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KARARIN ÖZÜ:
26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları (10171 Ada 58 Parsel)

TEKLİF: 
03.06.2021 tarih, 2021/59548 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi

                                                         BAŞKANLIK MAKAMINA
   İlgi : a) 22.02.2021 tarih ve 22656 kayıtlı dilekçe. 
           b) 24.02.2021 tarih ve 24468 kayıtlı dilekçe. 
           c) 24.02.2021 tarih ve 24460 kayıtlı dilekçe. 
           d) 24.02.2021 tarih ve 24446 kayıtlı dilekçe. 
           e) 24.02.2021 tarih ve 24413 kayıtlı dilekçe.
           f) 24.02.2021 tarih ve 24410 kayıtlı dilekçe.
           g) 23.02.2021 tarih ve 24089 kayıtlı dilekçe
            h) 23.02.2021 tarih ve 24081 kayıtlı dilekçe
            i) 23.02.2021 tarih ve 23960 kayıtlı dilekçe.
           j) 15.01.2021 tarih ve 9880 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü yazısı. 
           k) 25.02.2021 tarih ve E-65108353-310.01.04-25075 sayılı yazımız.
           l) 01.03.2021 tarih ve E-65108353-310.01.04-25806 sayılı yazımız.

    15.05.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı ve söz konusu plana yapılan 
itirazlara ilişkin hazırlanan 17.10.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı 
Değişikliği doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar 
Planı teklifi Kartal Belediye Meclisinin 21.10.2019 gün ve 2019/129 sayısı ile karar altına alınarak İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü'ne iletilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 
14.10.2020 gün ve 2020/962 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 26.10.2020 tarihinde onanmış, 22.01.2021 tarih ve 11203 
sayılı yazı ile tarafımıza iletilmiştir.
  Müdürlüğümüze iletilen UİP-39803 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
paftaları Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi 
gereğince Müdürlüğümüzce 26.01.202124.02.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, ilgi dilekçeler ile 
itirazda bulunulmuştur.
          Kartal, Kordonboyu Mahallesi 10171 (E:1866) ada 58 parsele ilişkin olarak ilgi (a) dilekçe ile parselde 
bulunan Dokuz Palmiye Sitesi yönetimi adına, İlgi  (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) dilekçeler ile de parseldeki 
çeşitli malikler adına itirazlarda bulunulduğu görülmüştür. Söz konusu dilekçelerde özetle; 
     "Mezkûr plana bakıldığında taşınmazlarımızın bulunduğu parsele 10 kat yükseklik sınırı getirildiği, 
anılan parsele ilişkin emsallerden farklı olarak 400 kişi/ha yoğunluğu tanımlanmış olduğu, emsal katsayısı 
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1,50 olarak ve bahçe yaklaşım sınırlan ön: 5 m, arka: 3 m olarak belirlendiği ve yine Marmaray 
Demiryolunun güneyindeki Neyzen Tevfîk Caddesinin genişliği, yolun kuzey sınırı sabit tutulmak üzere 
genişliği 15 m olarak belirlendiği tarafımızdan tespit edilmiştir.
    İtiraz konu planda yer alan bu yeni şartlar taşınmazlarımızın bulunduğu parselde yer alan Dokuz Palmiye 
Sitesindeki ruhsatlarına uygun inşa edilmiş ve ekte sunulan yapı kullanım izni bulunan yapılara ilişkin imar 
haklarını karşılamamakta ve yasalara uygun olarak inşa edilmiş taşınmazlarımıza ait kazanılmış haklan ihlal 
etmektedir Bunun yanı sıra gerek yükseklik sının gerek tanımlanan kişi yoğunluk oranı gerekse emsal 
katsayıları komşu ve Kartal bölgesindeki emsal parsellere verilen haklara nispeten farklılık göstermektedir. 
Bu durum dahi planın eşitlik ve adalet ilkelerine aykırılık teşkil ettiğini açıkça göstermektedir. Üstelik 
bölgenin deprem riski dikkate alındığında yapılarımızın olası bir depremde hasarlanması ve yemden 
yapılması gerekli olduğu ihtimalinde , deprem nedeniyle zaten mağdur olacak kat malikleri olarak mezkûr 
planında şartlarına göre ciddi boyutta hak kayıpları yaşayacağımız da aşikardır.
     İşbu sebeple aşağıda yer verdiğimiz ayıklamalarımız ve itirazlarımızı Sayın Başkanlığınıza arz etme 
mecburiyetimiz hasıl olmuştur. Şöyle ki;
I- Açıklamalarımız:

