuyu hatlarımız ve 7.0 x 2.20 
kutu kesit yağmursuyu ana toplayıcı hatlarımız geçmektedir. Mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu 
altyapı hatlarımızm geçtiği güzergâhlar, İmar Plan çalışmalarında,
Ø300 mm - Ø600 mm arası çaplar en az 5 m., Ø700 mm - Ø1200 mm çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar 
için en az 15 m. genişlikte imar Yolu veya Yeşil Alan olarak planlanmalıdır.
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8) Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, 
atıksu 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.

Netice olarak, yukarıdaki hususlara uyulması ve gerekli revize işlemlerinin yapılması şartıyla. söz konusu 
alana ait 1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği tekliflerinin ilgili belediye tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamakta olup, 
yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte gönderilen paftadaki her türlü mevcut tesislerimiz 
ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından 
yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir." bilgisi,
 
İlgi(e) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı ile özetle; "Sonuç olarak yukarıda ve rapor örneğinde 
belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, alanda bulunan mevcut yapıların 
kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda 
teknik müdahalelerin yapılması ve yeni uygulama öncesinde " Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları` 
ve "Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler" ile ilgili esaslara göre hazırlanması gereken zemin etüt 
çalışmaları ile geoteknik rapor sonucuna göre, uygulama ve önlem projelerinin hazırlanarak tüm kazı, iksa 
önlemlerin alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği konu ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile yukarıda ve raporda açıklanan yerleşime 
uygunluk bilgileri ve diğer yer mühendislik hususları bakımından Müdürlüğümüzce uygun 
görülmektedir." bilgisi,
 
İlgi(f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile özetle; "İlgi talebe yönelik tapu bilgisi, mevcut durum, meri 
imar plan 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. Söz konusu 1/1000 ölçekli değişikliği teklifi ile Kartal İlçesi 
Aşağı Mahallesi Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokaktan cephe alan 10123 ada 170,251, 118, 117, 116, 115, 
114, 113,47, 10 parseller, 10165 ada 171, 172, 120, 121, 122, 123. 124, 125. 126,127, 46, 59 parseller, 882 
ada 48 parsel ve bir kısım tescil harici alana etki eden dere koruma bandının 17.01.2020 tarih 20533 sayılı 
İSKİ görüşü doğrultusunda revize edildiği, bu kapsamda Savaklar Deresinin dere ve işletme bandının 
mevcut yol esas alınarak güzergah ve band genişliği belirlendiği, eski dere koruma bandında yer alıp yeni 
belirlenen dere koruma bandı dışında kalan alanların meri uygulama imar planında bütünleştikleri 
fonksiyonlara dahil edildikleri (Askeri Stratejik Alan, Ticaret + Konut, Konut Alanı, Yol), 10123 ada 170 
parselin batı köşesinde yer alan ve dere koruma bandında kalan alanın pasif yeşil alan olarak teklif edildiği 
görülmektedir.
• Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile önerilen fonksiyon düzenlemelerinin Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliğinin imar planı değişikliklerini düzenleyen 26. Madde hükümlerine uygun 
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olarak yapılması ilgili mevzuat gereğidir.
• Söz konusu alanı etkileyen herhangi bir UKOME, UTK kararlı plan veya proje çalışması 
bulunmamaktadır.
• Önerilen düzenlemelerin İSKİ görüşü doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
• Yol genişliklerinin daraltılmaması gerekmektedir.
 
ULAŞIM KARARI 
Kartal İlçesi Aşağı Mahallesi Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokaktan cephe alan 10123 ada 170, 251, 118, 
117, 116, 115, 114, 113,47, 10 parseller, 10165 ada 171, 172, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127, 46, 
59 parseller. 882 ada 48 parsel ve bir kısım tescil harici alana etki eden 1/1000 ölçekli değişikliği teklifi • 
Düzenlemelerin İSKİ görüşü doğrultusunda yapılması
• Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Madde hükümlerine uyulması
• Yol genişliklerinin daraltılmaması şartlarının yerine getirilmesi koşulu ile konunun bölge planı 
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Gereği ve bilgi alınması hususu arz olunur." bilgisi 
tarafımıza iletilmiştir.
 
MÜLKİYET
Tapu Kadastro Müdürlüğü TAKBİS servisleri ile yapılan sorgulamalarda 10123 ada 170, 251, 118, 117, 
116, 115, 114  parseller ile 10165 ada, 29 ve 59 parsellerin şahıs, 10165 ada 171, 172, 120, 121, 122, 123, 
124, 125 parsellerin, maliye hazinesi, 10165 ada ,126, 127 parsellerin İSKİ,  10123 ada 113, 10, 47 
parseller ile 882 ada 48 parselin İBB  ve plan değişikliğine konu bir kısım tescil dışı alanın Kartal 
Belediyesi mülkiyetinde olduğu görülmüştür.
 
FİZİKİ DURUM
Planlama alanının merkezinde yer alan Kumlar Caddesi kuzeyinde konut kullanımında yapılar, güney 
tarafında Askeri Hizmet Alanı, İSKİ'ye ait su arıtma tesisi gibi yapıların yanı sıra şahıs mülkiyetine ait 
alanda konutlar da yer almaktadır. İstiklal Caddesinin ise kısmen taşıt trafiğine açık olduğu görülmektedir.
 
