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KARARIN ÖZÜ:
Kartal- Yakacık, 109 pafta, 2577 ada, 4 parsel.

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.12.2015 tarih, 2015/34706 sayılı teklifi. 
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi: a)14/09/2015 tarih ve 41517 sayılı dilekçe.
b)05/10/2015 tarih ve 25383 sayılı yazımız.
c)27/11/2015 tarih ve 24272852-310.01.04-598044 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
d)12/11/2015 tarih ve 54400 sayılı dilekçe.
e)14/09/2015 tarih ve 62956595.310.06-1747-168064 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
f)26.10.2015 tarih ve 21362969- 310.01/1132679-3689-188777 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
g)29/09/2015 tarih ve 40352154-310.01.04/1672-172130 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı.
 
İlgilisi tarafından hazırlanıp, ilgi (a) ve (d) dilekçeler ile Müdürlüğümüze sunulan; 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu, Yakacık, 109 pafta, 2577 ada, 4 parsel; 
16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı sınırları içerisinde; 
çoğunlukla K3 (400 ki/ha) yoğunluklu Konut Alanında, kısmen Yapı Yasağı Getirilecek Alanda, 
kısmen Orta Öğretim Alanında kalmakta olup, bu doğrultuda hazırlanan 04.05.2006 - 01.02.2013 
onanlı Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında çoğunlukla 5/A/3, 0.20-0.40/1.50 
yapılaşma koşullarında Konut Alanında, kısmen Park Alanında, kısmen İmar Yollarında 
kalmaktadır. 
İlgi (a) dilekçe ile ilgilisi tarafından Yakacık, 109 pafta, 2577 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin ilgi (b) yazımız ile İstanbul Su 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden görüş istenmiş olup ilgi (c) yazı ile İSKİ kurum 
görüşü alınmıştır.  İlgilisince ilgi (d) dilekçe eklerinde Müdürlüğümüze ilgi (e), (f), (g) kurum 
görüşlerinin incelenerek değerlendirilmesi talep edilmiştir.
İlgi (c) İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile;
"Söz konusu parsel yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında, ancak parselin bir 
kısmı Balcıdere- Yakakent Kolu'na ait dere ıslah ve işletme bandında kalmaktadır. Parsel ve 
çevresine ait mevcut mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarımız ile dere ıslah ve işletme 
bandını gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir. Uygulama sırasında aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar verilmemelidir.
1. Dere ve kollektörlerin temizlik, bakım ve servisi için dere ıslah dış duvarından itibaren sağında 
ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 metrelik bant imar plan çalışmalarında, servis yolu 
veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Bu bantların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin 
verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir 
çalışma yapılmamalıdır.
2. Dere işletme bantlarında İdaremizce herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacak olup, imar 
plan uygulamalarında bu alanlar yol ve yeşil alan olarak kullanılacağından, 3194 sayılı İmar 
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Kanunu uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmelidir.
3. 2577 ada, 4 parselin dere işletme bandı dışında kalan kısmı ise taşkın önlemli yapılaşma 
alanında yer almaktadır. Taşkın önlemli yapılaşma alanlarında, kapı, pencere, 
havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb yapılması durumunda, 
muhtemelen taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, taşkın risk kotu altında kalan 
alanlarda tam sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur.
4. Taşkın önlemli yapılaşma alanlarında yapılacak her bir yapıya ilişkin (projelendirme 
aşamasında), uygulamaya esas olacak çekme mesafeleri ile taşkın risk kotlarının belirlenmesi 
için İdaremizden görüş alınması gerekmektedir.
5. Bahse konu parsel sınırından Ǿ800DF, Ǿ800 Çelik ana isale hatları ile Ǿ300MBB, Ǿ400MBB 
atıksu şebeke hattımız geçmektedir.
6. İçmesuyu hatlarımız geçtiği güzergahların Ǿ600mm - Ǿ1000mm arası çaplar için min. 10.00 
metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
7. Mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar plan 
çalışmalarında, Ǿ300 mm - Ǿ600 mm arası çaplar en az 5 m. genişlikte İmar Yolu veya Yeşil Alan 
olarak korunmalıdır.
8. Yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek 
ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.
9. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş 
sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından 
yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.
10. 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 idaremiz ile 
mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin idaremize tasdik 
ettirilmesi gerekmektedir" 
 şeklinde görüş bildirilmiştir. 
İlgi (e) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü 
yazısında;
2755 ada 4 parsel, kısmen "UA" lejantlı alanda (Yerleşime Uygun Alanlar), kısmen de "ÖA-4a" 
lejantlı alanda (Yapay dolgu alanları ile temsil edilen, Ağır Mühendislik Önlemi Gerektiren 
Alanlar) kalmaktadır.
"UA" lejantlı alanlar için; "Her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı 
problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle, uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda 
yerel olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak uygulama 
projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygulama aşamasında yapılacak derin 
kazıklarda, kaya ortamlarında sık çatlaklı- kırıklı yapı olması nedeniyle kama tipi kaymalar ve 
diğer şev stabilite sorunları görülebilir. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit edilen 
sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri hazırlanmalıdır" 
denilmektedir.
"ÖA-4a" lejantlı alanlar için; "Bu alanlar taşıyıcı olarak değerlendirilemediği için, yapılaşma 
aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara 
taşıttırılmalıdır. Yapılaşma için dolgunun kaldırılması durumunda, etrafını çevreleyen zeminin 

Evrak Tarih ve Sayısı: 16/02/2016-E.4837

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



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI 
TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2016/29
KARAR TARİHİ : 05/02/2016

3

stabilitesi hesaplanmalıdır. Eğer gerekirse, istinat duvarlarının yapılması gibi bazı teknik 
önlemler alınmalıdır. Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında, yukarıda belirtilen 
araştırmaların yapılması planlama aşamasında plan notu olarak konulmalıdır" denilmektedir.
"Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne 
alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu 
bilgilerinde değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 
ölçekli U.İ.Planı tadilatı teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir"denilmektedir. 
İlgi (f) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; 
"-Teklif  plan tadilatı ile donatı alanlarının (Yeşil Alan) iptal edilmesinin, kullanıcıların yaya 
erişim mesafesinin üzerinde bir donatı alanını kullanmalarına sebep olduğu ve yerel ulaşım araç 
kullanımını teşvik ederek bölgesel ulaşım sistemi içerisinde yeni bir ulaşım talebi oluşturduğu,
-Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 26. Maddesi 3. bendine göre iptal edilen "Aktif Yeşil Alan"ın 
yerine eşdeğer büyüklükte yeni bir Yeşil Alanın planlanmadığı,
- Teklif plan tadilatının bölgeye ilave inşaat alanı getirerek ulaşım aksları üzerinde daha fazla 
talep yaratacağı,
-Söz konusu plan tadilatı teklifinin çevreye emsal teşkil edeceği tespit edildiğinden bölgesel ulaşım 
sistemi açısından uygun bulunmamıştır"
 şeklinde görüşleri iletilmiştir. 
İlgi (g) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 
yazısında;
"yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki yeşil alan miktarının azaldığı 
görüldüğünden; hazırlanan plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmemektedir" 
denilmektedir. 
Dilekçe ve eklerinin incelenmesinden parselin özel mülkiyette ve 3975 m2 büyüklükte olduğu, 
parselin edinim tarihinin 11/01/2012 olduğu, 01.02.2013 onanlı Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar 
Planında yaklaşık terk miktarının %32 olduğu görülmüştür.

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
İlgi (a) ve (d) dilekçeler ile Müdürlüğümüze sunulan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği teklif ile; parselin güneydoğu kısmında bulunan yeşil alan miktarının azaltıldığı, Konut 
Alanı ve Park Alanı arasında bulunan İmar Yolunun kapatılarak Konut Alanına dahil edildiği,bu 
düzenleme ile parselin netinin 3000 m2 nin üzerine çıktığı ve İmar Adası niteliği taşıdığı, 
04.05.2006-01.02.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan 
Notlarının B Özel Hükümler B1 Konut Alanları Maddesinde yer alan "Konut- Konut + Ticaret 
Alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda, uygulama yapılacak alan; toplam 10 parsel, 5000 m2 
den az olmamak üzere 1 ile 9 parsel, 3000 m2 den az olmamak şartı ile 1 adet yapı adası 
bütünleştirilerek tek parsel olarak düzenlenmesi halinde imar adasının KAKS değeri 0.50 
arttırılarak uygulama yapılacaktır." plan notundan faydalandığı, plana yaklaşık 2317 m2 inşaat 
alanı artışı getirdiği görülmüştür.Yapılan düzenlemenin 16.05.2005 onanlı 1/5000 ölçekli kartal E-
5 Kuzeyi Nazım İmar Planını etkilemediği, ancak 04.05.2006-01.02.2013 onanlı 1/1000 ölçekli 
Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planına yapı ve nüfus yoğunluğu artışı getirdiği ve donatı 
miktarını azalttığı, ilgi (f) Ulaşım Müdürlüğü görüşü de dikkate alındığında artan nüfus 
yoğunluğuna bağlı olarak trafik yoğunluğunu da arttırdığı görülmüştür. 

Evrak Tarih ve Sayısı: 16/02/2016-E.4837

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



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI 
TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2016/29
KARAR TARİHİ : 05/02/2016

4

Plan Notlarında ise;
"Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı lejantı ve plan notları geçerlidir." hükmü yer 
almaktadır.
Müdürlüğümüze sunulan; 2577 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı mükerrer Resmi 
Gazetede yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar plan Değişiklikleri 
başlıklı 26. Maddesinde yer alan hükümlere aykırı nitelik taşıdığı görülmüştür. 
Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında incelenerek, 5216 sayılı yasanın 7b. ve 14. Maddesi 
ile yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclise 
havalesini arz ederim.  (Teknik Başkan Yardımcısı.)
  
RAPOR       :
İmar Komisyonu'nun 21.01.2016 tarih, 8 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONU: Yakacık, 109 pafta, 2577 ada, 4 
parsel. KARAR: İlgilisi tarafından hazırlanan teklif incelenmiş olup, 2577 ada, 4 parsele ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. 
Maddesinde yer alan hükümlere aykırılık gösterdiğinden komisyonumuzca uygun 
bulunmamıştır.Yüce  Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)    

SONUÇ :
Kartal-Yakacık, 109 pafta, 2577 ada, 4 parsel ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda REDDİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2016/ŞUBAT AYI 
TOPLANTISI'NIN 05.02.2016 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR 
VERİLDİ.
 

AV. PERİHAN SEVİM
BELEDİYE MECLİSİ
2.BAŞKAN VEKİLİ

MUSTAFA YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

GÖKHAN YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2016

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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