-          Malumunuz olduğu üzere taşınmazlarımızın bulunduğu Dokuz Palmiye Sitesi, Kordonboyu 
Mah. 58 nolu parsel üzerinde inşa edilmiş, 1 bodrum ve 14 Kat olmak üzere 15 katlı 9 bloktan ve 252 
bağımsız bölümden ibarettir.
-          08.02.1991 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sahil Dolgu Planı sonrası atıl kalan rekreasyon 
alanlarından 04.12.1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yeni bir düzenleme yapılarak Dokuz 
Palmiye Sitesi'nin bulunduğu parseller konut alanına dönüştürülerek plan değişikliği yanılmış ye hu 
parsellere ilişkin olarak brüt parseller üzerinden emsal ve H= serbest şartları kabul edilmiş ve site 
bu yapılanma şartlarına göre yapı ruhsatını alarak yine bu yapılanma şartlarına ve uygun olarak 
inşa edilmiştir.
-          Bahse konu site içerisindeki yapılar hu şartlara uygun olarak onaylanmış proje ve inşaat 
ruhsatına göre inşa edilmiş ve iskanlı ve kat mülkiyetine geçişi tamamlanmış yapılardır. Bu hususlar 
Belediyeniz kayıtları ile sabittir ve ilgili yapı kullanma iznimiz ektedir
15.05.2015 tarihli 1/5000 ölçekli kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı vaki itirazların neticesinde 
2017 yılında kesinleşmiş ve İBB tarafından onaylanmıştır.
-          Bu planda Dokuz Palmiye Sitesine ait yapılanma koşulları azalma söz konusu olmuştur.
-          Son olarak halen askıda bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı oluşturulmuştur. Bu 
planda taşınmazlarımızın bulunduğu parsele 10 kat yükseklik sınırı getirildiği, anılan parsele ilişkin 
Kartal bölgesindeki emsallerden farklı olarak 400 kişi/ha yoğunluğu tanımlanmış olduğu, emsal 
katsayısı 1,50 olarak ve bahçe yaklaşım sınırları ön: 5 m, arka: 3 m olarak belirlendiği ve yine 
Marmaray                Demiryolunun güneyindeki Neyzen Tevfik Caddesinin genişliği, yolun kuzey 
sınırı şahit tutulmak üzere genişliği 15 m olarak belirlendiği tarafımızdan tespit edilmiştir.
 

-       Yukarıdaki kronolojiye bakıldığında taşınmazlarımızın bulunduğu Dokuz Palmiye Sitesinde 
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yapılanma koşullarında, mevcut Yanı Kullanım İznimize göre sürekli bir azalma meydana geldiği 
ve gelinen noktada mezkûr planda ver verilen şartlara göre gelecekte öngörülen deprem sonucu 
muhtemel bir yeniden yapılanma durumunda mevcut inşaat alanının korunması 
imkânsızlaşmış bulunmaktadır.

 
II- İtirazlarımız:
 
1. MEZKÛR UYGULAMA İMAR PLANINDAKİ ŞARTLAR TAŞINMAZIN BULUNDUĞU PARSELE 
İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAKKİMİZ VE MEVCUT YAPILAŞMA DİKKATE ALINMAKSIZIN 
BELİRLENMİŞTİR.
Bilindiği üzere İmar Planlarına ilişkin kazanılmış haktan söz edebilmek için, bir binanın yapımı sürecinde 
yürürlükte olan plân döneminde, yürürlükteki plâna uygun olarak inşaat ruhsatının alınmış olması tek 
başına yeterli olmayıp; alınan izin uyarınca inşaata başlanılıp aynı zamanda inşaatın belli bir seviyeye 
getirilmesi veya tamamlanmış olması ve Yapı kullanım izninin alınmış olması gerekmektedir.
Nitekim Danıştay İdari Davalar Kurulu'nun 12.11.2014 tarih ve 2012/447 E. Ve 2014/3990 K. sayılı 
içtihadından
 
"…Nitekim, iptal edilen düzenleyici normlara göre kazanılmış hakların korunması amacına yönelik olarak 
Anayasa'nın 153. maddesiyle getirilen; " iptal kararları geriye yürümez." hükmüne rağmen, yargı 
yerlerinde görülmekte olan davaların Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlan dikkate alınarak 
çözümlenmesinin Hukuk Devleti ilkesine uygun olduğu içtihatlarla benimsenmiştir.
Yargı yerince iptal edilmiş olan imar planlarına dayalı olarak verilmiş yapı ruhsatının idarece iptal 
edilmemesi ve davaya konu da edilmemesi halinde ise, ruhsat hukuken varlığını sürdüreceğinden bu 
ruhsatlara söre yapılmış inşaatlarda kazanılmış hakkın varlığı söz konusu olacaktır. " şeklinde karar 
verilmiştir.
 
