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KARARIN ÖZÜ:
İstanbul ili, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi,11920 (Eski: 944) ada, 80 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

TEKLİF: 
04.01.2021 tarih, 2021/182 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi :a) 03/12/2020 tarih ve 39900 kayıtlı dilekçe. 
       b) 01/09/2020 tarih ve 20200335917 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
yazısı.  

TALEP
İstanbul ili, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 11920 (Eski: 944) ada, 80 parsele ilişkin ilgilisince "Yapı 
Yasaklı Alan" fonksiyonunun "Özel Sağlık Tesisi (Özel Geriatri Hastanesi)" fonksiyonuna alınması yönünde 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ilgi (a) dilekçe ile tarafımıza iletilmiştir.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu 11920 (Eski: 944) ada, 80 parsel 16.04.2005 
onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planında Park Alanında bu doğrultuda 
hazırlanan 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasaklı 
Park Alanda kalmakta iken 12.03.2010 tarih ve 773 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 
Kararı doğrultusunda, 14.03.2010 onanlanan 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı 
değişikliği ile söz konusu parselin "Yapı Yasaklı Park Alanı" fonksiyonundan "E: 1.20 Hmax: 12.50 
yapılaşma şartlarında Özel Geriatri Hastanesi" fonksiyonuna alındığı görülmüştür.
İlgi (a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen 11920 (Eski: 944) ada, 80 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği teklifi incelendiğinde; teklifin 14.03.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı 
Değişikliği doğrultusunda hazırlandığı görülmüştür.

KURUM GÖRÜŞLERİ
İlgi (a) dilekçe ekinde iletilen 31.08.2020 tarih ve 121726 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme 
Müdürlüğü yazısında; "Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan imar Planlarına Esas 
1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları'na göre; ÖA-6a  lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu 
alanlar Öa-2a (Heyelan), Öa-5a (Karslaşma) ve Öa-5b (Diğer Yumuşak Zeminler) tehlikelerinin birlikte 
görüldüğü alanlardır. Bu haritalara ait açıklama raporunda;
‘ÖA-2a (Zemin Ortamlar-Dairesel Kayma) lejantlı alanlar; kil, silt, kum, çakıl ve blok boyutlu litolojilerin 
karışımından oluşur ve stabiliteyi olumsuz etkileyecek eğime sahiptirler. Yer altı suyu içerirler. Yapılarda 
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çeşitli deformasyonlara neden olabilecek zemin oturmaları gerçekleşebilir. Heyelan edebilecek tabaka 
kalınlığı 5.0-30.0 m arasında değişmektedir. Heyelanların çoğu deprem etkisi dışında kontrolsüz topuk 
kazıları ile de hareket edebilecek nitelikte olduğundan, kazı öncesinde bu husus göz önünde 
bulundurulmalıdır. Yapıların projelendirilmesi, olası heyelan kinematiği, geometrisi, kayma yüzeyi derinliği 
ve duraysızlıklara karşı güvenlik koşullarının belirleneceği ayrıntılı jeoteknik rapor doğrultusunda 
yapılmalıdır. Alınacak önlemlerin ve yapılacak projerin uygulanabilirliği titizlikle irdelenmeli, uygulama 
aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır. Heyelan tabakası kalınlığı 5 m'den fazla olması durumunda, 
alınabilecek tipik önlemler; geriye ankrajlı kazık uygulamaları, yatay drenaj sistemi, üstteki serbest ve stabil 
olmayan malzemenin kaldırılması, özellikle dik şev yüzeylerinin olumsuz atmosferik etkilerden korunması 
için bitkilendirme, püskürtme beton uygulamaları gibi önlemler sıralanabilir. Ayrıca bu alanlar depremden en 
fazla etkilenebilecek yerler olup, uygulama öncesi ayrıntılı heyelan çalışmalarının yapılması şartının plan 
notlarına konması sağlanmalıdır. Mevcut yapılar, oluşabilecek heyelan tehlikesinin etkisi yönünden ve zemin-
temel, temel-yapı ve yapı statiği yönünden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır' 
denilmektedir.
‘ÖA-5a (Karslaşma Alanları) lejantlı alanlar; yüzeyden itibaren et kalınlığı 10.0 den az, dolgulu yada 
dolgusuz karstik boşluk kalınlığı, 4.0 m den çok olan alanlardır. Yapı planlaması durumunda, karstik boşluk 
ve dolguların uygulama öncesi yapılacak etütlerde ayrıntılı olarak yatay ve düşey yayılımları ile kalınlıkları 
tespit edilmelidir. Karstik boşluk içerisindeki dolgular, gerekmesi halinde kaldırılabilir. Dolgusuz karstik 
boşluklar ise gerekli görülmesi halinde enjeksiyon vb. uygulamalarla doldurulabilir. Karslaşmanın ve 
üzerindeki et kalınlığının durumuna göre bodrumlu yapılar planlanabilir. Mevcut yapıların bulunduğu alanlar 
karslaşma yönünden ve yapılar zemin-temel, temel-yapı ve yapı statiği yönünden irdelenip, gerekliliği 
durumunda teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir' denilmektedir.
‘ÖA-5b (Diğer Yumuşak Zeminler) lejantlı alanlar; bu alanlar; tersiyer sedimentleri (çoğunlukla Sultanbeyli 
Formasyonu) ve diğer kuvaterner sedimentleri gibi yumuşak zeminlerle kaplı alanlar olarak belirlenmiştir. 
Yapı planlaması durumunda, yapı temelleri açısından değerlendirmek için ve gerekli önlemleri tasarlamak 
için alana yönelik araştırmalar yürütülmelidir. Böyle yumuşak zeminli alanlar için tipik önlem, yüzeysel 
zemini kazımak ve yapıları daha aşağıdaki mühendislik problemi olmayan tabakalara taşıttırmaktır. 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 durumda 
gerekli önlem projeleri (istinat duvarı, drenaj ağı, üstteki malzemenin sıyrılması vb) hazırlanmalıdır. Bu 
alanlarda yapılacak kazı uygulamalarında duraysızlık sorunları görülebilir. Bu sorunların önlenmesi için, kazı 
şevi, tutma yapıları vb tasarımlar yapılmalıdır. Mevcut yapılar semin-temel, temel-yapı ve yapı statiği 
yönünden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır' denilmektedir.
 
