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KARARIN ÖZÜ:
Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği. 

TEKLİF:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi. 
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi: a) 2015 tarih ve 62547 sayılı dilekçe.
b) 10/01/2016 tarih ve 798 sayılı yazımız.
c) 16/02/2016 tarih ve 24272852-310.01.04-90035 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.
d) 21/01/2016 tarih ve 3639 sayılı dilekçe.
e) 04/01/2016 tarih ve 62956595.310.06-2-40 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
f) 18.01.2016 tarih ve 21362969-310.01/63078 Bno:4631-İBBno:234196 sayılı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
g) 18/01/2016 tarih ve 97400625-045.01/TN:40275-534-10289 sayılı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı.
h) 15/02/2016 tarih ve 91422131-755.02(2001-09)-658 TN:168982 İBB no:28448 sayılı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü yazısı.
 
İlgilisi tarafından hazırlanıp, ilgi (a) ve (d) dilekçeler ile Müdürlüğümüze sunulan; 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu, Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19 ve 48 parseller, 
04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı sınırları 
içerisinde; K3 yoğunluklu Konut Alanında, 84 parsel, çoğunlukla TK1 yoğunluklu Ticaret+Konut 
Alanında, kısmen Park Alanında, kısmen 21 metre genişliğindeki İmar Yolunda, 85 parsel, 
kısmen TK1 yoğunluklu Ticaret +Konut Alanında, kısmen Dini Tesis Alanında, kısmen 21 metre 
genişliğindeki İmar Yolunda kalmakta olup, bu doğrultuda hazırlanan 19.04.2013 onanlı 1/1000 
ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında; 19 parsel, kısmen 5/A/3, 0.20-
0.40/1.75 yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen İmar Yolunda, 48 parsel, çoğunlukla 
5/A/3, 0.20-0.40/1.75 yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen İmar Yolunda, 84 
parsel, çoğunlukla BL-6, 0.75 (0.20)/1.75 yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret Alanında, kısmen 
21 metre ve 12 metre genişliğindeki İmar Yollarında, kısmen Park Alanında, 85 parsel, kısmen 
BL-6, 0.75 (0.20)/1.75 yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret Alanında, kısmen Dini Tesis 
Alanında, kısmen 21 metre genişliğindeki İmar Yolunda kalmaktadır.
 İlgi (a) dilekçe ile ilgilisi tarafından Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19, 48, 84 ve 85 parsellere ait 
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), (h) kurum 
görüşlerinin incelenerek değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 İlgi (c) İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile;
"Söz konusu parseller yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve 
işletme bandı dışında kalmakta olup, parsel çevresine ait mevcut içmesuyu, atıksu ve 
yağmursuyu hatlarımızı gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir. Uygulama 
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sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar verilmemelidir.
1. Bahse konu parsellerin sınırından Ǿ100DF, Ǿ150DF içmesuyu şebeke, Ǿ300MBB atıksu 
şebeke ve Ǿ500 MBB yağmursuyu şebeke hatlarımız geçmektedir. Ayrıca 19 numaralı 
parselin içerisinden Ǿ800BA yağmursuyu toplayıcı hattımız geçmektedir.
2. İçmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların Ǿ100 mm-Ǿ 600 mm arası çaplar için min. 
5.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
3. Mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar İmar 
Plan çalışmalarında, Ǿ300 mm - Ǿ600 mm arası çaplar en az 5 m., Ǿ700 mm - Ǿ1200 mm 
çaplar için en az 10 m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte İmar Yolu veya Yeşil Alan 
olarak korunmalıdır.
4. Yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı 
oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.
5. 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.
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 
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;
Planlama alanı, Mirobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 
ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda "UA" (Uygun Alan) lejantlı sınırlar içerisinde 
kalmakta olup, bu alanda Trakya Formasyonu'na (Kumtaşı- Miltaşı- Şeyl Ardışığı) ait 
birimler yer almaktadır. Söz konusu haritalara ait açıklama raporunda;
"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 kazılarda, kaya ortamlarında sık çatlaklı- kırıklı yapı olması 
nedeniyle kama tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları görülebilir. Bu durumda 
gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit 
edilen sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri 
hazırlanmalıdır" 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;
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"Alanın teklif plandaki Konut+Ticaret fonksiyonunun emsal değeri değişmeden uygulamada 
Konut fonksiyonu olarak kullanılacağı belirlendiğinden;
- Meri imar planlarının yol genişliklerinin sağlanabilmesi için gerekli yol terklerinin bedelsiz 
olarak yapılması,
-Yollardan çekme mesafeleri yol rezerv alanları olarak öngörüldüğünden 21.00 m'lik yoldan min. 
10.00m., diğer yollardan min. 5 m çekme mesafesinin sağlanarak ve bodrum katlarda da söz 
konusu çekme mesafelerine uyulması,
-07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme 
Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile 
güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum 
dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından 
itibaren min. 7 m. çekilerek imar istikametinin kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması,
-Müdürlüğümüzün 09.05.2013 tarih ve 480927 sayılı kararı gereği; " Konut alanlarında 
binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek 
esasına göre parsel bünyesinde her bağımsız bölüm için;
brüt alanı 75 m²'ye kadar (brüt alan (5 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark brüt alanı 75 
m²-150 m² arasından (75m²) 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 
ayrılacaktır" şeklinde plan notu eklenmesi,
-19.04.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarında; "Aynı 
yapı adasında bulunan Konut, Konut+Ticaret fonksiyonunda kalan parsellerinde yapılanma 
şartlarında farklılık olmadığı durumlarda parseller tevhid edilebilir. Uygulama konut fonksiyonuna 
göre yapılacaktır" ifadesinin yer aldığı tespit edilmiş olup teklif alanda uygulamanın konut 
fonksiyonuna göre yapılması hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım 
sistemi açısından uygun bulunmuştur" denilmektedir.
 