Bu doğrultuda itiraz dilekçemizin açıklamalar kısmında da izah edildiği üzere taşınmazlarımızın bulunduğu 
Dokuz Palmiye Sitesi 08.02 1991 tasdik planına uygun olarak verilen 04.08.1995 tarihli inşaat ruhsat ile 
02.09.1998 tarihte o dönem cari olan plana ve inşaat ruhsatına ve projeye uygun bir şekilde tamamlanmış 
ve 02.09.1998 tarihinde iskanı alınarak 15.09.1998 tarihinde kat mülkiyetine geçmiş bulunmaktadır. Öte 
yandan taşınmazımızı bulunduğu site, İmar Kanunu gereği imar plânına, yönetmeliğe ve ruhsat ve eklerine 
uygun yapılmıştır. Yani gerek doktrin gerekse Danıştay kararlarında tanımı yapılan kazanılmış hak 
kavramı Dokuz Palmiye Sitesinin durumu ile tam olarak örtüşmektedir.
……
Nitekim İmar Kanunu'nun 8.maddesi, yüksekliklerin belirlenmesinde "mevcut teşekküllerin" dikkate 
alınmasını zorunlu kılmıştır. Teşekkül kelimesinin anlamı, belli bir varlık ve biçim kazanma, oluşmadır 
İmar hukukunda ise teşekkül, inşasının yapıldığı zaman yürürlükte olan hükümlere uyarak yapılmış ve 
korunması mümkün olan yapılan ifade eder. Kanundaki teşekkül ifadesi, mevcut yapılaşmayı ifade ettiği 
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için aksi yönde plan yapılması kanun hükmüne aykırıdır.
……
İmar planlarının hazırlanmasında mevcut yapılaşmanın dikkate alınması, Kanun hükmü olmasının yanı 
sıra, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin birçok maddesinde de yer almaktadır. Örneğin imar 
planlarının ilkelerini düzenleyen 21.madde planlanan alana ilişkin inceleme ve araştırma yapılmasını 
hükme bağlamıştır. Bunun anlamı planlanan alanın mevcut durumunun dikkate alınması gerektiğidir. 23. 
maddede, nazım imar planı yapılırken "mevcut arazı kullanımı, yapılaşma durumu, mülkiyet yapısı" göz 
önünde bulundurulması gereken hususlar arasında sayılmıştır. Uygulama imar planına ilişkin 24.maddede 
de "mevcut yapı yoğunluğu ve doku analizi", "yapı adalarının ve yapıların konumu ve özellikleri"; 
"mülkiyet yapısı" plan hazırlanırken dikkate alınması gereken veriler arasında belirtilmektedir.
Görüldüğü üzere planlanan alandaki yapılaşma emsali oranları, yoğunluk bölgeleme oranı ve mevcut yapı 
yüksekliği ile itiraza konu planda yer alan şartlar uyuşmamaktadır.
Öyle ki;
-                     Mezkûr Uygulama İmar Planındaki Yapılanma Emsali ve Yoğunluk  Bölgelemesi (Kişi/Ha 
Oranı) Bölgedeki Mevcut Yapılaşmanın Emsali ile Uyuşmamaktadır.

-       Bu Oranlar Yine Bölgede Yer Alan Emsaller Nazara Alındığında Anayasa'ya Hakim Eşitlik 
İlkesine Aykırı Olarak Belirlenmiştir. Ayrıca Yapılanma Emsaline Esas Hesaplamalar Fahiş 
Derecede Hatalıdır.

