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KARARIN ÖZÜ:
14.07.2021 Tarih ve 488 Sayılı Encümen Kararı Doğrultusunda Kartal, Çavuşoğlu, 12086
(E:3715) Ada 2 ve 3 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği Teklifi

TEKLİF: 
02.12.2021 tarih, 2021/125041 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün  teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi : a) 14.07.2020 tarih ve 488 sayılı Encümen Kararı.
        b) 27.10.2020 tarihli ve E-65108353-310.01.04-18466 sayılı yazımız.
       c) 13.11.2020 tarih ve 20200463351 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
yazısı. 
        d) 01.03.2021 tarih ve 37375 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı. 
        e) 01.12.2020 tarih ve 179533 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.

TALEP ve DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
 
İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 14.07.2020 tarih ve 488 sayılı Kartal Belediyesi Encümen Kararı ile "… 
G22A15A2D pafta, 12086 ada, 2-3 parsellere ait imar durum belgesinde plan gereği zorunlu tevhit verilmiştir. 
Ancak Müdürlüğümüze iletilen 28.02.2020 tarih ve 8895 sayılı dilekçede 3 parsel ile uzlaşma sağlanamadığı 
belirtilerek söz konusu parsellerin resen tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. 3 parsel maliki 
tarafından Müdürlüğümüze iletilen 02.06.2020 tarih ve 16263 sayılı dilekçede resen tevhit işlemine itiraz 
edildiği görülmüştür. 06.07.2020 tarih ve 10863 sayılı Encümene Teklif Belgesinde Kartal G22A15A2D 
pafta, 12086 (E:3715) ada, 2 parselin "C" ve ''D'' ile işaretli kısımlarının Belediye adına bila bedel yol olarak 
terkine, 2 ve 3 parsellerin tevhidi yapılmayarak Plan ve Proje Müdürlüğü'nce imar istikametinin parsel sınırına 
çakıştırılması için plan tadilatı yapılmasına …" şeklinde karara bağlandığı görülmüştür. İlgi (a) yazı ile 
tarafımıza iletilen Encümen Kararı doğrultusunda; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu, 12086 Ada 2 ve 3 
parsel maliklerinin zorunlu tevhid şartına uymaması ve anlaşamamaları üzerine; imar istikametinin 
19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içinde çoğunlukla 
Konut Alanında kısmen İmar Yolunda kalmakta olan 2 parselin güney sınırına alınmasına yönelik Uygulama 
İmar Planı Değişikliği çalışmaları Müdürlüğümüzce başlatılmıştır. 
 
KURUM GÖRÜŞLERİ
 
İlgi (b) yazımız ile ilgili kurumlardan plan değişikliğine ilişkin kurum görüşleri talep edilmiş olup tarafımıza 
iletilen;
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İlgi (c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında; "…Bahse konu plan değişikliği 
sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere işletme bandı dışında, ancak Çavuşoğlu 
Deresi'nin taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır.
 
Söz konusu imar planı değişikliğinin bulunduğu alana ilişkin mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatları 
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) Taşkın önlemli yapılaşma alanlarında İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 5.10 ve 18.3 Maddelerine göre 
uygulama yapılması gerekmektedir. Yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen 
alan 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. Subasman kotuna esas teşkil edecek değerlendirmeler, taşkın 
risk haritası ile belirlenen su yükseklikleri dikkate alınarak Meri İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 
Belediyelerin takdir ve yetkisindedir.
 
3) Subasman kotu, yapı zemin giriş kotunu ifade eder. Taşkın riski taşıyan alanlarda yapı zemin giriş kotunun 
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. İdaremiz görüşleri dışında herhangi bir 
uygulama yapılması durumunda meydana gelebilecek maddi-manevi olumsuzluklardan İdaremiz sorumlu 
tutulamaz.
 
4) Meri İmar Yönetmeliği gereğince kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark 
girişi vb. donatıların taşkın risk kotu üzerinde yapılması gerekmektedir.
 
