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KARARIN ÖZÜ:
Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar 
Plan değişikliği.

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.02.2015 tarih, 2015/5534 sayılı teklifi. 
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : a) 26.12.2014 gün ve 53292 sayılı dilekçe.
b) 15.12.2014 gün ve 234809 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk 
Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
c) 13.01.2015 gün ve 816 sayılı yazımız.
d) 22.12.2014 gün ve 21362969-310.01/1295715-Bno:3878 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
e) 24.12.2014 gün ve 242207 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park, Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı.
f) 16.02.2015 gün ve 79158 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
 
İlgi (a) dilekçe ve ekleri ile; Kartal, Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 
parsellere ilişkin ilgilisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
teklifi ve teklife esas alınan kurum görüşleri (Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Yeşil Alan 
ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü) tarafımıza iletilmiş, ilgi (c) yazımız 
ile de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden plan değişikliğine esas kurum 
görüşleri istenmiştir. 
                 4485 ada 17 parsel; 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon 
Nazım İmar Planı, 21.06.2011 onanlı Kartal Soğanlık Mah. Dere Koruma Bandında Kalan 
Muhtelif Parseller Nazım İmar Planı ve üzerine gelen 12.04.2013 onanlı Dere Koruma 
Kuşakları Revizyon Nazım İmar Planında çoğunlukla Park Alanında, kısmen de Sosyal ve 
Kültürel Tesis Alanında, 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama 
İmar Planında çoğunlukla Park Alanında, kısmen 10.00 metre genişliğindeki imar yollarında, 
kısmen de Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır. 4485 ada 184 parsel; 04.07.2007 
onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında Park Alanında, 
19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında da Park 
Alanında kısmen de 10.00 metre genişliğindeki imar yolunda kalmaktadır. 
                 4485 ada 190 parsel; 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon 
Nazım İmar Planında çoğunlukla 700 ki/ha yoğunluklu TK2 rumuzlu Ticaret+Konut Alanında, 
kısmen Dere Koruma Kuşağında kalmakta iken, 21.06.2011 onanlı Kartal Soğanlık Mah. Dere 
Koruma Bandında Kalan Muhtelif Parseller Nazım İmar Planı ve üzerine gelen 12.04.2013 
onanlı Dere Koruma Kuşakları Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında, 700 ki/ha yoğunluklu 
TK2 rumuzlu Ticaret+Konut Alanına alındığı, 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planında da çoğunlukla 5/A/3, 0.20- 0.40/2.00 yapılanma 
koşullarında Ticaret+Konut Alanında, kısmen de 10.00 metre genişliğinde imar yolunda kaldığı 
görülmüştür. 

Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-E.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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                 4485 ada 192 parsel; 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım 
İmar Planında çoğunlukla 700 ki/ha yoğunluklu TK2 rumuzlu Ticaret+Konut Alanında, kısmen 
Dere Koruma Kuşağında kısmen de Açık ve Kapalı Spor Tesis Alanında kalmakta iken, 
21.06.2011 onanlı Kartal Soğanlık Mah. Dere Koruma Bandında Kalan Muhtelif Parseller 
Nazım İmar Planı ve üzerine gelen 12.04.2013 onanlı Dere Koruma Kuşakları Revizyon 
Nazım İmar Planı kapsamında, 700 ki/ha yoğunluklu TK2 rumuzlu Ticaret+Konut Alanına 
aldığı, 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında da 
çoğunlukla 5/A/3, 0.20-0.40/2.00 yapılanma koşullarında Ticaret+Konut Alanında, kısmen Meslek 
Lisesi Alanında, kısmen de 10.00 metre genişliğinde imar yolunda kaldığı görülmüştür. 
                 4485 ada 289 parsel; 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon 
Nazım İmar Planında 700 ki/ha yoğunluklu TK2 rumuzlu Ticaret+Konut Alanında, 19.04.2013 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında da; çoğunlukla 5/A/3, 
0.20-0.40/2.00 yapılanma koşullarında Ticaret+Konut Alanında, kısmen de 10.00 metre 
genişliğindeki imar yolunda kalmaktadır. 
                 Kartal, Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin 
ilgilisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine esas 
kurum görüşleri incelendiğinde; İlgi (a) dilekçe ekinde iletilen ilgi (b) Deprem ve Zemin 
İnceleme Müdürlüğü yazısı ile söz konusu alanın kısmen "UA" (Uygun Alanlar) kısmen de 
"ÖA-5a" (Karstlaşma nedeniyle Tasman tehlikenin görüldüğü, Ağır Mühendislik Önlemleri 
Gerektiren Alanlar) lejantlı alanlarda kaldığı, söz konusu planlama alanında bulunan 
mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden 
irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılması ve buna göre uygulama 
yapılması koşuluyla jeolojik bakımdan uygun görüldüğü bildirilmiştir. İlgi (d) Ulaşım 
Planlama Müdürlüğü yazısı ile - İmar planına göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, 
- çekme mesafesi yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden 18.00 m'lik yoldan 10.00 m, 7.00 
m ve 10.00 m'lik yollardan 5 m çekme mesafesi bırakılması, zemin altında da bu mesafelere 
uyulması, - 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı İnceleme 
Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile 
güvenliğin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum 
dönüş yarı çapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarları 
kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren uygulanması gereken çekme mesafesinin 
bilgi paftasında gösterildiği üzere yollardan 5 m. olacak şekilde belirlendiği tespit edilmiş 
olup bu doğrultuda yol terklerinin bedelsiz yapılması, - Konut alanlarında binaya ait her 
bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa 
göre her bir bağımsız bölüm için; 
* Brüt alanı 75 m2'ye kadar (brüt alan (75 m2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark,
* Brüt alanı 75 m2-150 m2 arasında (75 m2 ) brüt alan ( 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet 
otopark,
* Brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alan (150 m2 ) dairelerde en az 3 adet otopark yeri,
* Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30 m2'lik inşaat alanı için 1 
araçlık otopark alanı ayrılacaktır" - Otopark giriş-çıkışları için UTK kararı alınması" 
hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile ulaşım sistemi açısından uygun olmakla birlikte, 41 
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numaralı meri plan notunun tek bir parsel bazında düşünülerek uygulanması esas iken söz konusu 
notun teklif planda yer alan 2 no.lu notuna "Plan kapsamın da yer alan 4485 ada, 17,184,190,192 
ve 289 sayılı parsellerde bir arada yapılacak uygulama aşamasında toplam terk miktarının %40'ı 
aşması halinde terklerin kamu adına rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı bu parsellerin 
kadastral alanlarının toplamının %60'ı üzerinden yapılacaktır." şeklinde uyarlanmasının ve imar 
hakkı bulunmayan Park Alanında kalan 184 ve 17 parsellerinde buna dahil edilmesinin bölgeye 
ilave inşaat alanı artışı getireceğinden bölge planları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 
şeklinde görüş bildirilmiştir. 
                 İlgi (a) dilekçe ekinde iletilen ilgi (e) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı 
ile "…plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu, yeşil alan miktarının 2264 
m2, toplam donatı alanı miktarının da 3366 m2 daha arttırıldığı görüldüğünden, önerilen 