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 

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

Evrak Tarih ve Sayı: 15.04.2021-E.47846



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI
 TOPLANTILARI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2021/53
KARAR TARİHİ : 07.04.2021

3

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 U.İ.Plan değişikliği konu ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile yukarıda ve raporda açıklanan 
yerleşime uygunluk bilgileri ve diğer yer mühendislik hususları bakımından Müdürlüğümüzce uygun 
görülmektedir." şeklinde,
 
26.10.2020 tarih ve 158979 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısında; "….parsel üzerinde 
31.01.1997 tarihli yapı ruhsatı alınan ve bodrum+3 kat hastane kaba inşaatı tamamlanan yapı bulunması 
sebebiyle komisyonumuzca uygun görülmektedir." şeklinde,

22.11.2020 tarih ve 18232631-769 sayılı İl Sağlık Müdürlüğü yazısında; "…1/5000 ölçekli meri plan 
doğrultusunda; 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca 
görülmemektedir…" şeklinde,

20.11.2020 tarih ve 2450-174210 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; " Kartal İlçesi Yakacık 
Mahallesi 119 pafta (Eski: 944) 11920 ada80 parselin Yapı Yasaklı Park Alanından E: 1.20 Yençok: 4 kat 
Özel Geriatri Hastanesi Alanına alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
teklifinin, 14.03.2010 onanlı 1/5000 ölçekli tadilat planı kararları doğrultusunda hazırlandığı belirlenmiş olup 
söz konusu teklifin bölgesel ulaşım sistemi üzerinde oluşturacağı olumsuzlukların minimuma indirilmesi için;
 
