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KARARIN ÖZÜ:
İstanbul Genelindeki Riskli Yapılara İlişkin 17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı İBB meclis kararı 
doğrultusunda Meri İmar Planlarına Plan Notu İlavesi teklifi

TEKLİF: 
01.03.2021 tarih, 2021/25806 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün  teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA
 
İlgi : a) 15.01.2021 tarih ve 9880 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü yazısı. 
       b) 25.02.2021 Tarihli ve E-65108353-310.01.04-25075 Sayılı Başkanlık Oluru 

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, 
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 (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.
 
 İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planlarına ilave edilmesi yönünde alınan 
17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararında uygun bulunan plan notları 
doğrultusunda plan çalışmalarına başlanılması yönünde ilgi (b) Başkanlık oluru alınmıştır.
 
İlgi (a) yazı eki Büyükşehir Belediye Meclis kararında değerlendirilen "İstanbul Genelindeki 6306 Sayılı 
Yasa Kapsamındaki Riskli Yapılara ilişkin Mer'i imar Planlarına Plan Notu İlavesi teklifi" ne ilişkin plan 
notları:
 
1. Bu plan notundan faydalanacak yapıların; 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş 
olması, 3194 sayılı imar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre ruhsat ve/veya yapı kullanma izninin 
bulunması ve men i planlara göre yapılaşma izni bulunan alanlarda kalması gerekmektedir.
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2. Toplam inşaat alanı; onaylı ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesinde belirtilen alan esas alınarak 
hesaplanır.
 
3. Mer i imar mevzuatına göre yapılması zorunlu ve ilave otopark alanları, tamamı gömülü olmak kaydıyla 
bu hesaba dâhil değildir.

4. Mer i imar planında belirtilen yol ve donatı alanları terkleri yapılmadan uygulama yapılamaz.
 
5. Uygulama yapılan parsellerde yapı yükseklikleri, yapılaşma düzeni, men i imar planlarına, çevre yapılaşma 
şartlarına ve varsa silüet kararlarına uygun olarak, ilgili idaresince onaylanacak mimari projede belirlenir. Bu 
kapsamda yapılacak uygulamalarda, yeni yapıların kullanım amacı men i imar planlarına göre belirlenir
 
6. Onaylı ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesinde belirlenen kat yükseklikleri aşılamaz.
 
7. İlgili idaresince ruhsat onayı yapıldığı tarihten sonra yapının bulunduğu parselin ifraz edilmesi halinde bu 
plan notuna göre uygulama yapılamaz.
 
8. 3194 sayılı imar Kanunun Geçici 16. maddesine (Ek: 11.5.2018-7143/16 md.) göre yapı kayıt belgesine 
konu edilen alanlar bu kapsamda değerlendirilmez ve kazanılmış hak oluşturmaz.
 
9. Bu plan notundan yapı yasaklı alan, heyelan alanı, taşkına maruz alan, kıyı alanı, tarımsal nitelikli alan, 
orman alanı, sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, doğal karakteri korunacak alanlar, dünya mirası 
alanları, 5366 sayılı Kanun gereği Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen yenileme alanları, Boğaziçi sahil 
şeridi ve öngörünüm bölgesinde ve diğer özel kanunlar ile belirlenen alanlarda kalan taşınmazlar
faydalanamaz." şeklinde belirlenmiştir.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin "…ilçe belediyeleri ile koordinasyon 
sağlanarak 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planlarının plan notlarına ilave edilmesine dair ilgili müdürlükle
rce hazırlık yapılması..." kararı doğrultusunda Müdürlüğümüzce 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon 
Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı,1/1000 ölçekli Kentsel 
Yenileme Proje alanı A ve B Bölgesi Uygulama İmar Planları, 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar 
Planı, 1/1000 ölçekli Soğanlık Uygulama İmar Planı Plan notlarına ilave edilmek üzere aşağıda yer alan plan 
notları çalışması yapılmıştır.
 
Bu kapsamda Müdürlüğümüzce "Çevre, can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi ve yapıların depreme 
dayanıklı hale getirilmesi amacı ile yapılaştığı dönemde yürürlükte olan imar planına ve İmar Kanunu ve 
ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapı ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesi alarak yapılaşmış, ancak 
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sonrasında onaylanan mer'i imar plan şartları ile onaylı ruhsatlı projesindeki yapılaşma haklarının altına 
düşen, 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı olarak tespit edilen, mer'i imar planlarına göre yapılaşma verilen 
alanlarda kalan parsellerde, donatı alanları kamu eline geçtikten sonra talep edilmesi halinde aşağıdaki 
koşullarda uygulama yapılacaktır.
 

1-     Mer'i planda emsal tanımlaması yapılan ve/veya ayrık nizam parsellerde;Mer'i plandan gelen 
fonksiyon kararlarına uygun olmak şartı ile mevcut binaya ait yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin 
belgesine esas onaylı projedeki çatı arası ve bodrum katlarda iskan edilen alanlar ile diğer katlardaki 
inşa edilmiş tüm iskan katları toplamı esas alınacaktır. Mer'i yönetmelikler gereği yapılması zorunlu 
ilave yangın merdiveni, yangın güvenlik holü ve asansör alanları ile bodrum katlardaki tüm ortak 
alanlar ve otoparklar, onaylı projeden gelen iskan edilen alanlar toplamına ilave edilecektir.
 
