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KARARIN ÖZÜ:
Kartal, Aşağı Mahalle, Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokakta  Yer alan Dere Hattının Revizyonuna İlişkin 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 

TEKLİF: 
28.10.2021 tarih, 2021/113385 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün  teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi :a) 17.01.2020 tarih ve 20533 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı. 
b) 13.02.2020 Tarihli ve E-65108353-310.01.04-4683 Sayılı Başkanlık Oluru
c) 11/09/2020 tarih ve 2020/65 sayılı Kartal Belediye Meclis Kararı. 
d) 01.04.2021 tarih ve 62964 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı.
e) 06.10.2021 tarihli ve E-65108353-310.01.04-101694 sayılı yazımız.
f) 19.10.2021 tarih ve 20210790139 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
g) 26.10.2021 tarihli ve 1329633 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü 
yazısı
h) 27.06.2019 tarihli ve E-65108353-310.01.04-17369 sayılı yazımız.
i) 06/09/2019 tarih ve 2019/115 sayılı Kartal Belediye Meclisi Kararı.
j) 11.03.2020 tarih ve 51898 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı. 

İlgi(a) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında tarafımıza iletilen dere hattı 
revizyonuna binaen ilgi(a) Başkanlık Oluru Doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan Kartal, Aşağı 
Mahallesi, Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokakta yer alan dere hattının revizyonuna i̇lişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi ilgi(c) Kartal Belediye Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup karar 
altına alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aktarılmıştır.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğünün ilgi(d) yazısı ve ekinde tarafımıza iletilen 
12.03.2021 tarih ve 2021/320 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile söz konusu plan 
değişikliği teklifine ilişkin olarak "Kartal İlçesi, Aşağı Mahallesi, Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokakta yer alan 
Dere Hattının Revizyonuna ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği teklifi incelenmiş olup; kamulaştırılma 
yolu ile kamuya geçen parsellerin tamamının (İSKİ ve İBB dahil) plan onama sınırı içine alacak şekilde 
düzenlenerek, kamuya ait parsellerin donatı alanı olarak 'Park' alanı fonksiyonuna alınması ve yeniden 
değerlendirilmesi için ilçesine iadesi ... uygun görülmüştür." şeklinde karar alındığı görülmüştür.

Büyükşehir Belediye Meclisinin kararında revize edilmesi istenen kamu mülklerine dair imar planı 
kararlarına ilişkin, tarafımızca ilgi(e) yazımız ilgili kurumlardan ( İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü) nihai görüşleri talep 
edilmiştir
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü ilgi (f) yazısı ile ; "...Kartal ilçesi, Aşağı 
Mahallesi, Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokakta yer alan ekteki alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin İdaremiz görüşü talep edilmektedir. 

Söz konusu plan değişikliği ile Kumrular Caddesi ve İstiklal Sokak etrafında yer alan Konut Alanı, Ticaret 
Alanı ve Askeri Alanın bir kısmı kaldırılarak Pasif Yeşil Alan fonksiyonu verilmiştir. 

Planlama alanı yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmakta olup, söz konusu 
Kumrular Caddesi ve İstiklal Sokaktan Savaklar Deresi geçmektedir. Söz konusu alanlar Savaklar 
Deresi'ne ait dere işletme bandı ve taşkın önlemli yapılaşma alanı içerisinde kalmaktadır. Dolayısıyla plan 
değişikliği alanının, planlara "Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı" olarak işlenmesi gerekmektedir. Yapılacak 
çalışmalarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1. Planlama alanından Savaklar Deresi geçmekte olup, ilgi (b) Yönetim Kurulu Kararı gereği dere ve 
kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için yazımız ekinde gönderilen dere işletme bantları imar plan 
çalışmalarında Servis Yolu veya Yeşil Alan olarak korunmalıdır. Bu bantlar içerisinde yapılaşmaya izin 
verilmemeli, imar yolu veya yeşil alan dışında farklı bir fonksiyon verilmemeli, derenin doğal akışını 
engelleyecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır.

2. Plan değişikliği teklifinde yapılan incelemede Savaklar Deresi dere işletme bandı içerisinde kalan alanların 
İmar Yolu ve Pasif Yeşil Alan olarak ayrıldığı görülmüştür. Dolayısıyla söz konusu alanda herhangi bir 
yapılaşma görülmemekle birlikte, bu alanda Servis Yolu veya Yeşil Alan dışında herhangi bir uygulama 
yapılmamalıdır.

3. Dere işletme bantları imar plan uygulamalarında imar yolu veya yeşil alan olarak kullanılacağından, söz 
konusu alanların 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında 
değerlendirilmesi İdaremizce uygun mütalaa edilmektedir.