Mezkûr Uygulama İmar planında belirlenen yapılanma emsali plana ilişkin açıklama raporundaki hatalı 
kabul ve hesaplamalar ile belirlenmiş bulunmaktadır. Bu emsal ve yükseklik sınırı ile muhtemel bir yeniden 
yapılanma durumunda 9 blok yerine 13 blok yapılmak zorunda kalınacak ve bu durumda bloklar arası mesafe 
de 8.5 metreye düşecektir. Bu husus malikler olarak mağduriyetimize neden olacaktır. Ancak bundan da öte 
bu durum Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 10 kat ve daha fazla katlı inşaata müsait yerle bakımından 
öngörülen bloklar arası 12 metre kuralına da aykırılık teşkil edecektir.
Bu husus Plan notlarındaki hatalı yaklaşım ve kabullerden kaynaklanmaktadır. Esasen plan notlarında bu 
nispette yapılan hatalar planın kendisini de sakat hale getirmektedir.
Diğer taraftan bölgedeki benzer alanlara ilişkin emsaller bakıldığında hemen yanımızdaki parsele verilen 
emsaller yükseltilirken bize ait alanlardaki emsallerin azaltılması eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır. 
Bu adil olmayan ayrımcılık neticesinde 58 ve 65 parselin emsal katsayısı 1.50'de kalırken Aynı plan 
bölgesinde yanındaki 61 parselin emsal katsayısı 1.75'e yükseltilmiştir Üstelik bu bahse konu 61 nolu 
parselde yer alan mevcut yapılaşmaların yapı kullanım izni dahi bulunmamaktadır. Yani itiraza konu planda 
yapı kullanım izni dahil her türlü yasal uygunluğa (izinlere, ruhsatlara, vb. belgelere) sahip taşınmazlarıma 
bu hususta eksiklik ve aykırılıkları bulunan yan parsele nazaran daha az emsal verilmiştir. Bu yaklaşım en 
basit anlatımla idarenin fertlere adil yaklaşım zorunluluğuna da aykırılık teşkil etmektedir.
Aynı aykırılık yoğunluk bölgeleme oranında ve yükseklik sınırlamasında da mevcuttur. Öyle ki 10171 Ada 
parsellerinin tamamına Kordonboyu 15.05.2015 NİP'na kadar 400 kişi/ha yoğunluk verilirken, 15.05.2015 
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NİP'nda 61 parsel ve sonraki parsellere 500 kişi/ha yoğunluk tanınmış, 58 ve 65 parsellerin yoğunluğu 400 
kişi/ha seviyesinde tutulmaya devam etmiştir. Yine benzer şekilde bina yüksekliği 10 kat ile sınırlandırılmıştır
-                     Mezkûr Uygulama İmar Planındaki Yükseklik Sınırlaması Anayasa'ya Hâkim Eşitlik İlkesine, 
Mülkiyet Hakkına ve Planlama Hiyerarşisine ve Kademelenmeye ve Kanuna Aykırı Olarak Belirlenmiştir.
Yukarıda belirtildiği üzere Dokuz Palmiye Sitesini oluşturan yapılar üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiştir. 
Plan değişikliği günümüzde yapıya etki etmeyecektir. Ancak ileride oluşabilecek bir tabii afet veya yangın, 
patlama, vb gibi bir hadisede yapının zarar görmesi ve yeniden inşasının gerekmesi durumunda, itiraz konusu 
plandaki 10 kat yükseklik düzenlemesi, telafisi imkânsız zararlara yol açabilecektir. Özellikle beklenen büyük 
deprem sebebiyle, kat yüksekliği belirlenirken mevcut kat maliklerinin mülkiyet hakkının da ihlal edilmemesi 
gerekmektedir. 14 katlı binayı 10 kata indirmek, açıktır ki dört kattaki maliklerin mülkiyet hakkını kaldırmak 
demektir. Anayasada teminat altına alınan mülkiyet hakkını kaldırmak için AİHM ve Anayasa Mahkemesi 
kararlarının yerleşik içtihadına göre üstün kamu yararı olmalıdır. Ayrıca kaldırılan mülkiyet hakkı ile kamu 
yaran arasında adil denge kurulmalıdır Hiçbir zorunluluk yok iken ve ileride oluşacak kaybın bedelinin ne 
şekilde ödeneceğine ilişkin bir düzenleme/tedbir mevcut değilken, mülkiyet hakkına yapılan bu müdahale açık 
hak ihlalidir
……
Diğer taraftan bilindiği üzere gerek imar mevzuatı gerekse Danıştay içtihatları uyarınca planlama 
kademeleri arasında hiyerarşi bulunduğu kabul edilmektedir. Bu hiyerarşiyi en genel anlamıyla her planın 
kendinden daha üst ölçekli plana uygun olarak hazırlanmış olma zorunluluğu şeklinde izah etmek 
mümkündür.
Bu hiyerarşi hükümlerine göre imar planlarının üst ölçekli planlara aykırı olamayacağı arazi kullanım 
kararlarının alt ölçekli imar uygulama planlarıyla değiştirilemeyeceği kuşkusuzdur. Dolayısıyla her plan 
yürürlükteki üst ölçekli planların ilke ve hedeflerine uyar ve bir alt planı yönlendirir.
Bu husus Danıştay 6 Dairesinin 05 06.2003 tarihli 2002/853 E. ve 2003/3482 K. sayılı kararında da;
"3194 sayılı Yasanın 5 ve 6. maddelerinde nazım ve uygulama imar planı kavramları açıklanmış ve planlar 
arasındaki hiyerarşik sıralama belirlenmiştir.
Buna göre, alt ölçekli imar planlarının üst ölçekli imar planlarına uygun alması, 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına aykırı düzenlemeler getirmemesi gerekir " şeklinde 
vurgulanmıştır.
 
Taşınmazlarımızın bulunduğu parsele ilişkin olarak 2015 ve 2017 yılı tarihli son Nazım İmar Planlarında 
yükseklik sınırlaması kaldırılmış olmasına rağmen itiraza konu mezkûr uygulama imar planında yükseklik 
sınırı olarak sitemiz mevcut yüksekliğinin de altında 10 kat değer belirlenmiş bulunmaktadır. Bu husus esasen 
yukarıda izah ettiğimiz planlamalarda kabul gören hiyerarşi ve kademelenme ilkelerine de aykırıdır.
 
Bunun yanı sıra bu hususta bir an için aksı düşünülse dahi belirlenen değer, imar kanununu değiştiren 7221 
no.lu kanun madde 6 ile imar kanunun 8 maddesine eklenen;

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

Evrak Tarih ve Sayı: 12.07.2021-E.74481



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2021/88
KARAR TARİHİ : 08.07.2021

6

 
 "Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar 
planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın 
çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak 
suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir." hükmüne de aykırıdır.
 
Zira Kordonboyu Uygulama İmar Planın Açıklama Raporunda yer alan kat yükseklik analizinde 61 nolu 
parselin 13 katı yerine 11, 58 parselin 14 katı yerine 12 kat baz alınarak hatalı düzenlenmiş ve siluet dikkate 
alınmamış, 1 katlıdan başlayarak tüm binalar hesap alınmıştır. Oysa, yasada yükseklikler için "çevredeki 
mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak belirlenir''' hükmü bulunmaktadır. 2019 ve 2020 yılında 
denizden alınan 2 fotoğrafta sitemiz bloklarının son 22 yılda batısında ve doğusunda yapılan yapıların 
siluetleri dikkate alındığında planın kanuna uygun hazırlanmadığı açıkça görülmektedir. (Ek- Denizden 
çekilen siluet fotoğrafları)
……
-Mezkûr Uygulama İmar Planında Neyzen Tevfik Caddesi Genişliğinin 15 metre Olarak Belirlenmesi 
Hatalıdır.
Mezkur Uygulama İmar Planında Sitemizin hemen arka bitişiğinde yer alan Neyzen Tevfik Caddesinin 
Genişliğinin 15 metre olarak belirlenmiş olması hatalıdır. Bu konuda Belediyenize sunduğumuz 29.08.2019 
tarihli yazımızda belirtiğimiz hususlar aynen geçerlidir. Zira Söz konusu caddenin genişliği Marmaray 
inşaatı nedeniyle 2 yerde 5.40 m ve 5.75 metreye düştüğünü, bu iki yerde yol yapım yönetmeliğine aykırı 
olarak kaldırımların yolun bir tarafında iptal edilerek yayaların güvenliğinin tehlikeye atıldığını izah etmiştik. 
Üstelik sitemizdeki yapılaşma yerinde dururken yolun 15 metre genişlikte tutulması için istimlakler 
yapıldığında binaların da yıkılması gerekeceği için milyarlarca lira tutarında bir harcama gerekeceğini 
bildirmiştik. Ancak bu itirazlarımız ve önerilerimiz dikkate alınmadan bahse konu yolun genişliği 15 metre 
olarak muhafaza edilmiştir. Bu durum muhtemel bir yeniden yapılan ihtimalinde ciddi sorunlar ortaya 
çıkartacaktır.
 