2-     Mer'i planda bitişik ve blok nizam parsellerde;Mevcut ruhsatlı binanın ölçüleri ve kat adetleri 
mer'i planda verilen blok ölçülerinden ve kat adetlerinden farklı ise yapı ruhsatı ve/veya yapı 
kullanma izin belgesine esas onaylı projesindeki (çıkmalar dahil) ölçülere ve iskan edilen toplam 
inşaat alanına uyulacaktır. Onaylı Projesindeki kat adedi, mer'i imar planında verilen kat adedinin 
üstünde ise onaylı projesindeki kat adedi aşılamaz.
 
3-     Konut ve Konut+Ticaret alanlarında dönüşümün sağlanabilmesi adına onaylı projesindeki 
dükkân ve konut alanları yukarıda tanımlaması yapılan toplam inşaat alanı içerisinde olmak kaydı 
ile muhafaza edilebilir.
 
4-     Mer'i imar planında parsellerde ayrılan donatı alanları nedeniyle çekme mesafelerini 
sağlayamayan parsellerde uygulama mimari projeye göre belediyesince belirlenecektir.
 
5-     Mer'i imar planında tamamen donatı alanında kalan veya donatılar ayrıldıktan sonra 4'nolu 
plan notuna göre de yapılanamayan parseller, kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu ile ruhsatlı inşaat 
metre karelerini bulundukları meri plan onama sınırları içerisindeki başka parsel veya parsellere 
transfer edilebilir. Gittiği yerdeki parselin planda verilen emsal değeri en fazla %50 arttırılabilir, 
kullanılamayan ruhsatlı inşaat metre karesi ise meri plan onama sınırları içerisindeki başka parsel 
veya parsellerde kullanılabilir. Parselin kamuya bedelsiz olarak terk edilen kısmı 
dışındaki  yapılaşamayan kısmı da (konut; konut+ticaret;ticaret vb.) donatı olarak  düzenlenecektir.
 
6-     Mer'i imar planında belirtilen donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. Bu 
konuda malik muvafakatlarının tamamlanması esastır.
 
7-     Bodrum katlarda yapılması öngörülen otopark ve ortak alanlar (sığınak, su deposu, gri su 
toplama deposu, tesisat alanları, v.b.) mer'i imar planına ve mer'İ yönetmelik şartlarına göre 
yapılacaktır.
 
8-     3194 sayılı imar kanununun geçici 16. maddesine göre yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar 
ile İmar affından (2981 ve 3290 sayılı kanun ) yararlanan yapılar bu kapsamda değerlendirilmez ve 
kazanılmış hak oluşturmaz.
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9-     Eski eser, eski eser komşuluğu ve sit alanlarında Kurul ve Komisyon kararlarına göre uygulama 
yapılacaktır."
 

Şeklinde plan notu teklifi çalışması yapılmıştır.
 
İlgi (a) yazı ve eki 17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı dikkate 
alınarak, ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda 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 hazırlanmış ve yazımız ekinde sunulmuştur.
 
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.
 
RAPOR    : 
İmar Komisyonu'nun 24.03.2021 tarih, 20 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : İstanbul genelindeki Riskli 
Yapılara İlişkin 17.12.2010 Tarih ve 1370 Sayılı İBB Meclis Kararı Doğrultusunda Meri İmar Planlarına 
Plan Notu İlavesi Teklifi.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup, 1 nolu maddeye " onaylı projesindeki kat 
adedi, mer'i imar planında verilen kat adedinin üstünde ise onaylı projesindeki kat adedi aşılamaz." 
ibaresinin, 2 nolu maddeye "...inşaat alanına uyulacaktır." ibaresinden sonra gelmek üzere "mer'i 
yönetmelikler gereği yapılması gereken yangın merdiveni ve yangın güvenlik holü komşu parsellere en fazla 
1 metreye kadar yaklaşabilir." ibaresinin, 5 nolu maddeye " bu işlemlerde tüm parsel maliklerinin muvafakatı 
esastır." ibaresinin eklenmesi, 8 nolu maddede yer alan "...imar affından (2981 ve 3290 sayılı kanun) 
yararlanan yapılar" ibaresinin çıkarılması koşulu ile Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca 
uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
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SONUÇ     :
 İstanbul genelindeki Riskli Yapılara İlişkin 17.12.2010 Tarih ve 1370 Sayılı İBB Meclis Kararı 
Doğrultusunda Meri İmar Planlarına Plan Notu İlavesi ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu 
Doğrultusunda kabulüne Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2021/ NİSAN AYI TOPLANTISININ 09.04.2021 
TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.
•
•

 ÖZLEM BULUT
 BELEDİYE MECLİSİ 

1.BAŞKAN VEKİLİ

 METİN ŞAHİN
MECLİS KATİBİ

 AYSEL YÜCEL
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2021

 GÖKHAN YÜKSEL
BELEDİYE BAŞKANI
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