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KARARIN ÖZÜ:
12632(Eski:1088) ada, 5 parsele ilişkin 28.08.2020 tarih ve 21081 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda 
hazırlanan Uygulama İmar Planı Teklifi

TEKLİF: 
31.03.2021 tarih, 2021/41898 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

 
BAŞKANLIK MAKAMINA

 
İlgi:  a) 28.08.2020 Tarihli ve E-65108353-310.01-21081 Sayılı Başkanlık Oluru
        b) 17.02.2021 tarih ve 29457 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı. 
        c) 30.09.2020 tarih ve 20200389888 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
yazısı. 
        d) 22.10.2020 tarih ve 157927 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
 
 
TALEP
Kartal İlçesi,  Soğanlık Mahallesinde bulunan, 1088 (yeni: 12632) ada 5  parsele ilişkin ilgilisince İstanbul 9. 
İdare Mahkemesinde 10.07.2018 gün ve 2016/1449 Esas sayı ile açılan davada; 28.09.2015 tasdik tarihli 
1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptalinin istenildiği, İstanbul 9. İdare 
Mahkemesinin 2016/1449 Esas, 2018/1312 sayılı kararı ile "...davanın reddine…" karar verildiği, söz konusu 
karara karşı ilgilisince yapılan istinaf başvurusu sonucu; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare 
Dava Dairesi 11.02.2019 gün ve 2019/112 Esas, 2019/286 Karar sayılı kararı ile istinaf talebinin kabul 
edildiği, İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 10.07.2018 gün ve 2016/1449 Esas, 2018/1312 Karar sayılı kararının 
kaldırılmasına, kurum görüşleri alınmadığı ve plan açıklama raporu bulunmadığı gerekçesiyle  dava konusu 
işlemin iptaline karar verildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
 İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 2016/1449 Esas, 2018/1312 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1088 (yeni: 12632) ada 5 parselin bulunduğu yapı adasının plan 
fonksiyonunun 5/A/3, 0.20- 0.40/1.50 Yençok: 15 Kat yapılaşma koşulunda Konut Alanı olarak 
düzenlenmesi hususunda 1/1000 ölçekli plan değişikliği çalışmasının başlatılması amacıyla ilgi (a) yazımız 
ile Başkanlık Oluru alınmıştır. Bu hususta alınan İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda plan değişikliği 
çalışmaları Müdürlüğümüzce başlatılmıştır. 

KURUM GÖRÜŞLERİ
İlgi (b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; "…imar istikametlerinin 01.02.2013 tf li Kartal E-5 Kuzeyi 
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Uygulama İmar Planı doğrultusunda düzenlenmesi ve bu plana göre gerekli yol terklerinin yapılması,
 
Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak değerlendirildiğinden 01.02.2013 tt' li Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama 
İmar Planı çekme mesafelerine uyulması,
 
‘Konut Alanının otopark ihtiyacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliğinde belirlenen otopark 
miktarları doğrultusunda kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.' plan notunun eklenmesi, 3194 sayılı İmar 
Kanunun 8. Maddesine ek madde gereği belirlenecek yüksekliklerde mevcut teşekkül, kentsel imaj ve silüet 
değerlerinin gözetilmesinin gerektiği belirtilmekte olup parseldeki yüksekliklerin belirlenmesinde bu 
durumun dikkate alınması,
 
Kat adetlerinin farklılaşması bağımsız bölüm sayısını dolayısıyla ulaşım talebini etkileyeceğinden bölgedeki 
araç sahipliliği ve trafik yükünü etkileyen bir unsur olarak bağımsız bölüm sayısını arttırıcı düzenlemelerden 
kaçınılması hususlarına uyulması ve bölgeye ilave inşaat alanı getirilmemesi kaydıyla plan bütünlüğü 
içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir…" şeklinde,
 
İlgi (c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında; "… Söz konusu imar planı 
değişikliğinin bulunduğu alana ilişkin mevcut içmesuyu ve atıksu hatları, dere ıslah ve işletme bantları ile 
taşkın risk haritasına ait bilgiler yazımız ekinde gönderilmekte olup, bu parsellerde yapılacak imar plan 
değişikliği çalışmalarında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:
 
1. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21.9 maddesi gereği dere ıslah ve işletme bantlarının ve taşkın 
risk alanlarının her ölçekteki imar planlarına mutlaka işlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilgi yazı eki teklif 
imar planı değişikliğine taşkın önlemli yapılaşma alan sınırının işlenmesi, plan lejantında da gösterimlerinin 
yer alması gerekmektedir.
 
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; "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 kotunun 
üzerinde olmalıdır." şeklinde bir hükmün eklenmesi gerekmektedir. Taşkın önlemli yapılaşma alanlarında 
subasman kotuna dair Planlı Alanlar İmar Plan Yönetmeliği hükümleri aynen uygulanmalıdır.
 
3. 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 olaylarından korumaktır. 
İdaremizin imar planı yapma yetkisi bulunmamakta olup, dere taşkın risk bölgesinde yer alan yapılarda 
subasman kotuna dair düzenleme ve iskân verilmesi durumuna ilişkin nihai değerlendirme Meri İmar 
Yönetmeliği gereğince Belediyelerin takdir ve yetkisindedir.
 
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 işletme bantları ve taşkın önlemli yapılaşma alanlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet 
sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni 
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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 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) üzerinde yapılması gerekmektedir.
 
6. Parsel içindeki bahçe alanlarının taşkın tehlikesinden korunması amacıyla, bahçe duvarlarının 
sızdırmazlık önlemleri alınarak inşa edilmesi gerekmektedir.
 
7. Plan değişikliği sınırları içerisinden içmesuyu şebeke hattımız 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.
 
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.
 
9. Mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın 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 "İmar Yolu" veya "Yeşil Alan" olarak korunmalıdır.
 
10. 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.
 
Netice olarak, ilgi yazı ekinde gönderilen teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yukarıdaki 
hususlara uygun olarak revize edilmesi gerekmektedir. " şeklinde,
 
İlgi (d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "…Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri 
kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritalan"nda; kısmen Öa-
5a (Karstlaşma Alanları) ve kısmende Öa-5b (Diğer Yumuşak Zeminler) lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta 
olup. bu haritalara ait açıklama raporunda;
 
 "ÖA-5a" (Karstlaşma Alanları) lejantlı alanlar: "yüzeyden itibaren et kalınlığı 10.0 m 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 

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

Evrak Tarih ve Sayı: 17.06.2021-E.65587



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI
TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2021/76
KARAR TARİHİ : 10.06.2021

4

boşluklar ise gerekli görülmesi halinde enjeksiyon vb. uygulamalarla doldurulabilir. Karstlaşmanın ve 
üzerindeki et kalınlığının durumuna göre bodrumlu yapılar planlanabilir. Mevcut yapıların bulunduğu 
alanlar karstlaşma 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 
durumlarda 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 zemin-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 zemintemel, 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…" şeklinde görüş verilmiştir.

MÜLKİYET
Tapu Kadastro Müdürlüğü TAKBİS servisleri ile yapılan sorgulamalarda 1088 (yeni: 12632) ada 5  parselin 
şahıs mülkiyetinde olduğu görülmüştür.

FİZİKİ DURUM
Planlama alanı Ahsen Sokak, Nevzat Okçugil Sokak ve Canaydın Sokaklarının bağlandıkları alanda yer 
almakta olup parselde 29.03.2017 tarihinde ruhsatı alınmış ve inşaatı tamamlanmış, 14 katlı 2 adet blok 
bulunduğu tespit edilmiştir.
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PLANLARDAKİ DURUM
1088 (yeni: 12632) ada 5  parsel; ilk olarak 15.12.1981 onanlı 1/1000 ölçekli Soğanlık Uygulama İmar 
Planında çoğunlukla Ağaçlandırılacak Alanda, kısmen de imar yolunda kalmaktadır.
 
Meri plan şartları yönünden 1088 (yeni: 12632) ada 5 parsel 18.08.2004-16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli 
Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı ve değişikliğinde; çoğunlukla K3 yoğunluklu Konut Alanında, kısmen 
K4 yoğunluklu Konut Alanında, kısmen Dere Koruma Kuşağı Alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde 
imar yolunda, bu doğrultuda hazırlanan ve Kartal Belediye Meclisinin 08.07.2005 tarih ve 2005/106 sayılı 
kararı ile "1088 Ada 5 ve 6 parsellerin hisseli olması nedeni ile mevcut duruma göre yolların plana işlenmesi" 
şeklinde parseller yönünden karara bağlanan ve bu meclis kararına göre onanan 04.05.2006 onanlı 1/1000 
ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı'nda çoğunlukla 5/A/3, 0.20- 0.40/1.25 yapılaşma koşulunda 
Konut Alanında, kısmen park alanında, kısmen park alanında, kısmen de imar yollarında kalmakta iken K2 
ve K3 rumuzlu alanlarda kişi başına inşaat alanı m2 lerine dair plan notları yeniden düzenlenmiş ve bu 
doğrultuda hazırlanarak onaylanan 01.02.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan 
Değişikliği (Emsal Artırımı) ile 1.25 olan KAKS değerinin 1.50 olduğu, ayrıca söz konusu parselin imar yolu 
ile ikiye ayrıldığı görülmüştür. 01.02.2013 onanlı plan değişikliğinin ilçe meclisinde değerlendirilmede 
olduğu süreçte aynı zamanda; 11.10.2012 gün ve M.34.3.KAR.0.29.02.757.99-2012/S-395 sayılı Kartal 
Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği yazısı ve eki 
Başkanlık Oluru ile 1/1000 ölçekli 03.03.1989 ve 05.03.1998 onanlı ıslah imar planlarına göre hisseli 
parsellerin müstakile dönüştürülmesi çalışmalarının yapıldığı ve 2981 sayılı İmar Affı Kanunu'nun 10-c 
Maddesine göre yapılan uygulamada net tahsisten fazla yer çeviren maliklerden dolayı diğer hisse sahibi 
maliklerin hisseli yapısının çözülemediği gerekçesi ile Kartal, 141 pafta, 1088 ada, 5 nolu parselin, kuzeybatı 
ucunda yer alan park alanı ile parselin ortasından geçen 7.00 metre genişliğindeki yolun (Nevzat Okçugil 
Sokak) iptal edilerek, 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kuzeyi Uygulama İmar Planı'nda olduğu gibi 
5/A/3, 0.20-0.40/1.25 yapılaşma koşullarında Konut Alanına alınması hususu tarafımıza iletilmiştir. 
Müdürlüğümüzce Kartal, 141 pafta, 1088 ada, 5 nolu parselin, kuzeybatı ucunda yer alan  Park Alanı ile 
parselin ortasından geçen 7.00 metre genişliğindeki yolun (Nevzat Okçugil Sokak) iptal edilerek tek ada 
olacak şekilde, 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kuzeyi Uygulama İmar Planı'nda olduğu gibi 5/A/3, 
0.20-0.40/1.25 yapılaşma koşullarında konut alanına alınarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
teklif paftası hazırlanmış, Kartal Belediye Meclisi'nin 09.02.2013 gün ve 2013/27 sayısı ile karar altına 
alınarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne iletilmiş, Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nin 13.06.2013 gün ve 1226 sayılı kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye 
Başkanı'nca 14.06.2013 tarihinde onanmış, 09.07.2013 gün ve 25955148.310.01.04.01/2013-8483-127373 
sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ile Müdürlüğümüze iletilmiştir.
 
01.02.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Emsal Artırımı Uygulama İmar Planı değişikliği İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığında onay süreci devam etmekte iken 1088 ada 5 parsele ilişkin 14.06.2013 
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t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin hazırlandığı, her iki plan değişikliği paftasında 
da altlık olarak meri 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı paftasının 
kullanıldığı görülmüştür.
 
14.06.2013 t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde 1088 ada 5 parselin emsal değerinin 
04.05.2006 t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda 1.25 olduğu tespit edilmesi üzerine; 
23.01.2015 tarih ve 3939 sayılı Başkanlık Emri ile; "…Konut Alanında kalmasına rağmen 08.10.2012 
tarihinde Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında bulunan 1088 ada 5 parsel, 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planında K3 yoğunluklu onaylanan Nazım İmar Planı plan notu değişikliği doğrultusunda 
hazırlanıp 01.02.2013 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli emsal artırımına ilişkin Uygulama İmar Planı 
değişikliğinden faydalanmadığı görüldüğünden 1.25 olan emsal değerinin hakkı olan 1.50 emsal değerine 
çıkarılması…" şeklinde 1088 ada 5 parselde plan değişikliği yapılarak mağduriyetin giderilmesi amacıyla 
Başkanlık Emri verilmiştir. Bahsi geçen Başkanlık Emri doğrultusunda 1088 ada 5 parsele ilişkin hazırlanan 
uygulama imar planı değişikliği, Kartal Belediye Meclisinin 06.03.2015 tarih ve 2015/41 sayılı kararı ile 
uygun bulunarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne iletilmiş, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2015 tarih ve 2015/1328 sayılı kararı ile uygun bulunarak İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanınca 28.09.2015 tarihinde onanmıştır. 11.11.2015 tarih ve 2015-12058-197846 
sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ile tarafımıza iletilen plan 
değişikliği 11.12.2015 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmış olup askı süresi içinde plana 
itirazda bulunulmadığı görülmüştür. 1088 ada 5 parsel meri plan şartları doğrultusunda yapılan uygulama ile 
terk/ihdas işlemleri sonrası 12632 ada 5 parsel olarak numaralandırılmıştır.
 