tadilat teklifinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına da işlenmesi şartıyla komisyonumuzca 
uygun görülmektedir" şeklinde görüş verilmiştir. 
                   İlgi (f) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile "bahse 
konu alan yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Söz 
konusu alandaki içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatlarımız bulunmaktadır. 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. Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız 
dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içme suyu, atık su 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 edilmesi gerekmektedir." şeklinde 
görüş bildirilmiştir. İlgi (a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen Kartal, Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 
ada, 17, 184, 190, 192 ve 289 parsellere ilgilisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği teklifi incelendiğinde; 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin plan notlarının; 
1. Plan değişikliği onama sınırı; Kartal İlçesi Soğanlık Mahallesi 139/8 pafta, 4485 ada, 17, 
184, 190, 192 ve 289 sayılı parselleri kapsamakta olup, kısmen Ticaret-Konut, Park ve Yol 
Alanı, az bir kısmı da Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ile Meslek Lisesi Alanında kalmaktadır. 
Mer'i plandaki sosyal donatı fonksiyon alansal büyüklüklerinde herhangi bir azaltma 
yapılmadan, 190, 192, ve 289 sayılı parsellerin arasından geçen 10.00 m'lik yolun 
kaydırılmasını içermektedir.  
2. Plan kapsamında yer alan 4485 ada, 17, 184, 190, 192 ve 289 sayılı parsellerde bir arada 
yapılacak uygulama aşamasında toplam terk miktarının %40'ı aşması halinde terklerin 
kamu adına rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı bu parsellerin kadastral alanlarının 
toplamının %60'ı üzerinden yapılacaktır. 
3. Ticaret-Konut Alanında mer'i plan ve plan hükmündeki yapılaşma şartları geçerlidir.
4. İlgili kamu terkleri yapılamadan uygulama yapılamaz.
5. Kamuya ayrılan alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
6. Jeolojik ve jeoteknik zemin etüt ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 
7. Açıklanmayan hususlarda yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı şartları ve 
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mer'i imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. şeklinde düzenlendiği, 19.04.2013 onanlı 1/1000 
ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında 10.00 metre genişliğinde imar yolu 
olduğu görülen ve 4485 ada 190-192-289 parsellerin terklerinden oluşan yaklaşık 2238 m2'lik 
yolun kapatılarak Ticaret+Konut Alanına dahil edildiği, 289 parselin güneydoğusundan, parsele 
terk oluşturacak şekilde, yaklaşık 2813 m2'lik 10.00 metre genişliğinde imar yolu ile otopark cebi, 
192 parselin de güneyinden yaklaşık 600 m2'lik 7.00 metre genişliğinde bir imar yolunun açıldığı, 
190 parselin ise yaklaşık 2711 m2'lik kısmının Park Alanı olarak ayrıldığı görülmüştür. Ayrıca 289 
parselin doğusunda kadastral yoldan çıkan yaklaşık 165 m2'lik satınalmanın yapılmaması için 
istikametin diş oluşturacak şekilde parsel sınırına çekildiği, bunun da 18.00 metre genişliğindeki 
imar yolunun lineerliğini bozduğu görülmüştür. 
                 Ulaşım Planlama Müdürlüğünün görüşünde de yer verildiği görülen; 19.04.2013 onanlı 
1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarının 41. Maddesinde 
bulunan, "Planda verilen emsal değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır. Ancak daha 
önce uygulama görmüş veya rızaen terk yapılmış parsellerde, bu plana göre ilave terkler 
çıkması ve toplam terk miktarının %40'ı aşması halinde terklerin rızaen yapılması kaydıyla 
emsal hesabı parselin kadastral alanının %60'ı üzerinden yapılır. Bu hüküm bu plana göre 
terk miktarı %40'ı aşan parsellerde de terklerin rızaen yapılması koşuluyla uygulanır." 
şeklindeki notun; 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifine ilişkin oluşturulan plan notlarının 2. 
maddesinde yer alan "Plan kapsamında yer alan 4485 ada, 17, 184, 190, 192 ve 289 sayılı 
parsellerde bir arada yapılacak uygulama aşamasında toplam terk miktarının %40'ı aşması 
halinde terklerin kamu adına rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı bu parsellerin 
kadastral alanlarının toplamının %60'ı üzerinden yapılacaktır." Şeklinde uyarlanmasının ve 
Park Alanında kaldığı görülen 184 ve 17 parsellerin de bu plan notu kapsamında 
değerlendirilmesinin bölgeye ilave inşaat alanı artışı ve ilave nüfus artışı getireceği görülmüştür. 
Konunun yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ve 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. maddesi ve 
yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis'e havalesini 
arz ederim.(Teknik Başkan Yardımcısı.)
 