MEZKÛR UYGULAMA İMAR PLANINDA, ALANDAKİ MEVCUT YAPILANMALARA YAPILAŞMA 
EMSAL ORANLARINA, KAT YÜKSEKLİKLERİNE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAKLARI DİKKATE 
ALINMAMIŞ OLMASI ANAYASA'YA HAKİM HUKUK DEVLETİ İLKESİNE AYKIRIDIR.
……
Yapılaşma emsal oranının azaltmak veya 14 kat yüksekliğini 10 kata indirmek, mevcut yapılar bakımından 
imar planının geçmişe yürütülmesi anlamına geleceği için de hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. 
Çünkü, yukarıda da açıklandığı gibi, yapının yeniden inşasını gerektiren bir durumla karşılaşıldığında itiraz 
konusu plan, yapının ilk yapıldığı 1998 senesine etkili olacaktır. Yapıldığı dönemde plana uygun yapı daha 
sonra plana aykırı hale gelmiş sayılacaktır. Hukuk devleti ilkesi, kanunların dahi geçmişe etkili 
uygulanmasına imkân tanımadığına göre itiraz konusu plandaki yüksekliğin mevcut yapı durumuna göre 
düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin Danıştay 6. Dairesine göre: "... Düzenleyici işlem niteliğindeki imar 
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planlarının, idarece kaldırılması veya değiştirilmesi durumunda, bu planların yürürlükte oldukları sure 
içerisinde ve bu planlara dayalı olarak tesis edilen bireysel işlemlerin kişiler bakımından sübjektif nitelikte 
kazanılmış hak doğuracağı tabiidir. İdari işlemlerin geriye yürümeyeceğine ilişkin idare hukuku ilkesi ile bu 
gibi durumlarda kazanılmış hakların korunması ve idari istikrarın sağlanması..." amaçlanmaktadır.
Kaldı ki idari yargıda hukuka uygun olmayan bazı kazanımların dahi idari istikrar ilkesi gereğince koruması 
gerektiği kabul edilmektedir. Nitekim Danıştay 1. Dairesi 19.12.1988 tarihli 1988/336 E. 1988/355 K. sayılı 
kararında,
"Hukuka aykırı bir işlemin ise kazanılmış hak doğurabileceğini söylemek pek kolay olmamakla beraber, sakat 
bir işlemin de bundan yararlananlar lehine bir hak doğurabileceği ve sübjektif sonuçlar meydana getireceği 
açıktır. Yok hükmünde olan işlemler, ilgilinin hilesine dayalı işlemler, idarenin açık hatası sonucu yapılan 
işlemler ve hemen hak doğurmaya elverişli olmayan işlemlerin kazanılmış bir hak doğurmayacağı da 
tartışmasızdır. Bunlar dışındaki idarenin bazı hukuka aykırı işlemlerinin, hukuka uygun olmasalar bile ilgili 
lehine yarattığı hukuki durumların belli bir süreden sonra değiştirilmesi idarenin istikrarı ilkesine aykırı 
düşer. Bu işlemler hukuku aykırı otsalar bile yargısal başvurma süresi geçirildikten sonra hukuki 
sonuçlarının korunması gerekir. Bu durum idari işlemin kişisel sonuçlarının dokunulmazlığı ilkesinin doğal 
bir sonucudur." şeklinde karar verilmiş bulunmaktadır.
3. MEZKUR UYGULAMA İMAR PLANI; PLANLAMALARDA KAZANILMIŞ HAKLARIN DİKKATE 
ALINMASI GEREKTİĞİ HUSUSUNDAKİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİNİN 
KABULÜ VE UYGULAMASINA DA AYKIRIDIR.

……
 
Müktesep hak kapsamında, ilk ruhsat sonrasında yapılan meri planlardaki yapılaşma koşuluna 
söre hak kaybına uğrayan yapıların bulunduğu, 15.05.2020 tasdik tarihli plan notu değişikliğinde 
yer alan "6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında, riskli yapı tespiti yapılmış yapıların 
bulunduğu" hükmünün iptal edilerek yerine "Müktesep hak kapsamında, ilk ruhsat sonrasında 
yapılan meri planlardaki yapılaşma koşuluna söre hak kaybına uğrayan yapıların 
bulunduğu..." hükmünün ilave edilmesi ile alandaki 6306 sayılı yasaya tabi olmayan benzer 
durumdaki alanların da plan notu değişikliğinden faydalandırılmasının önünün açıldığı 
anlaşılmaktadır.
 
İmar Planından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine 
söre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına söre tamamı donatı veya 
yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına söre 
yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri 
imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin 
belgesinde yer alan toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama 
yapılır.
….