4. Açık dere mecraların kapalı mecraya dönüştürülmesi neticesinde her yıl periyodik olarak yapılması gereken 
bakım-onarım hizmetleri imkânsız hale gelmekte, mecra kesitlerinin dolması ile yetersiz kalan mecralar su 
taşkınlarına neden olmaktadır. 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri, 17.03.2010 tarih, 1987 sayı 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yazıları gereği, taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri 
kesinlikle kapatılmamalıdır.

5. Planlama alanı Savaklar Deresi'nin taşkın önlemli yapılaşma alanı içerisinde kalmaktadır. Taşkın önlemli 
yapılaşma alanlarında İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 5.10 ve 18.3 Maddelerine göre uygulama yapılması 
gerekmektedir. Bu nedenle belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanları dâhilinde; herhangi bir noktada 
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subasman kotu, bu noktada taşkın risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotunun üzerinde olmalıdır. Subasman 
kotuna esas teşkil edecek değerlendirmeler, taşkın risk haritası ile belirlenen su yükseklikleri dikkate alınarak 
Meri İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Belediyelerin takdir ve yetkisindedir. 

6. 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. 
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 
mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır. 

7. Meri İmar Yönetmeliği gereğince kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark 
girişi vb. donatıların taşkın risk kotu üzerinde yapılması gerekmektedir. 

8. Parsel içindeki bahçe alanlarının taşkın tehlikesinden korunması amacıyla, bahçe duvarlarının sızdırmazlık 
önlemleri alınarak inşa edilmesi gerekmektedir.

9. Altyapı çalışmaları tamamlanmadan (dere ıslahı, atıksu, yağmursuyu vb.) inşaat ve kullanma izinlerinin 
verilmesi, dere işletme bandı ile imar ve taşkın koruma önlemlerinin ihlal edildiği, her türlü faaliyet sebebiyle 
olabilecek menfi durumlar karşısında sorumluluk konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına ait olacaktır. 

10. Yapılacak çalışmalarda; dere yatakları ve yapı yaklaşma sınırlarında kazı, hafriyat dolgu, döküm, 
malzeme depolama vb. faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi, dere ya da vadi tabanı kesitinin 
daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, dere 
yatakları ve yapı yaklaşma sınırlarında dahilinde, sedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların akışının 
engelleyecek yapıların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. 

11. Dere yatakları ve vadi tabanlarını kesen yol güzergâhlarındaki kırmızı kot çalışmaları mevcut ve planlanan 
dere ıslah yapıları dikkate alınarak revize edilmeli, yol güzergâhının küçük vadi tabanlarını veya dereleri 
kestiği noktalarda; uygulama projeleri hazırlanarak havza alanına göre 100 yıllık yağmursuyu debisini 
geçirecek (500 yıllık yağmursuyu debisine göre de tahkik edilen) hidrolik (kutu, trapez veya dairesel) kesitler 
planlanmalı ve İdaremiz onayı alınmadan imalatlara başlanılmamalıdır.

12. İdaremiz onayı alınmadan yerinde yapılacak imalatların İdaremizce kabulü yapılamayacağından bahse 
konu proje güzergâhı içinde yeniden planlaması yapılacak altyapı tesisleri için İdaremiz onayı mutlaka 
alınmalıdır.
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13. İçmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların imar plan çalışmalarında, Ø100mm - Ø600mm arası çaplar 
için en az 5 metre, Ø600mm - Ø1000mm arası çaplar için en az 10.00 metre, Ø1200mm - Ø1600mm arası 
çaplar için en az 15.00 metre, Ø1800mm ve üstü çaplar için en az 20.00 metre olacak şekilde sadece İmar 
Yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

14. Atıksu ve yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhların imar plan çalışmalarında Ø300 mm - 
Ø600 mm arası çaplar için en az 5 metre, Ø700 mm - Ø1200 mm çaplar için en az 10metre ve üstü çaplar için 
en az 15 metre genişlikte İmar Yolu veya Yeşil Alan olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

15. Planlama alanı içerisinde yer alan 10165 ada, 126 parsel İdaremiz mülkiyetinde olup, üzerinde Orhantepe 
Atıksu Terfi Merkezi yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu alanın plan değişikliği teklifinde Pasif Yeşil 
Alan olarak ayrıldığı görülmüş olup, mülkiyeti İdaremize ait olan bu alanın İSKİ Hizmet Alanı olarak 
ayrılması gerekmektedir.

16. 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. 