RAPOR  :
İmar Komisyonu'nun 26.03.2015 tarih, 16 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL;KONUNUN ÖZÜ: Kartal, Soğanlık 139/8 
pafta 4485 ada 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği 
teklifi. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgilisinin yapmış olduğu Kartal, Soğanlık 139/8 pafta 4485 ada 
17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi incelenmiş 
olup;  19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı plan 
notlarının 41. Maddesinde bulunan, "Planda verilen emsal değeri net parsel üzerinden 
hesaplanacaktır. Ancak daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk yapılmış parsellerde, bu 
plana göre ilave terkler çıkması ve toplam terk miktarının %40'ı aşması halinde terklerin rızaen 
yapılması kaydıyla emsal hesabı parselin kadastral alanının %60'ı üzerinden yapılır. Bu hüküm bu 
plana göre terk miktarı %40'ı aşan parsellerde de terklerin rızaen yapılması koşuluyla uygulanır." 
Şeklindeki notun; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifine ilişkin oluşturulan plan notlarının 
2. Maddesinde yer alan "Plan kapsamında yer alan 4485 ada 17,184,190,192 ve 289 sayılı 
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parsellerde bir arada yapılacak uygulama aşamasında toplam terk miktarının %40'ı aşması halinde 
terklerin kamu adına rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı bu parsellerin kadastral alanlarının 
toplamının %60'ı üzerinden yapılacaktır."Şeklinde uyarlanmasının ve Park alanında kaldığı 
görülen 184 ve 17 parsellerin de bu plan notu kapsamında değerlendirilmesinin bölgeye ilave 
inşaat alanı artışı ve ilave nüfus artışı getireceği, aynı zamanda teklife konu 17, 184,192 ve 289 
parsellerin 23.08.2013 tarihinde edinildiği ancak edinilme tarihinden önce 04.07.2007 onanlı 
1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 19.04.2013 onanlı 1/1000 
Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında 17 parselin çoğunlukla Park Alanında 
kısmen Sosyal Kültürel Tesis Alanında kısmen de 10.00 metre genişliğindeki imar yollarında 184 
parselin ise çoğunlukla Park Alanında kısmen de 10.00 metre genişliğindeki imar yollarında 
kaldıkları görüldüğünden 2 nolu plan notunun iptal edilerek, 4 nolu plan notunun "Plan teklifine 
konu, aynı mülkiyette olan 4485 ada 17 ve 184 parseller kamu eline geçmeden ve ilgili diğer kamu 
terkleri yapılmadan 4485 ada 190, 192, ve 289 parsellerde uygulama yapılamaz." Şeklinde 
düzeltilerek, 5 nolu plan notunun "Kamuya ayrılan alanlar Kartal Belediyesi eline geçmeden 
Uygulama yapılamaz" şeklinde düzeltilerek,  289 nolu parselin doğusunda ve 192 parselin 
kuzeyinde istikametlerin diş oluşturmayacak şeklinde 10 ve 18 metre genişliğindeki imar 
yollarının lineerliğini koruyacak şekilde düzenlenerek bilgi paftasındaki şekli ile tadilen uygun 
görülmüştür. Yüce  Meclisin Onayına Arz Olunur.  (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)    

SONUÇ :
Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar 
Plan değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye 
Meclis Üyeleri; Temel YAZ, Hüseyin KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN,  
H.Kubilay SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, F.Filiz ELİBOL, 
Haydar GÖKSOY, Zekeriya DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin 
BEKTAŞ, Halil KOYUN'un red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2015/NİSAN AYI 
TOPLANTISI'NIN 08.04.2015 TARİHİLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR 
VERİLDİ.

AV. PERİHAN SEVİM
BELEDİYE MECLİSİ
2.BAŞKAN VEKİLİ

ÖNDER TURMUŞ
MECLİS KATİBİ

GÖKHAN YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2015

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI


