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KARARIN ÖZÜ:
06.12.2021 Tarihli, 126818 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda Hazırlanan Kartal, Soğanlık Mahallesi, 
10017 Ada 470, 472 Parseller İle Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği

TEKLİF: 
03.03.2022 tarih, 2022/158333 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

                                                         BAŞKANLIK MAKAMINA
 

İlgi : a) 06.12.2021 tarihli ve E-95531116-310.01.04-126818 sayılı Başkanlık Emri.
b) 24.12.2021 tarihli ve E-65108353-310.01.04-134048 sayılı yazımız.
c) 13.01.2022 tarih ve 250708 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
d) 06.01.2022 tarih ve E-62956595-952.01.04.05-2022.1410 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
e) 31.12.2021 tarih ve 20211023451 Sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü yazısı.
f) 23.02.2022 tarih ve 2022/576 sayılı İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) yazısı.

TALEP
 
Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10017 ada 470, 472 parseller ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 
olarak ilgi(a) Başkanlık Emri ile "Kartal, Cevizli Mahallesi, 10017 ada 470 ve 472 parseller üzerinde yer alan 
Umut Sitesinin iki ayrı imar adası içerisinde yer alması, halihazırda mevcut durumdaki bloklarının bir 
kısmının meri imar planlarında imar yolunda kalması sebebiyle kentsel dönüşüm koşullarının zorlaştığı 
görülmektedir. Kartal İlçesi, Marmara Bölgesi Deprem Kuşağı içerisinde kalması sebebiyle risk arz eden 
bölgeler içerisinde bulunmaktadır. Sosyal, fiziki ve ekonomik açıdan sağlıklı bir dönüşüm 
gerçekleştirebilmek için 10017 ada 470 ve 472 parseller üzerinde yer alan Umut Sitesinin deprem riskine 
karşı hazırlıklı hale getirilmesi, niteliksiz çevre/yaşam alanlarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması ile can ve 
mal güvenliğinin sağlanması açısından hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilerek yaşanılabilir bir alan 
oluşturulması, kentsel dönüşüm olanaklarının sağlanması, E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı plan notlarının 
toplulaştırmaya dair maddelerinden yararlanabilmesi ve kent estetiğine uygun blok formlarının oluşturulması 
amacıyla aynı siteye ait 470 ve 472 parsellerin bir arada yapılaşabilmelerine olanak sağlayan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin hazırlanarak Kartal Belediye Meclisine sunulmasını..." hususu 
tarafımıza iletilmiştir. 
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KURUM GÖRÜŞLERİ
 
İlgi(b)  yazımız ile ilgili kurumlardan görüş yazıları talep edilmiş olup İlgi(c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile "ULAŞIM KARARI: 04.07.2007 Onaylı 1/5000 Ölçekli Kartal E5 
Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında K3 Rumuzlu Brüt Yoğunluk 600kişi/ha. Emsal:1.75 Konut Alanı 
19.04.2013 Onaylı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam Ön Bahçe 
5m, Yan Bahçe 3m, Yençok:15 Kat(52.50m), TAKS:0.20-0.40 KAKS:1,75 Yapılaşma Koşullarında Konut 
Alanı, kısmen 15 m'lik Yol Alanında kalan Kartal İlçesi, Cevizli Mahallesi 10017 Ada 470 Parsel, 10205 ada 
472 Parsel ile Yol ve Park Alanında kalan tescil dışı alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi;
• Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlığının 26-3-b maddesi gereği park 
alanlarının küçültülmesinin hizmet etki alanı ve yaya erişim mesafeleri dikkate alınarak eşdeğer yeni bir 
alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği,
• "Otopark ihtiyacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Otopark Yönetmeliğindeki otopark miktarları 
doğrultusunda parsel bünyesinde karşılanacaktır." plan notunun eklenmesi gerektiği, meri planda yer alan iki 
ayrı yapı adasının birleştirilmesi sonucu kaldırılan yaya-servis yolu(özer sokak) nedeni ile yapı adasının 
çıkmaz sokak olarak sonlandığı ve teklif alanın ulaşım altyapısını azaltıcı nitelik taşıdığı,
• konut alanının arttırılarak meri plan notlarında tanınan 0.50 emsal artışına konu edilmesinin ulaşım talebini 
arttırıcı nitelik taşıdığı belirlenmekte olup, artacak ulaşım talebini karşılamaya yönelik ulaşım altyapısının 
(yol genişletme, genel otopark vb.) yeniden düzenlenmesi gerektiği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi 
açısından uygun bulunmamaktadır." bilgisi,

İlgi(d) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı ile;"...Proje alanı, 
Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli "Yerleşime Uygunluk 
Haritaları"na göre; büyük kısmı "ÖA-4b" Alüvyon-Kuşdili ile temsil edilen OrtaHafif Mühendislik Önlemleri 
Gerektiren Alanlar", az kısmı "Öa-5b" Ayrışmış Kaya Alanları ile temsil edilen Orta-Hafif Mühendislik 
Önlemleri Gerektiren Alanlar" lejantlı alanda kalmaktadır. Söz konusu haritalara ait açıklama raporunda;
"ÖA-4b" (Alüvyon ve Kuşdili) lejantlı alanlar; "Yumuşak zemin (alüvyonal) niteliğindeki katmanların 
kalınlığı 0.0-4.0 m arasında olan alanlardır. Genellikle dere yataklarının hakim olduğu alanlardır. Yeraltı suyu 
yüzeye yakındır ve zemin büyütmesi riski gösterirler. Temel mühendisliği yönünden zayıf zeminlerdir. 
İçerdiği litolojik bileşenlerine, tane boyuna ve sıkılık özelliklerine bağlı olarak oturma sorunları görülebilir. 
Bu alanlarda uygulama öncesinde ayrıntılı zemin etüt çalışmaları yapılıp, yukarıda belirtilen problemlerin 
varlığı ve bu problemlere karşı alınacak önlemler ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Planlama aşamasında bu 
alanlar için ilgili kuruluşlardan (İSKİ, DSİ gibi) uygunluk görüşü alınmalıdır. Olası bir depremden fazla 
etkilenecek yerler olması nedeniyle, yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim 
sağlanmalıdır. Mevcut yapılarda ise, zemin-temel, temel-yapı ve yapı statiği yönünden irdelenip, gerekliliği 
durumunda teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir" denilmektedir.
"ÖA-5b" (Ayrışmış Kaya) lejantlı alanlar; "Bu alanlar; çalışma alnındaki ileri derece ayrışmış ve kaya sınıfı 
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E ve Z olarak tespit edilmiş kaya litolojilerinin bulunduğu bölgelerdir. Yapı planlaması durumunda, ileri 
derecede ayrışmış kayaları yapı temelleri açısından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tasarlamak için alana 
yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Bu alanlar için bazı hafif önlemler alınması gerekir. Bu tür alanlar için, 
tipik önlem ayrışmanın derin olmadığı yerlerde yüzeydeki ayrışmış kesimi sıyırmak veya bodrumlu yapılar 
planlamak en kolay önlemdir. Kazı yapılması durumunda (özellikle derin kazı) bazı stabilite problemleri ile 
karşılaşılabilir. Bu nedenle, kazı yapılacak alanlarda kazı, şevlendirme, iksa vb uygulama projeleri 
hazırlanmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve yapı statiği yönünden irdelenip, gerekliliği 
durumunda teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir" denilmektedir.
Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz 
konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemintemel, temel-yapı 
ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılacak 
olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması, "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları" 
ve "Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler" ile ilgili esaslara göre hazırlanması gereken zemin etüdü ile 
geoteknik rapor sonucuna göre gerekli görülmesi durumunda uygulama ve önlem projelerinin komşu 
parselleri de kapsayacak şekilde hazırlanarak tüm kazı, iksa vb. önlemlerinin alınması ve bu doğrultuda 
uygulamaya gidilmesi, koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği konuya ilişkin 
yürürlükteki mevzuat ile yukarıda ve raporda açıklanan yerleşime uygunluk değerlendirmeleri ve diğer yer 
mühendislik hususları bakımından Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir." bilgisi,

İlgi(e) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile "Plan değişikliği teklifi alanı; yüzeysel 
su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Plan değişikliği sahası kısmen Tugay Deresi'nin 
dere işletme bandı içinde, kısmen taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın 
içerisinden ve yakınından muhtelif çaplarda mevcut içmesuyu, atıksu, yağmursuyu hatlarımız geçmekte olup, 
mevcut altyapı tesislerimizi, dere işletme bandını, taşkın haritasını gösteren bilgiler yazımız ekinde 
gönderilmektedir. Yapılacak çalışmalarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar 
verilmemelidir.
 
1. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar Başlığı, İmar Planı İlkeleri 21.9 
maddesi gereği dere ıslah ve işletme bantları ile taşkın risk alanlarının her ölçekteki imar planlarına mutlaka 
işlenmesi gerekmektedir. Dere işletme bandının söz konusu plan değişikliği teklifinde imar yolu olarak 
korunduğu görülmüştür.
2. Planlama alanı içerisinden Tugay Deresi geçmekte olup, söz konusu dere ile ilgili olarak, dere ve 
kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için yazımız ekinde gönderilen dere işletme bantları imar plan 
çalışmalarında servis yolu/imar 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.
3. Açık 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 
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taşkınlarına neden olmaktadır. 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri, 17.03.2010 tarih, 1987 
sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yazısı gereği; taşkın kontrolü amacıyla derelerin 
üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır. Akarsu ve derelerin yatakları yol olarak kullanılmamalıdır. Daha önce inşa 
edilmiş taşkın kontrol tesislerinin üzerlerinin kapatılmaması, açık mecraların kapalı mecralara 
dönüştürülmemesi gerekmektedir.
4. Ayrıca söz konusu derelere ait dere ıslah kesitleri kesinlikle daraltılmamalı, dere ıslah yapısı ile atıksu 
kolektör güzergahları boyunca devam eden servis yolları içerisinde herhangi bir yapı inşa edilmemeli, dolgu 
yapılmamalı, köprü vb. geçişlerde dere ıslah yapısına ve kolektörlere zarar verilmemelidir.
5. 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.
6. 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. Tugay Deresi taşkın risk haritası oluşturma çalışmaları tamamlanmış 
olup, yazımız ekinde gönderilmektedir. Subasman kotuna esas teşkil edecek değerlendirmeler, taşkın risk 
haritası ile belirlenen su yükseklikleri dikkate alınarak Meri İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 
Belediyelerin takdir ve yetkisindedir.
7. 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.
8. Meri İmar Yönetmeliği gereğince kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark 
girişi vb. donatıların taşkın risk kotu üzerinde yapılması gerekmektedir.
9. Parsel içindeki bahçe alanlarının taşkın tehlikesinden korunması amacıyla, bahçe duvarlarının sızdırmazlık 
önlemleri alınarak inşa edilmesi gerekmektedir.
10. İdaremiz onayı alınmadan yerinde yapılacak imalatların İdaremizce kabulü yapılamayacağından bahse 
konu proje güzergâhı içinde yeniden planlaması yapılacak altyapı tesisleri için İdaremiz onayı mutlaka 
alınmalıdır.
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 
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planlanmalı ve İdaremiz onayı alınmadan imalatlara başlanılmamalıdır.
12. Planlama alanı içerisinden geçen muhtelif çaplardaki mevcut ve planlanan isale hatlarımızın ve şebeke 
hatlarımızın geçtiği güzergâhların Ø100mm - 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 planlanması gerekmektedir. İçmesuyu 
hatları boyunca hatların bakım ve onarımını engelleyici yapı (betonarme vb.) ve de ağaç dikimi 
yapılmamalıdır.
13. Planlama alanı içerisinden geçen muhtelif çaplardaki mevcut ve planlanan atıksu/yağmursuyu 
hatlarımızın geçtiği güzergahlar, Ø300 mm - Ø600 mm arası çaplar en az 5 m., Ø700 - Ø1200 mm arası çaplar 
en az 10 m. ve üstü çaplar için en az 15m. genişlikte yol veya yeşil alan olarak planlanmalıdır.
14. 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.
15. Yapılacak çalışmalar esnasında, işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, 
Belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerinin bulunması halinde bu tesislere zarar 
verilmemeli, uygulamanın her aşamasında İdaremiz görüşlerinin alınması için koordine sağlanmalıdır.
Netice olarak, söz konusu taslak plan değişikliği teklifi, Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanları ile ilgili plan 
notlarının eklenmesi ve yukarıda bahsedilen diğer hususlara uyulması şartıyla, ilgili belediye tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınacaktır." bilgisi
 