17. 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; Kartal ilçesi, Aşağı Mahallesi, Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokakta yer alan ekteki alana ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin yukarıda belirtilen şartlara göre revize 
edilmesi şartıyla, ilgili Belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas 
alınacaktır." bilgisi,

ilgi(g) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü yazısı ile de özetle; " Büyükşehir 
Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve yönetimi için ihtiyaç duyulan 
fonksiyonlarda günün koşulları göz önünde tutularak kullanımının sağlanması Emlak Yönetimi Daire 
Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Aynı sorumluluklar ana artere cepheli tescil 
dışı alanlar için de geçerli olup imara konu edilmesi halinde belediyemiz adına tescil edilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, belediyemizin ihtiyaç duyduğu taşınmazların satın alınması, satışı, kiralanması, ihdası, 
bedelli/bedelsiz devir ve tahsisi gibi işlemleri imar planı/plan değişikliklerinin onaylanmasına müteakip 
yapılmaktadır.
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Dolayısıyla ilgi (a) yazınızda uygulama imar plan değişikliğine konu edilen mezkûr alan sınırları içinde 
bulunan 10165 ada 46 parsel, 10123 ada 10 ve 47 parseller ile 882 ada 48 parsel sayılı taşınmazlar Büyükşehir 
Belediyemiz mülkiyetinde olup yapılan plan değişikliği ile 5216 sayılı Yasanın, Büyükşehir Belediyesinin 
Görev ve Sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinde ifade edilen kamu yararı kullanımlarının yanı sıra 
kamulaştırma amaçları ve fiili durumları da dikkate alınarak Büyükşehir Belediyemiz Başkanlığımız 
mülkiyetindeki taşınmazlarının da değer kaybına uğratılmamasının sağlanması gerekmektedir. 

Bu kapsamda, değişen mevzuat ve güncel koşullar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı uyarınca 
Kartal ilçesi, Aşağı Mahalle, Kumlar Caddesi, İstiklal sokakta yer alan İSKİ dere hattı revizyonuna ilişkin 
tarafınızca hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; 10165 ada 46 parsel ile 882 ada 
48 parsel sayılı taşınmazlarımızın park alanına alınması uygun mütalaa edilmektedir. Ancak, 10123 ada 10 
ve 47 parsel sayılı taşınmazlarımızın ise büyük bir kısmının Büyükşehir Belediye Başkanlığımız birimlerinin 
yatırımlarının yanı sıra konut, ticaret gibi gelir getirici fonksiyonlarda değerlendirilmesinin uygun olacağı 
kanaatiyle bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Müdürlüğümüzce,12.03.2021 tarih ve 2021/320 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ve ilgili 
kurumların nihai görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu; 

İlgi(f) İSKİ kurum görüşünde " 15. Planlama alanı içerisinde yer alan 10165 ada, 126 parsel İdaremiz 
mülkiyetinde olup, üzerinde Orhantepe Atıksu Terfi Merkezi yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu alanın 
plan değişikliği teklifinde Pasif Yeşil Alan olarak ayrıldığı görülmüş olup, mülkiyeti İdaremize ait olan bu 
alanın İSKİ Hizmet Alanı olarak ayrılması gerekmektedir." şeklinde plan değişikliği teklifinin revizesinin 
talep edildiği görülmüştür. Söz konusu 10165 ada 126 parsel, 19.04.2013-18.03.2016 onanlı Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planı ve değişikliğinde kısmen 5/BL-5/3, 035/1.75 yapılanma koşullarında 
Konut+Ticaret Alanı kısmen de Dere Koruma Kuşağı içerisinde Park Alanında kalmakta iken ilgi(a) İSKİ 
yazısında tarafımıza iletilen dere hattının revizyonu sonucu tarafımızca hazırlanan plan değişikliği teklifi ile 
parselin Park Alanında kalan kısmı daraltılmış ve Konut+Ticaret Alanında kalan kısmı arttırılmıştır. İlgi(d) 
yazı ile tarafımıza iade edilen plan değişikliğine dair ilgi(f) İSKİ kurum görüşünde belirtilen talep 
doğrultusunda 10165 ada 126 parselin Konut+Ticaret Alanında kalan kısmı, Belediye Hizmet Alanına (İSKİ 
Hizmet Alanı) alınarak plan değişikliği sınırlarına dahil edilmiştir.

İlgi(g) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü yazısında "....10165 ada 46 parsel 
ile 882 ada 48 parsel sayılı taşınmazlarımızın park alanına alınması uygun mütalaa edilmektedir. Ancak, 
10123 ada 10 ve 47 parsel sayılı taşınmazlarımızın ise büyük bir kısmının Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 
birimlerinin yatırımlarının yanı sıra konut, ticaret gibi gelir getirici fonksiyonlarda değerlendirilmesinin 
uygun olacağı kanaatiyle bilgilerinizi ve gereğini..." şeklinde bahsedilen 10165 ada 46 parsel ile 882 ada 48 
parsel, 19.04.2013-18.03.2016 onanlı Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve değişikliğinde imar 
yolunda kalmakta ve bu yol halihazırda fiziken kullanımda olduğundan yeşil alana alınmalarına gerek 
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olmadığı değerlendirilmiştir. 