5) Parsel içindeki bahçe alanlarının taşkın tehlikesinden korunması amacıyla, bahçe duvarlarının 
sızdırmazlık önlemleri alınarak inşa edilmesi gerekmektedir.
 
6) 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.
 
7) 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. 
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ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte "İmar Yolu" veya "Yeşil Alan" olarak korunmalıdır.
 
8) 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 Değişikliği yukarıdaki 
hususlara uygun olarak revize edilerek ilgili kurumlarca onaylanması halinde İdaremiz uygulamalarında 
esas alınacaktır. " şeklinde,
 
İlgi (d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "… Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri 
kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda; ÖA-6b; ÖA-
1b (Sıvılaşma Tehlikesi) ve ÖA-5b (Diğer Yumuşak Zeminler) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu 
haritalara ait açıklama raporunda;
 
 "ÖA-1b" (Sıvılaşma Tehlikesi) lejantlı alanlar; "killi, siltli, kum ve çakıl boyutlu alüvyalzemin ortamları olup, 
genellikle yeraltı su düzeyi sığdır. Mevcut ve yapılacak yapılarda, kabul edilebilir limitleri aşan zemin 
oturmalarına bağlı, orta-büyük boyutlu çatlak deformasyonları gelişebilir. Deprem yükü altında kalındığında 
zemin büyütmesi ve 0.0-4.0 m arası değişen kalınlığa sahip tabakalarda orta-düşük sıvılaşma potansiyeli söz 
konusudur. Yeraltı suyunun sığ olması ve zeminin gevşekliği nedeniyle temel kazılarında şev göçmeleri 
oluşabilir. Temel mühendisliği açısından zayıf zemin ortamı olarak nitelendirilen bu alanlarda, uygulama 
öncesinde yapılacak zemin etütlerinde ayrıntılı çalışmalarla yukarıda belirtilen problemlerin varlığı ve 
oluşturacakları risklerin dereceleri saptanmalı, bu problemlere karşı alınacak önlemler ayrıntılı olarak 
belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Planlama aşamasında, yukarıda belirtilen ayrıntılı araştırmaların yapılacağı 
ve gerekli önlemlerin alınacağı, plan notu olarak belirtilmelidir. Bu alanlar, olası bir depremden en fazla 
etkilenecek alanlar olması nedeniyle, yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim 
sağlanmalı ve İSKİ, DSİ gibi, ilgili kuruluşlardan uygunluk görüşü alınmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, 
temel-yapı ve yapı statiği yönünden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır." 
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 yeraltı suyunun mevcut olduğu eğimli alanlarda bazı stabilite problemleri görülebilir. Bu 
durumlarda gerekli önlem projeleri (istinat duvarı, drenaj ağı, üstteki malzemenin sıyrılması vb) 
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hazırlanmalıdır. Bu alanlarda yapılacak kazı uygulamalarında duyarsızlık 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 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…" şeklinde,
 
İlgi (e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; "…19.04.2013 onanlı Kartal Güneyi Revizyon Uygulama 
İmar Planında Kartal İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi 12086 (Eski 3715) ada 2 parselin güneyinde yer alan imar 
istikametinin 2 parsel sınırına çekilerek 3 parselin Konut Alanında kalan kısmının Yol Alanına alınmasına 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi; ulaşım bağlantıları bakımından olumsuz etki 
yaratmayacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. …" şeklinde kurum 
görüşleri verilmiştir.
 
MÜLKİYET ve FİZİKİ DURUM
 
12086 (E: 3715) ada 2 ve 3 parseller özel mülkiyette kalmaktadır. Halihazır harita, uydu fotoğrafları ve 
yerinde yapılan incelemede plan değişikliğine konu parsellerden 2 parselde yapı bulunmadığı, 3 parselde tek 
katlı yapı bulunduğu, bahse konu parsellerin batısında bulunan imar yolunun henüz oluşmadığı,  çevresinde 
5 katlı yapılaşmalar olduğu görülmüştür.
 
PLANLARDAKİ DURUM
 
12086 Ada, 2 Parsel; 25.02.1972 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Uygulama İmar Planında çoğunlukla 0/A-2/3 
; 0.27/0.54 yapılaşma şartlarında Konut Alanında kısmen İmar Yolunda kalmaktadır. İptal edilen 23.06.2005 
onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planında çoğunlukla K2 yoğunluklu Konut Alanında kısmen 
İmar Yolunda ve bu doğrultuda hazırlanan 19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar 
Planında çoğunlukla 5/A/3 ; 0.20-0.40/1.50 yapılaşma şartlarında Konut Alanında kısmen İmar Yolunda 
kalmaktadır. Merî 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında K2 
yoğunluklu Konut Alanında ve bu doğrultuda hazırlanan 19.04.2013-26.10.2020 onanlı Kartal Güneyi 

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

Evrak Tarih ve Sayısı:  13.01.2022-143266



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2022/16
KARAR TARİHİ : 06.01.2022

5

Revizyon Uygulama İmar Planı ve değişikliğinde 5/A/3 ; 0.20-0.40/1.50 Yençok = 15 Kat (52.50 m.) 
yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

12086 Ada, 3 Parsel; 25.02.1972 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Uygulama İmar Planında çoğunlukla 0/A-2/3 
; 0.27/0.54 yapılaşma şartlarında Konut Alanında kısmen İmar Yolunda kalmaktadır. İptal edilen 23.06.2005 
onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planında çoğunlukla İmar Yolunda kısmen K2 yoğunluklu 
Konut Alanında ve bu doğrultuda hazırlanan 19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama 
İmar Planında çoğunlukla İmar Yolunda kısmen 5/A/3 ; 0.20-0.40/1.50 yapılaşma şartlarında Konut 
Alanında kalmaktadır. Merî 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında 
çoğunlukla İmar Yolunda kısmen K2 yoğunluklu Konut Alanında ve bu doğrultuda hazırlanan 19.04.2013-
26.10.2020 onanlı Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve değişikliğinde çoğunlukla İmar Yolunda 
kısmen 5/A/3 ; 0.20-0.40/1.50 Yençok = 15 Kat (52.50 m.) yapılaşma şartlarında Konut Alanında 
kalmaktadır.
 
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ
 
Müdürlüğümüzce ilgi (a) sayılı yazı ekinde bulunan Encümen Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 
ölçekli plan değişikliği ile 12086 (E3715) ada, 2 parselin güneyindeki imar istikameti parsel sınırına çekilmiş, 
3 parselin bir kısmında kalan Konut Alanı (yaklaşık 35 m2) İmar Yoluna alınmıştır. Plan değişikliği teklifine 
ilişkin verilen kurum görüşlerinden Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün, Deprem ve Zemin İnceleme 
Müdürlüğü ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün olumlu görüşlerinin bulunduğu ve 
yapılan plan değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarını etkilemediği görülmüştür.
 
Plan Notlarında ise; "
 

1. Plan onama sınırı, Çavuşoğlu, 12086 (E:3715) ada 2 ve 3 parselin bir kısmını  kapsamaktadır.
2. Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan  "Yol Alanı" ve "Konut Alanı"dır.
3. Ada kenarı 14.07.2020 tarih ve 488 nolu Kartal Belediyesi Encümen Kararı doğrultusunda parsel 
sınırına alınmıştır.
4. Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelikler ve plan hükümleri geçerlidir.
 

Konunun yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddesine göre değerlendirilerek, 
karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim. 
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RAPOR    : 
İmar Komisyonu'nun 21.12.2021 tarih, 54 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 
14.07.2021 Tarih ve 488 Sayılı Encümen Kararı Doğrultusunda Kartal, Çavuşoğlu, 12086 (E:3715) Ada 2 
ve 3 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

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     :
14.07.2021 Tarih ve 488 Sayılı Encümen Kararı Doğrultusunda Kartal, Çavuşoğlu, 12086 (E:3715) Ada 2 
ve 3 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili teklifin 
İmar Komisyonu Raporu Doğrultusunda kabulüne 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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