İlgi(f)  İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) yazısı ile "...İstanbul İli, Kartal İlçesi, 
Cevizli Mahallesi, 10017 ada 470 ve 472 parsellerde bulunan Umut Sitesinin kentsel dönüşümünün 
sağlanabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında Şirketimizin görüşü talep 
edilmektedir.
Yazınızda belirtilen bölgedeki mevcut dağıtım şebekesini gösterir altyapı verileri (CBS) yazımız ekindeki 
CD'de bulunmakta olup CBS güncellenme çalışmalarının devam etmesi sebebi ile söz konusu verilerin güncel 
durumu yansıtmayacağının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Yapılan incelemede; ilgi yazınızda belirtilen proje sahası içerisinde,
. TEDAŞ adına (Şirketimiz lehine) irtifak kaydı olan 7590 kodlu TRP'nin olduğu,
. Söz konusu TRP'den enerjili yazımız ekindeki CD'de işli dağıtım şebekemizin mevcut oluğu, tespit edilmiş 
olup, mevcut tesislerimizin korunması, mevcut trafonun isabet ettiği yerin "Trafo Alanı" olarak ayrılması / 
korunması gerekmektedir. Bölgede mevcut yapılara ilave yeni yapı yapılması, mevcut yapıların yıkılarak 
yeniden yapılması veya mevcut yapıların elektrik sözleşme güçlerinde değişiklik olması halinde proje sahası 
içerisinde ayrıca DM, TM yerinin ayrılması gerektiğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Bölgede deplase edilmesi gereken dağıtım şebekemizin olması halinde, TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 
16.08.2018 tarih 18-354 sayılı kararı ile onaylanan "Dağıtım Tesisleri Deplase ve İptal Usul Esasları" na 
uygun olarak Şirketimize veya TEDAŞ 5.Bölge Müdürlüğü'ne yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir." 
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bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET
 
Tapu Kadastro Müdürlüğü TAKPAS servisleri ile yapılan sorgulamalarda planlama alanındaki parsellerin 
şahıs mülkiyetinde bulunduğu görülmektedir.

HALİHAZIR DURUMU
 
Planlama alanında toplam 6 katlı 7 bina bulunmaktadır. 10017 ada 470 parsel üzerinde bulunan binalardan 3 
tanesi 1/1000 ölçekli Meri Uygulama İmar Planında yol alanında kalmaktadır. Alan içerisinden 1 adet servis 
yolu geçmektedir. 1/1000 ölçekli Meri Uygulama İmar Planında Park Alanı olarak ayrılan alanlardan Hacı 
Yüzbaşıoğlu Parkı fiilen park alanı olarak kullanılmakta olup güneyinde yer alan diğer Park Alanı otopark 
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca alan içerisinde 1 adet trafo da yer almaktadır.

PLAN DURUMU
 
Plan Değişikliğine konu alan, İmar Planları yönünden incelediğinde; 09.09.1996 onanlı 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği ile alanda H=15.50m kat sınırlaması ile 7 adet kitle yapılanma koşulu 
belirlendiği görülmüştür.

Söz konusu planlama alanı, 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güney Revizyon Nazım İmar Planında 
K3 yoğunluklu "Konut Alanı"nda kalmakta olup bu doğrultuda hazırlanan 19.04.2013 onanlı  1/1000 ölçekli 
Kartal Güney Revizyon Uygulama İmar Planında; 470 ve 472 parsellerin büyük kısmı 5/A/3, 0.20-0.40/1.75 
yapılanma koşullarında "Konut Alanı"nda, tescil dışı alanların ise "Park Alanı" ile Yol ve Refüj alanlarında 
kaldıkları görülmüştür. Ayrıca 26.10.2020 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile "Konut 
Alanı"na Yençok=15 kat (52.50m) kısıtlaması getirilmiştir.