10123 ada 10 ve 47 parseller ise 19.04.2013-18.03.2016 onanlı Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı 
ve değişikliğinde kısmen BL-5/3, 0.35/1.75 yapılanma koşullarında Konut+Ticaret Alanında, kısmen Dere 
Koruma Kuşağı içerisinde Park Alanında, 47 parselin bir kısmı da İmar yolunda kalmaktadır. İlgi(d) yazı ile 
tarafımıza iade plan değişikliği teklifinde dere koruma kuşağı hattının daralması ile bahse konu parsellerin 
yeşil alanda kalan kısımları Konut+Ticaret Alanına alınmıştır.

İlgi(g) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü yazısında 10123 ada 10 ve 47 
parsellerin "...konut, ticaret gibi gelir getirici fonksiyonlarda değerlendirilmesinin uygun olacağı..." şeklinde 
görüşü de dikkate alınarak, söz konusu parsellerin BL-5/3, 0.35/1.75 yapılanma koşullarında Konut+Ticaret 
Alanından, 5/A/3, 0.20-0.40/1.50 yapılanma koşullarında Konut Alanına alınmasının, yapı yoğunluğunu 
düşüreceği ve imar adası içerisinde kentsel dönüşümü kolaylaştıracağı değerlendirildiğinden parsellerin 
tamamı plan değişikliği sınırlarına dahil edilmiştir.

Bu parsellerin yanısıra 10 parselin batısında yer alan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeyken 
şahsa satışı gerçekleştirilen 10123 ada 113 parsele dair; kuzeyindeki 112 parselin imar yolundan mahreç 
alamaması ve 113 parselle tevhid olabilmesine ilişkin 112 parsel maliklerince tarafımıza iletilen dilekçeler 
ilgi(h) yazımız ile Kartal Belediye Meclisine aktarılmıştır. İlgi(i) Meclis Kararında İmar Komisyonun sunmuş 
olduğu bilgi paftası doğrultusunda 113 parsel ile kuzeyindeki bir kısım tescil dışı alanın BL-5/3, 0.35/1.75 
yapılanma koşullarında Konut+Ticaret Alanından, 5/A/3, 0.20-0.40/1.50 yapılanma koşullarında Konut 
Alanına alınması uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aktarılmıştır. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğünün ilgi(j) yazısı ekindeki 13.02.2020 tarih ve 2020/226 
sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile de "Kartal İlçesi, Kordonboyu Mahallesi, 10123 
(E:4594) ada, 112 ve 113 parseller ile bir kısmı tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği teklifi incelenmiş olup, İBB Emlak Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşleri 
alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi... uygun görülmüştür." bilgisi tarafımıza 
iletilmiştir.

 10123 ada 113 parselin başka bir plan değişikliği çalışmasına konu olmasının planların yürürlüğü açısından 
karışıklık yaratmaması adına 10123 ada 10, 47 parseller ile birlikte 113 parsel ve aralarında kalan tescil dışı 
alan da BL-5/3, 0.35/1.75 yapılanma koşullarında Konut+Ticaret Alanından, 5/A/3, 0.20-0.40/1.50 
yapılanma koşullarında Konut Alanına alınarak plan değişikliği sınırlarına dahil edilmiştir. 

Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında, 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddesi ve 3194 sayılı yasanın 8. 
maddesine göre değerlendirilerek, karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim. 
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RAPOR    : 
İmar Komisyonu'nun 16.12.2021 tarih, 53 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje 
Müdürlüğü'nün  Kartal, Aşağı Mahallesi, Kumlar Caddesi ve İstiklal sokakta Yer alan Dere Hattının 
Revizyonuna ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup; teklif plan sınırları içerisinde bulunan 
10123 ada, 112 ve 113 parsel ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin plan tadilat süreci İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığında devam etmesi nedeniyle müdürlüğüne iade edilmesi komisyonumuzca uygun 
bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
 
SONUÇ     :
Kartal, Aşağı Mahalle, Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokakta  Yer alan Dere Hattının Revizyonuna İlişkin 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu Doğrultusunda 
Müdürlüğüne İadesine Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2022/OCAK AYI TOPLANTISININ 06.01.2022 
TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ

 OLCAY ÖZGÖN
 BELEDİYE MECLİSİ 

2.BAŞKAN VEKİLİ

 AYSEL YÜCEL
MECLİS KATİBİ

 METİN ŞAHİN
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2022

 GÖKHAN YÜKSEL
BELEDİYE BAŞKANI
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