1088 (yeni: 12632) ada 5 parseli kapsayan alanda Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, ilgilisince İstanbul 
9. İdare Mahkemesinde 10.07.2018 gün ve 2016/1449 Esas sayı ile açılan davada; 28.09.2015 tasdik tarihli 
1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptalinin istenildiği, İstanbul 9. İdare 
Mahkemesinin 2016/1449 Esas, 2018/1312 sayılı kararı ile "...davanın reddine…" karar verildiği, söz konusu 
karara karşı ilgilisince yapılan istinaf başvurusu sonusu; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare 
Dava Dairesi 11.02.2019 gün ve 2019/112 Esas, 2019/286 Karar sayılı kararı ile istinaf talebinin kabul 
edildiği, İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 10.07.2018 gün ve 2016/1449 Esas, 2018/1312 Karar sayılı kararının 
kaldırılmasına, kurum görüşleri alınmadığı ve plan açıklama raporu bulunmadığı gerekçesiyle  dava konusu 
işlemin iptaline karar verildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu mahkeme kararı ile 1088 (yeni: 
12632) ada ada 5 parselin bulunduğu alan plansız hale gelmiştir.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ
Müdürlüğümüzce 28.08.2020 tarih ve 21081 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli 
plan değişikliği ile 12632 (Eski: 1088) ada 5 parsel 5/A/3, 0.20- 0.40/1.50 Yençok: 15 Kat yapılaşma 
koşulunda Konut Alanına alınmıştır.
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Plan Notlarında ise; "
1.       Plan onama sınırı 12632 (Eski: 1088) ada 5 parseli kapsamaktadır.
2.       Plan onama sınırı içerisinde kalan alan 5/A/3, 0.20-0.40/1.50 Yençok: 15 kat yapılanma 
koşulunda Konut ve yol alanıdır.
3.       Uygulama projesi aşamasında kamu kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır..
4.       Konut alanının otopark ihtiyacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliğinde 
belirlenen otopark miktarları doğrultusunda kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.
5.       Plan değişikliği sahası taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Belirlenen taşkın 
önlemli yapılaşma alanları dahilinde; herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada taşkın 
risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotunun üzerinde olmalıdır.
6.       Planlama alanı bütününde her türlü yapılaşma için ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt 
raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.
7.       Açıklanmayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli plan hükümleri, plan notları ile meri imar yönetmeliği 
hükümleri geçerlidir." ifadeleri yer almaktadır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN DEĞERLENDİRMESİ
Söz konusu plan değişikliği İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 2016/1449 Esas, 2018/1312 sayılı kararı 
doğrultusunda plansız kalan 1088 (yeni: 12632) ada 5 parselin bulunduğu alanın 5/A/3, 0.20-0.40/1.50 
Yençok: 15 kat yapılanma koşulunda Konut ve yol alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu hazırlanmıştır. Plan değişikliğinin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Plan kararlarını değiştirici nitelikte olmadığı, plan değişikliğine ilişkin Ulaşım Planlama 
Müdürlüğü ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün şartlı olumlu görüşünün 
bulunduğu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün olumlu görüşünün bulunduğu görülmüştür. Bahsi 
geçen plan değişikliği teklifi ile; 5 parselin bulunduğu yapı adasının yapılaşma koşulları 01.02.2013 onanlı 
1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Emsal Artırımı Uygulama İmar Plan değişikliği planı ile uyumlu olacak 
şekilde planlanmıştır hazırlanmıştır.
 
Konunun yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddesine göre değerlendirilerek, 
karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim. 
 
RAPOR:
İmar Komisyonu'nun 21.05.2021 tarih, 28 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 12632(Eski:1088) Ada 5 Parsele 
İlişkin 28.08.2020 tarih ve 21081 Sayılı Başkanlık Oluru Doğrultusunda Hazırlanan Uygulama İmar Planı 
Teklifi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup komisyonumuzca müdürlüğünden geldiği 
şekilde kabulü uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve 
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Üyeler.) 
 
SONUÇ     :
12632(Eski:1088) ada, 5 parsele ilişkin 28.08.2020 tarih ve 21081 sayılı Başkanlık Oluru 
doğrultusunda    hazırlanan Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu Doğrultusunda 
kabulüne Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2021/ HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 10.06.2021 TARİHLİ 
2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 
 

 ÖZLEM BULUT
 BELEDİYE MECLİSİ 

1.BAŞKAN VEKİLİ

 AYSEL YÜCEL
MECLİS KATİBİ

 METİN ŞAHİN
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2021

 MUSTAFA OKTAY AKSU
BELEDİYE BAŞKANI V.
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RAPOR - j2|,0Ç.J234-A 

.KOMİSYONU 

KARTAL BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

Konu: 12632(Eski: 1088) Ada 5 Parsele İlişkin 28.08.2020 tarih ve 21081 Sayılı Başkanlık 
Oluru Doğrultusunda Hazırlanan Uygulama İmar Planı Teklifi 

Rapor: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup komisyonumuzca müdürlüğünden geldiği 
şekilde kabulü uygun bulunmuştur. 

İMAR KOMİSYONU 

Yasin UNDER Şefik ÖZDEMİR 

Nizamettin ALTINTAŞ Furkan ORDUKAYA 
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