TEKLİF PLAN
 
İlgi(a) Başkanlık Emrinde belirtildiği üzere 1999 Depremi öncesi yapılaşmış olan ve riskli yapı niteliği 
taşıdığı öngörülen Umut Sitesinin kentsel dönüşümünü sağlamak ve kent estetiğine yönelik yapı formları ve 
park alanı oluşturulabilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda;  meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 2 
ayrı imar adası içerisinde bulunmakta olan Umut Sitesine ait 470 ve 472 parsellerin arasındaki imar yolu 
kaldırılarak adalar birleştirilmiş olup 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama 
İmar Planı notları A.39 maddesinde yer alan "K2, K3 rumuzlu konut alanlarinda, TK1 ve TK2 rumuzlu 
Ti̇caret + Konut alanlarında en az 10 adet parseli̇n tevhi̇t edi̇lmesi̇ i̇le oluşan parselde ve 5000 m²'den büyük 
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i̇mar parseli̇nde emsal değeri̇ 0.50 artırılarak uygulama yapılır. Yapı adasının tamamının tevhi̇d edi̇lmesi̇ i̇le 
oluşan 3000 m2'den büyük i̇mar parseli̇nde emsal değeri̇ 0.50 5000 m2'den büyük i̇mar parseli̇nde emsal 
değeri̇ 0.75 artırılarak uygulama yapılır..." şeklindeki toplulaştırmaya ilişkin hükümden faydalanılabilmesi 
adına sitenin kullanabileceği toplam konut alanı 5000 m² üzerine çıkarılmıştır. Park alanları ise daha verimli 
kullanılabilmesi için alanın güneyinde toplanmıştır. Bu doğrultuda Konut Alanı yapılaşma koşulları 
korunarak toplam yaklaşık 4140 m²den 5029 m²ye arttırılmış, park alanları ise toplulaştırmaya karşın toplam 
yaklaşık 2118 m²den 1900 m²ye düşürülmüştür.

İlgi(c) Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü kurum görüşünde plan değişikliği teklifine ilişkin olarak "Otopark 
ihtiyacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Otopark Yönetmeliğindeki otopark miktarları doğrultusunda parsel 
bünyesinde karşılanacaktır." plan notunun eklenmesi talep edilmiştir. Plan değişikliği notlarında 
"Açıklanmayan hususlarda meri uygulama imar planı hükümleri ve ilgili yönetmelik, kanunlar 
geçerlidir" hükmü bulunmakta olup söz konusu  plan notunun eklenmesine ihtiyaç olmadığı 
değerlendirilmiştir.
ilgi(e) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurum görüşünde eklenmesi talep edilen "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" hükmü, plan değişikliği notlarına eklenmiştir.
ilgi(f) Ayedaş kurum görüşünde "mevcut trafonun isabet ettiği yerin "Trafo Alanı" olarak ayrılması / 
korunması gerekmektedir." ve "Bölgede deplase edilmesi gereken dağıtım şebekemizin olması halinde, 
TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 16.08.2018 tarih 18-354 sayılı kararı ile onaylanan "Dağıtım Tesisleri Deplase 
ve İptal Usul Esasları" na uygun olarak Şirketimize veya TEDAŞ 5.Bölge Müdürlüğü'ne yazılı başvuruda 
bulunulması gerekmektedir." taleplerinde bulunulduğu görülmüştür. Söz konusu talebe ilişkin olarak 
19.04.2013 onanlı Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları 8. 
maddesinde "...Trafo yeri̇ ihtiyacı duyulan yerlerde park, yeşil ve donatı alanlarında ilgili kurumun görüşü 
alınarak ayrılabilecektir." hükmü yer almakta olup ayrıca plan değişikliği teklifi notlarına da "Elektrik dağıtım 
şebekesinin deplasesi durumunda işlem giderleri mülkiyet sahiplerince karşılanacaktır." hükmü eklenmiştir.
 
Söz konusu plan değişikli teklifi, üst ölçekli 1/5000 Nazım İmar Planlarına uyumsuz bir nitelik 
taşımadığı ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlığı altındaki 26. 
maddesinde yer alan hükümler açısından, konut ve nüfus yoğunluğunu arttırdığı, yol ve park donatılarını 
azalttığı görülmektedir. 
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 25.07.2022 tarih, 24 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : Plan ve Proje 
Müdürlüğü'nün 06.12.2021 Tarihli, 126818 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda Hazırlanan Kartal, 
Soğanlık Mahallesi, 10017 Ada 470, 472 Parseller İle Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup komisyonumuzca ekli bilgi paftasındaki 
şekli ile kabulü uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve 
Üyeler.)  
 
SONUÇ  :
06.12.2021 Tarihli, 126818 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda Hazırlanan Kartal, Soğanlık Mahallesi, 
10017 Ada 470, 472 Parseller İle Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu Doğrultusunda KABÜLÜNE: Kartal İlçe Belediye 
Meclisi'nin 2022/EYLÜL AYI TOPLANTILARI'NIN 08.09.2022 TARİHLİ 2. BİRLEŞİMİNDE 
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
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