İmar planına göre gerekli yol terklerinin yapılması,
 
Çekme mesafeleri yol rezerv alanları olarak öngörüldüğünden parselin ±0.00 kotu altında ve üstünde cephe 
aldığı 18 m genişliğindeki imar yolundan 10 m, 8 m genişliğindeki imar yolundan 5 m çekme mesafesi 
düzenlenmesi,
 
14.03.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli plandaki 6 no'lu plan notunun teklif 1/1000 ölçekli plan değişikliğine 
eklenerek planlama alanına ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünden görüş alınması,
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin (b) bendi gereğince iptal edilen Park Alanına 
eşdeğer büyüklükte alan ayrılması hususunun Park Alanlarına yaya erişim mesafesi dikkate alınarak plan 
bütünlüğünde değerlendirilmesi.
‘Özel Geriatri Hastanesi Alanının otopark ihtiyacı, yürürlükteki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark 
Yönetmeliğinde belirlenen otopark miktarları doğrultusunda kendi parseli içerisinde karşılacaktır.' Plan 
notunun eklenmesi,
gerekmektedir." şeklinde,
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İlgi (b) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında; "…Plan değişikliği sahası yüzeysel 
su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve işletme bandı sınırları 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 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. " şeklinde görüş verilmiştir.

MÜLKİYET
Plan çalışmasına konu alanın mülkiyet bilgilerine ilişkin yapılan incelemede, parselin şahıs mülkiyetinde 
olduğu görülmüştür.

FİZİKİ DURUM
Planlama alanına ilişkin halihazır harita ve uydu fotoğraflarından yapılan incelemede Mülayim Sokağa 
cepheli, çevresinde Konut-Park fonksiyonlarının yoğunlaştığı ve  3 katlı kaba inşaat binasının yer aldığı 
görülmüştür.
 
PLANLARDAKİ DURUM
İstanbul ili, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 11920 (Eski: 944) ada, 80 parsel; ilk olarak 01.09.1976 onanlı 
1/1000 ölçekli Yakacık İmar Planında; çoğunlukla 0,15/0,30 yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen 
de imar yolunda kalmakta iken; 04.06.1996 t.t.'li plan değişikliği ile Konut Alanı fonksiyonu iptal edilerek H: 
6.50 m, 0.25/0.60 yapılaşma şartlarında ve"1. Bodrum kat emsal haricidir." plan notu ilave edilerek "Özel 
Geriatri Hastanesi Alanına" alınmış ve 21.08.2001 t.t.'li plan değişikliği ile de söz konusu parselin 
fonksiyonunda bir değişiklik yapılmadığı görülmüştür.
Meri plan şartları yönünden 80 parsel, 16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar 
Planında Yapı Yasaklı Park Alanında kalmakta iken 12.03.2010 tarih ve 773 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi Kararı doğrultusunda, 14.03.2010 onanlanan 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar 
Planı değişikliği ile söz konusu parselin "Yapı Yasaklı Park Alanı" fonksiyonundan "E: 1.20 Hmax: 12.50 
yapılaşma şartlarında Özel Geriatri Hastanesi" fonksiyonuna alındığı görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan 
04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında çoğunlukla Yapı Yasaklı Park 
Alanında, kısmen de imar yolunda kalmaktadır.