İlgi (g) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı 
Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında;
"Yapılan inceleme sonucu söz konusu parsellerden 84 ve 85 parsellerin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü tarafından 08.11.1996 tarih, R-
5851/75 sayılı ön onay föyü ile tarafımıza teklif edilen (Kartal Rahmanlar E5 Köprülü 
Kavşak Projesi) kapsamında kaldığı tespit edilmiştir. Projenin son durumu yatırımcı 
Müdürlük'ten temin edilmelidir" denilmektedir. 
İlgi (h) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü yazısında;
"Söz konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, Müdürlüğümüz tarafından yapılan 
(Rahmanlar E-5 Bağlantı Yolu Devlet Demiryolları Üstgeçit İnşaatı) işi planlara uygun 
olarak 25/12/2014 tarihinde tamamlanmıştır. Bahse konu bölgede fiilen devam eden veya 
planlanan herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır" denilmektedir.
 Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
İlgi (a) ve (d) dilekçeler ile Müdürlüğümüze sunulan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği teklif ile; 84 ve 85 parsellerin Çanakkale Caddesi'ne cepheli, BL-6, 0.75(0.20)/1.75 
yapılaşma şartlarında Ticaret+Konut Alanında kalan kısımları ile 19 ve 48  parsellerin 5/A/3, 0.20-
0.40/1.75 yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalan kısımlarının yapılaşma şartlarındaki 
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farklılıktan dolayı tevhit edilemediği görülmektedir. 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 
Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları A.Plan Uygulama Hükümleri 
Madde 40'ta; "Aynı yapı adasında bulunan Konut, Konut+Ticaret fonksiyonunda kalan 
parsellerin yapılanma şartlarında farklılık olmadığı durumlarda parseller tevhit edilebilir. 
Uygulama Konut fonksiyonuna göre yapılacaktır" denilmektedir. Bu Plan Notuna göre 84 ve 85 
parsellerin 5/A/3, 0.20-0.40/1.75 yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi 
halinde parsellerin tamamı tevhit edilebilir duruma gelmektedir. Bunun sonucunda 
parsellerin; Plan Uygulama Hükümlerinde bulunan Madde 41'de "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" Plan Notu ve Madde 39'da "5000 m²'den büyük imar parsellerinde 
planda verilen emsal değeri 0.50 arttırılarak uygulama yapılır.5000 m2 ve üzeri büyüklüklerdeki 
parsel veya parsellerden donatı alınması sonucunda 5000 m2nin altında kalmaları durumunda bu 
parseller 5000 m2 büyüklükteki parsellerin yararlandığı haklardan faydalanacak olup, uygulama 
net parsel üzerinden yapılacaktır" Plan Notundan faydalanarak parsel değişikliği teklifi ile 
parsellerin toplamına yaklaşık 2959 m² inşaat artışı getiririldiği görülmüştür. Yapılan 
düzenlemenin 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar 
Planını etkilemediği, ancak 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planına yapı ve nüfus yoğunluğu artışı getirdiği görülmüştür.
 Plan Notlarında ise;
1. Plan değişikliği onama sınırı, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2795 ada, 48 
parsel ve 19, 84,85 parsellerin bir kısmını içeren sınırdır.
2. Plan onama sınırı içerisinde fonksiyon Konut+Ticaret Alanı ve Konut Alanıdır. Her iki 
fonksiyonda yapı nizamı ayrık olup parseller tevhit edilebilir.
3. Açıklanmayan hususlarda meri imar planı şartları ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir 
hükümleri yer almaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü kurum görüşünde;
-Müdürlüğümüzün 09.05.2013 tarih ve 480927 sayılı kararı gereği; " Konut alanlarında 
binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek 
esasına göre parsel bünyesinde her bağımsız bölüm için;
brüt alanı 75 m²ye kadar (brüt alan 75 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark brüt alanı 75 
m²-150 m² arasından (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 
ayrılacaktır"denilmektedir.
Müdürlüğümüze sunulan; 2795 ada, 19, 48, 84 ve 85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği teklifinin 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.
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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.)
 
İmar Komisyonu'nun 23.03.2016 tarih, 30 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONU: Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-
84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi. KARAR: İlgilisi 
tarafından hazırlanan teklif incelenmiş olup, 2795 ada, 19 parselin konutta kalan kısmının bir 
bölümünün dini tesis alanına bir bölümünün de park alanına alınacak şekilde hazırlanmış olan bilgi 
paftasındaki şekli ile uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur.  (İmar Komisyonu 
Başkanı ve Üyeler.)  

SONUÇ :
Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 
KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2016/NİSAN AYI TOPLANTISI'NIN 
08.04.2016 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.
 

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

HALİL ŞENER
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2016

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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