PLANLARDAKİ DURUM
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Bilgisi: Plan değişikliği teklifine konu alan 04.07.2007 onanlı  1/5000 
ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında Dere Koruma Kuşağı Hattı üzerinde yer almaktadır. 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanarak tarafımıza iletilen 14.06.2014 onanlı 1/5000 ölçekli Dere 
Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği ile Dere Koruma Bandı 
küçültülmüş ve açığa  çıkan alanlar plan üzerindeki Konut Alanı, Ticaret + Konut Alanı ve Askeri Stratejik 
Alana dahil edilmiştir.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bilgisi: Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 19.04.2013 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güney Revizyon Uygulama İmar Planı ile bu plan üzerine gelen 18.03.2016 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı 
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Değişikliği de ilgili kurum görüşleri doğrultusunda Nazım İmar Planı kararlarına uygun şekilde 
onanmıştır.
 
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ
İlgi(a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ekinde 
tarafımıza iletilen dere hattı ve koruma kuşağının meri uygulama imar planı ile olan uyumsuzluğunun 
giderilmesi için ilgi(b) Başkanlık Oluru doğrultusunda plan değişikliği çalışması Müdürlüğümüzce 
hazırlanmıştır.  Revize edilen güzergah ile dere koruma bandı dışında kalan alanlar mevcut durumda 
bulundukları Uygulama İmar Planı fonksiyonlarına dahil edilmiştir. 10123 ada 170 parselin batı köşesinde 
yer alan ve dere koruma bandı içine dahil olan alan ise Pasif Yeşil Alan olarak işlenmiştir.
Plan Notlarında ise; "
1. Plan onama sınırı, Kartal, Orhantepe Mahallesi, 10123 ada, 170, 251, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 47, 
10  parseller, 10165 ada, 171, 172, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 46, 59 parseller, 882 ada 48 parsel  ve 
bir kısım tescil dışı alanı kapsamaktadır.
2. Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan kısmen "Dere Koruma Bandı (Pasif Yeşil)", 
kısmen  "Askeri Stratejik Alan", kısmen "Ticaret+Konut Alanı", kısmen "Konut Alanı", kısmen de imar 
yolu içerisinde yer almaktadır.
3.Dere Koruma Bandı içerisinde  derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek 
herhangi bir çalışma yapılamaz.
4.Plan değişikliği sahası taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Belirlenen taşkın önlemli 
yapılaşma alanları dâhilinde; herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada taşkın risk haritası ile 
belirlenen taşkın risk korunun üzerinde olmalıdır.
5. Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelikler ve plan hükümleri geçerlidir. " ifadeleri yer almaktadır.
 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN DEĞERLENDİRMESİ
Söz konusu plan değişikliği teklifi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uyumsuz nitelik 
taşımamaktadır.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise yaklaşık  2514 m² Dere Koruma Bandında kalan pasif yeşil 
alanın Askeri Stratejik Alan, Konut Alanı ve Ticaret + Konut Alanına alındığı, buna karşılık  yaklaşık 99 
m² Konut Alanının da pasif yeşil alana alınmıştır. Ancak Kartal Güney Revizyon Uygulama İmar Planı 
Notlarında yapılan 24.07.2018 onanlı plan notu değişikliği ile "Kısmen ya da tamamen dere yapı yaklaşma 
sınırı ve alanı içerisinde kalan parsellerde, dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmın planda 
verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde 
kalan kısımlarının imar hakları, bu kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu ile parselin dere yapı 
yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmında kullanılabilir veya meri plan onama sınırları içerisindeki 
başka parsel veya parsellere transfer edilebilir." hükmü getirildiğinden parsellerin dere koruma bandı 
içinde kalan kısımlarındaki inşaat hakları, yapılaşmaya açık olan kısımlarına aktarılabilmektedir.
Dolayısıyla plan değişikliği ile yapılan fonksiyon değişikliklerinin toplam inşaat alanına etki etmeyeceği 
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ve yapı-nüfus yoğunluğunu arttırmamasından ötürü  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Plan 
Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesinde yer alan hükümlere aykırılık teşkil edilmediği görülmüştür. Alana 
ilişkin aplikasyon krokileri bulunmadığından alan ölçümleri Netcad uygulaması üzerinden hesaplanmıştır.
 
Konunun yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddesine göre 
değerlendirilerek, karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim. 
  
RAPOR   :
İmar Komisyonu'nun 24.07.2020 tarih, 28 Nolu raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; Aşağı Mahallesi, Kumlar Caddesi ve İstiklal 
Sokakta Yer Alan Dere Hattının Revizyonuna İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili  Gündem  maddesi  görüşülmüş  olup komisyonumuzca müdürlüğünden 
geldiği şekilde kabulü uygun bulunmuştur.Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur.( (İmar Komisyonu 
Başkanı ve Üyeler.) 
 
SONUÇ  :
Kartal Aşağı Mahallesi, Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokakta Yer Alan Dere Hattının Revizyonuna İlişkin 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 
KABÜLÜNE: Nizamettin ALTINTAŞ, Elif BULUT GEZEN, Arzu ÖĞÜT ŞİMŞEK, Furkan 
ORDUKAYA, Mehmet GÖDEKDAĞ, Abdullah AÇIK, Nurten ERGÜR, Haydar GÖKSOY, Abubekir 
DAĞ, Mahmut YAZICI, Yaşar Cevdet KAHRAMAN, Ömer ULUYURT ve Emrullah AYDIN'ın RET 
oyuna Karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2020/ EYLÜL AYI TOPLANTILARI'NIN 11.09.2020 
TARİHLİ 2. BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. 

e-imza
OLCAY ÖZGÖN

 BELEDİYE MECLİSİ 
2.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
AYSEL YÜCEL

MECLİS KATİBİ

e-imza
YASİN ÜNDER

MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2020

e-imza
GÖKHAN YÜKSEL

BELEDİYE BAŞKANI
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