    Sonuç olarak yukarıda arz ve izah ettiğimiz hususlarda belirtildiği üzere 1/1000 ölçekli Kordonboyu 
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uygulama imar planı usule, yasaya, anayasa aykırı olup bu planda yer alan şartlar dahilinde muhtemel bir 
yeniden yapılanma durumunda taşınmazlarımızın hali hazırda sahip olduğu inşaat alanı maliklere büyük 
ölçüde zarar verecek şekilde azalacaktır.
Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle; maliki bulunduğumuz İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle, 
Mezarlık Burnu Kumlar Bostan mevkii 86 pafta 10171 (Eski 1866) Ada ve 58 parselde taşınmazları kapsayan 
alanda idarenizce yapılan ve kabul edilerek askıya çıkartılan Kartal Kordonboyu 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planına itirazlarımızın kabulü ile mezkûr planın tekrar değerlendirme yapılarak taşınmazlarımın 
mevcut imar hakları korunmak suretiyle değiştirilmesi…" hususunda itirazda bulunulmuştur.
 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
İlgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) dilekçelere konu 10171 ada 58 parselin ilk olarak 25.02.1972 onanlı 
1/1000 ölçekli Kartal İmar Planında  0.10-0.15/0.3 yapılanma koşullarında Günübirlik Tesis Alanında 
kalmaktadır.
  Bu plan üzerine gelen 26.05.1992- 08.02.1993 onanlı 1/1000 ölçeki Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile 
de çoğunlukla 0.15-0.25/1.50 (Brüt parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır.) H=Serbest yapılanma 
koşulunda Konut Alanı, kısmen de imar yolunda kaldığı görülmüştür.
   10171 ada 58 parsel iptal edilen 23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planında ve 
bu doğrultuda hazırlanan 19.09.2006 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planında Kartal 
Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Proje Alanında kalmaktadır.19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi 
Uygulama İmar Planının 09.10.2006-07.11.2006 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde 
bahse konu parsel yönünden itirazda bulunulmadığı görülmüştür.
   10171 ada 58 parsel meri plan şartları yönünden 03.06.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu 
Nazım İmar Planında; çoğunlukla 400 k/ha yoğunluğunda Konut Alanında, kısmen de imar yolunda 
bu doğrultuda hazırlanan 05.03.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planında; 
5/A/3; E: 1.50 Hmax: 15.50 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır. 05.03.2012 t.t.'li 
planın 09.04.2012 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde bahse konu parsel 
yönünden itirazlarda bulunulduğu görülmüştür. Söz konusu itirazlar, Kartal Belediye Meclisinin 05.12.2012 
tarih ve 2012/159 sayılı kararı ile kısmen uygun görülmüş fakat sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisinin 
12.06.2013 tarih ve 1179 sayılı kararında yer alan "…1/5000 ölçekli  planla ilgili İstanbul 10. İdare 
Mahkemesi'nin 2011/1986E sayılı  yürütmeyi durdurma kararı  bulunduğundan meri 1/1000 ölçekli  plan 
hükümlerinin korunması.." ifadesi ile uygun bulunmamıştır.
    10171 ada 58 parsel 05.03.2012 t.t.'li plan üzerine gelen 15.05.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal 
Kordonboyu Nazım İmar Planında; çoğunlukla 400 k/ha yoğunluğunda Konut Alanında, kısmen de imar 
yolunda kalmaktadır. Söz konusu parsel 15.05.2015 t.t.'li plan doğrultusunda hazırlanan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 26.10.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal 
Kordonboyu Uygulama İmar Planında çoğunlukla 5/A/3; 0.20-0.40/1.50 Yençok: 10 kat yapılaşma 
şartlarında Konut Alanında, kısmen de 15 metre genişliğinde imar yolunda kalmaktadır.
    İlgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) dilekçelere konu itirazların, 26.10.2020 t.t.'li Kordonboyu Uygulama 
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İmar Planı ile getirilen yapılaşma şartlarının parsel üzerinde yapılaşmış olan Dokuz Palmiye Sitesinin 
müktesap haklarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi, kat yüksekliğinin arttırılması ve parselin 
kuzeyindeki Neyzen Tevfik Caddesinden geçen 15 metre genişliğindeki yolun mevcut durumunun 
korunmasına ilişkin olduğu görülmüştür.
     3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği ilçe belediyesince hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda 
hazırlanmakta ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da onanmaktadır. Söz konusu parseller için 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenmiş olan emsal değerleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 
verilen yoğunluk kararları üzerinden hesaplanmıştır. Bu değerlerin arttırılabilmesi için öncelikle 1/5000 
ölçekli plan kararlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Bahse konu parselin yapılaşma şartlarının 15.05.2015 
onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planında belirlenen yoğunluk değerleri üzerinden 
hesaplandığı görülmüştür.
      1/1000 ölçekli plan teklifleri için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün ve 12734-
41-030-000/S-90 sayılı Başkanlık Onayı ve 20.08.2004 gün ve 12734- 41-030-000/S-89 sayılı genelgesinde 
"…öncelikle Nazım İmar Planlarının yürürlüğe konulacağı, Uygulama İmar Planının da bu planlara uygun 
üretileceği…" bildirildiğinden ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince ilgililerin 
itiraz talepleri uygun görülmemiştir.
     15.05.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planında Konut Alanlarına ilişkin 
herhangi bir yençok değeri belirlenmemiş olup bu plan doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planında da yençok=serbet olarak belirlenmiş ve karar altına alınmak üzere 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir. Ancak 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun"u doğrultusunda imar planlarında yençok=serbest değeri verilemeyeceği hükmü getirilmiştir. 
Büyükşehir Meclisi İmar Komisyonu da bu doğrultuda 1/1000 Kordonboyu Uygulama İmar Planındaki Konut 
Adalarına yençok değerleri belirlemiş ve Belediye Meclisi tarafından bu kararlar uygun görülerek plan 
onanmıştır. Müdürlüğümüzce 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u gereğince 
Kartal Belediyesi sınırları içerisindeki yençok=serbest olan diğer Uygulama İmar Planlarında da imar planı 
değişikliği çalışması yapılmış ve Marmaray Demiryolu hattının güneyindeki imar adalarında yençok=10 kat 
(30 m.) olarak belirlenmiş olup Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 26.10.2020 tarihinde onanmıştır. 
Dolayısıyla 10171 ada 58 parsel için Kordonboyu Uygulama İmar Planında belirlenen yençok=10 kat 
değeri, Kartal İlçesindeki diğer Uygulama İmar Planları ile uyumlu ve kanunen zorunlu olduğundan, 
arttırılması veya kaldırılması Müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir.  
     Söz konusu parselin kuzeyinden geçmekte olan Neyzen Tevfik Caddesi 15.05.2015 onanlı 1/5000  ölçekli 
Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planında 15 metre genişliğinde  olup Müdürlüğümüzce Uygulama İmar 
Planının hazırlandığı süreçte, Marmaray Demiryoluna ait "Başak İstasyonu" merdivenleri ve asansörlerinin 
taşıt yolunu daraltarak mevcutta 6 metre genişliğin altına düşürdüğü görülmüştür. Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği doğrultusunda 10 metreden dar taşıt yolu açılamayacağından dolayı Uygulama İmar Planında 
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7 metre trafik izi genişliği korunmuş olup kaldırım genişlikleri minimum 2 metre genişliğinde tutulmuştur. Bu 
hususa ilişkin itiraz da üst ölçekli imar planı kararları ve ilgili yönetmelikler açısından 
Müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir.  
     Ayrıca İstanbul'da afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla, 
yapılaştığı dönemde yürürlükte olan imar planına ve imar mevzuatına uygun bir şekilde ruhsat alarak 
yapılaşmış, fakat günümüz itibariyle deprem riskine karşı dayanıksız olarak tespit edilen 
binaların, sonrasında onaylanan imar planlarında alınan kararlar gereği yapılaşma alanlarının 
azalması nedeniyle dönüşümünün ya gerçekleştirilemediği ya da çok düşük oranlarda kaldığı binaların, 
yıkılıp yeniden yapılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan İstanbul 
Genelindeki 6306 sayılı yasa kapsamındaki Riskli Yapılara ilişkin Mer'i imar Planlarına Plan Notu ilavesi 
teklifi; 17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile "…İstanbul bütününde 
yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planlarının, teklif plan notları çerçevesinde değerlendirilmesi için 
tüm 1/5000 ölçekli Nazım imar Planları ilgili plan notları ilave edilerek hazırlanması, gerekli kurum 
görüşlerinin alınarak ivedilikle meclise sunulması ayrıca ilçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanarak 
1/1000 ölçekli Uygulama imar Planlarının plan notlarına ilave edilmesine dair ilgili müdürlüklerce hazırlık 
yapılması ..." şeklinde uygun bulunduğu belirtilerek ilgi (s) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.
    İlgi (s) yazı ve eki 17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı dikkate 
alınarak, ilgi (t) Başkanlık Oluru doğrultusunda müktesep hakların kullanılmasına yönelik Müdürlüğümüzce 
hazırlanan Riskli Yapılara ilişkin (Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planı, Kentsel Yenileme Proje Alanı A ve B Bölgesi Uygulama İmar Planı, Kordonboyu 
Uygulama İmar Planı, Soğanlık Uygulama İmar Planı) 1/1000 ölçekli plan notu değişiklikleri ilgi (u) yazımız 
ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Kartal Belediye Meclisine sunulmuştur.
    Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında, 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddesi ve 3194 sayılı yasanın 
8. maddesine göre değerlendirilerek, karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim.

RAPOR : 
İmar Komisyonu'nun 25.06.2021 tarih, 37 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli 
Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları (10171 Ada 58 Parsel) 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. 
Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
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T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2021/88
KARAR TARİHİ : 08.07.2021
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SONUÇ :
26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları (10171 Ada 58 Parsel) ile 
ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu Doğrultusunda REDDİNE Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2021/ 
TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 08.07.2021 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR 
VERİLDİ.

 ÖZLEM BULUT
 BELEDİYE MECLİSİ 

1.BAŞKAN VEKİLİ

 AYSEL YÜCEL
MECLİS KATİBİ

 METİN ŞAHİN
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2021

 GÖKHAN YÜKSEL
BELEDİYE BAŞKANI
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