 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 773 sayılı Kararı doğrultusunda, 14.03.2010 
onanlanan 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda ilgilisince hazırlanan 
1/1000 ölçekli plan değişikliği ile söz konusu parselin "Yapı Yasaklı Park Alanı" fonksiyonundan "E: 1.20 
Hmax: 12.50 yapılaşma şartlarında Özel Geriatri Hastanesi" fonksiyonuna alındığı görülmüştür.
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Plan Notlarında ise; "
1. Plan değişikliği onama sınırı, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 119 pafta, (eski: 
944) yeni: 11920 ada, 80 parseldir.
2. Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan "kısmen yol alanı", kısmen Özel Sağlık Tesisi 
Alanı (Özel Geriatri Hastanesi)dir.
3. Yapılaşma koşulları E: 1.20 ve Yençok: 4 kat olmak üzere avan proje üzerinden uygulama 
yapılacaktır.
4. Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşleri alınacak olup, bu görüşlere 
uyulacaktır.
5. Özel Geriatri Hastanesi Alanının otopark ihtiyacı, yürürlükteki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Otopark Yönetmeliğinde belirlenen otopark miktarlar doğrultusunda kendi parseli içerisinde 
karşılanacaktır.
6. Açıklanmayan hususlarda meri uygulama imar planı ile meri imar yönetmeliği geçerlidir." ifadeleri yer 
almaktadır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN DEĞERLENDİRMESİ
Söz konusu plan değişikliği teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 773 sayılı 
Kararı ile 14.03.2010 onanlanan 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı değişikliği 
doğrultusunda hazırlanmıştır. Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün şartlı olumlu görüşünün bulunduğu ve görüş 
yazısında belirttiği;
 "Çekme mesafeleri yol rezerv alanları olarak öngörüldüğünden parselin ±0.00 kotu altında ve üstünde cephe 
aldığı 18 m genişliğindeki imar yolundan 10 m, 8 m genişliğindeki imar yolundan 5 m çekme mesafesi 
düzenlenmesi,
14.03.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli plandaki 6 no'lu plan notunun teklif 1/1000 ölçekli plan değişikliğine 
eklenerek…" maddelerinin teklif plan paftasına aktarılmadığı, plan dosyası ekinde yer alan diğer kurum 
görüşlerinin olumlu olduğu görülmüştür.
 
Plan değişikliğine konu teklif, 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar 
Planında inşaat alanını arttırıcı nitelikte olup teklifin, ilave nüfus artışı getirmediği tespit edilmiştir. 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumlu olduğu 
görülmüştür.
 
15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede "İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında 
Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde "…İmar planı 
değişikliği tekliflerinin idarelerce onaylanmasına müteakip askıya çıkarılmadan önce, plan değişikliği 
teklifini onaylayan idarece değer artış payı ile ilgili iş ve işlemlerin başlatılması, resmi yazı ile ilgili birime 
bildirilir.
Büyükşehir belediyesi olan yerlerde, plan değişikliği teklifinin ilçe belediyesine yapılması halinde, 
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büyükşehir belediyesince onaylanmasından sonra, ilçe belediye başkanlığına iletilerek askıya çıkarılmasından 
önce, ilçe belediyesince değer artış payı ile ilgili iş ve işlemlerin başlatılması, resmi yazı ile ilgili birime 
bildirilir.
Uygulama imar planının onaylanmasına müteakip değerleme raporu hazırlama bedeli, taşınmaz maliklerince 
planı onaylayan idare tarafından bildirilen hesap numarasına 15 gün içerisinde yatırılır. Değerleme raporu 
hazırlama bedeli, ilgililerce ödenmeden onaylanan planlar askıya çıkartılmaz. İki yetkili kuruluşa idare 
tarafından değerleme raporu 30 gün içerisinde hazırlattırılır…" hükmü bulunmaktadır.
Konunun yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddesine göre değerlendirilerek, 
karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim. 
 
RAPOR : 
İmar Komisyonu'nun 16.03.2021 tarih, 17 Nolu raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yakacık 
Mahallesi, 11920(Eski:944) ada, 80 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup,teklif edilen plan paftası plan notları 
bölümüne 'Afet İşleri Genel Müdürlüğünden' onaylı jeolojik jeoteknik etüd raporu hazırlanarak raporda 
belirtilen hususlar yerine getirildikten sonra iskan edilebileceğine dair Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve İBB 
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünden onay alınmadan iskan edilemez. Plan notunun eklenmesi şartıyla 
komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 
 
SONUÇ :
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 11920(Eski:944) ada, 80 parsele ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu Doğrultusunda kabulüne 
Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2021/ NİSAN AYI TOPLANTISININ 07.04.2021 TARİHLİ 
2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
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