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KARARIN ÖZÜ:
26.10.2020 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları

TEKLİF: 
23.03.2021 tarih ve 2021/34114 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.
 

BAŞKANLIK MAKAMINA
 

 
İlgi : a) 08.02.2021 tarih ve 16084 kayıtlı dilekçe.(655 Ada 4 Parsel)
        b) 08.02.2021 tarih ve 16091 kayıtlı dilekçe.(655 Ada 4 Parsel) 
        c) 08.02.2021 tarih ve 16351 kayıtlı dilekçe.(655 Ada 4 Parsel)
        d) 08.02.2021 tarih ve 16322 kayıtlı dilekçe.(655 Ada 4 Parsel) 
        e) 08.02.2021 tarih ve 16554 kayıtlı dilekçe.(655 Ada 4 Parsel) 
        f) 12.02.2021 tarih ve 19576 kayıtlı dilekçe.(655 Ada 4 Parsel)
        g) 15.02.2021 tarih ve 19960 kayıtlı dilekçe.(655 Ada 4 Parsel) 
         h) 15.02.2021 tarih ve 19963 kayıtlı dilekçe.(655 Ada 4 Parsel)
         i) 15.02.2021 tarih ve 19993 kayıtlı dilekçe.(655 Ada 4 Parsel)
         j) 15.02.2021 tarih ve 20017 kayıtlı dilekçe.(655 Ada 4 Parsel) 
         k) 18.02.2021 tarih ve 21468 kayıtlı dilekçe.(655 Ada 4 Parsel)
         l) 23.02.2021 tarih ve 23774 kayıtlı dilekçe.(654 Ada 15 Parsel) 
         m) 23.02.2021 tarih ve 23719 kayıtlı dilekçe.(654 Ada 15 Parsel) 
         n) 24.02.2021 tarih ve 24252 kayıtlı dilekçe.(654 Ada 15 Parsel)
         o) 24.02.2021 tarih ve 24449 kayıtlı dilekçe.(654 Ada 15 Parsel) 
         p) 24.02.2021 tarih ve 24249 kayıtlı dilekçe.(654 Ada 15 Parsel)
         r) 24.02.2021 tarih ve 24257 kayıtlı dilekçe.(654 Ada 15 Parsel)
         s) 23.02.2021 tarih ve 23721 kayıtlı dilekçe.(652 Ada 15 Parsel)
         t) 23.02.2021 tarih ve 23539 kayıtlı dilekçe.(652 Ada 15 Parsel) 
         u) 23.02.2021 tarih ve 24072 kayıtlı dilekçe.(639 Ada 34 Parsel)
         v) 15.01.2021 tarih ve 7775 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü 
yazısı. 
          y) 25.02.2021 tarih ve 25075 sayılı yazımız. z) 01.03.2021 tarih ve 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 
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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 26.01.2021-
24.02.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, ilgi dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.
 
İlgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) dilekçelere konu 655 ada 4 parsele ilişkin özetle; "…mevcut 
imar haklarının tamamen elinden alındığı, bu nedenle plana itirazda bulunduğu…" hususunda,
 
İlgi (l), (m) dilekçeye konu 654 ada 15 parsele ilişkin özetle; "…askıda bulunan planın bina mülk sahiplerine 
ciddi hak kaybı yarattığı, 50 yaşındaki betonarme binanın, yaşı itibariyle ve deprem yönetmeliğine uygun 
olmadığından ciddi tehlike arz ettiği, mevcut binanın yeniden inşaatı yapıldığında %60 küçüldüğü, binanın 
mevcut imar durumunun korunması, kentsel dönüşüm projelerinde mülk sahiplerinin korunduğu, kendilerinin 
kayba uğratılmasını kabul etmedikleri ve plana itirazda bulundukları…" ve
 
İlgi (n), (o), (p),  (r),  dilekçeler ile özetle; "…10171 ve 10172 sayılı adalarda, mevcut imar planında emsal 
1.50 ike yeni imar planında 1.75 olarak arttırıldığı, aynı hattın devamındaki konut alanında kalan 
parsellerinin 1.50 olan emsal değerinin 1.00 e indirildiği, parselin cephesi olan yola yukarıdan komşu 652 
nolu adada da Taks azaltılmayıp 1.50 olarak planlandığı, bazı konut adalarında TAKS artırımı yapıldığı, 
kimisinde değiştirilmediği, kendi parsellerinin emsalinin azaltılmasının eşitliğe aykırı olduğu, kamu yararına 
aykırı olduğu, amaç nüfus yoğunluğunu azaltmaksa bunun eşit şekilde uygulanması gerektiği, deprem riskiyle 
karşı karşıya olunduğu ve tadil edilen imar planıyla binalarını yenileyemedikleri, askıdaki plana göre binanın 
yeniden yapılması halinde bağımsız bölümlerin küçüleceği için maliklerin binanın deprem mevzuatına uygun 
olarak yeniden yapılmasına razı olmayacakları…" hususunda,
 
İlgi (s), (t) dilekçelere konu 652 ada 15 parsele ilişkin özetle; "…kat mülkiyeti tescil edilmiş olan binalarında 
41 dairenin bulunduğu, meskenlerin balkonlar dahil 120 m2 olduğu, 3 bloktan oluştuğu, mevcut şartlarda 
yıkılıp yapılması halinde alan kaybının çok fazla olacağı, m2 kaybı yaşanmadan kat sayısının artırılması 
gerekmekteyken kat sayısının 7 den 5 e indirilmiş olmasının kabul edilemeyeceği, 250 metre ileride 40 katlı 
istmarina nın bulunduğu, kat sayısının 5 ile sınırlandırılmasının eşitlik ilkesini ihlal ettiği, itirazın olumsuz 
sonuçlanması halinde dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, mağduriyetlerinin giderilmesi, m2 kaybı olmayacak 
şekilde kat sayısının arttırılması …" hususunda,
 
İlgi (u) dilekçeye konu 639 ada 34 parsele ilişkin özetle; "..hak kaybının iade edilmesi…" hususunda itirazda 
bulunulmuştur.
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
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İlgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) dilekçelere konu 655 ada 4 parselin ilk olarak 25.02.1972 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal İmar Planında çoğunlukla -/A-4/-; 0.25/1.00 yapılaşma şartlarında Konut 
Alanında, kısmen de imar yollarında kaldığı görülmüştür. 655 ada 4 parsel 03.06.2011 onanlı 1/5000 ölçekli 
Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planında; çoğunlukla 400 k/ha yoğunluğunda Konut Alanında, kısmen de 
18.00 metre genişliğinde imar yolunda bu doğrultuda hazırlanan 05.03.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 
Kordonboyu Uygulama İmar Planında; çoğunlukla 5/A/3; E: 1.50 Hmax: 15,50 metre yapılaşma şartlarında 
Konut Alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde imar yolunda kalmaktadır. 09.04.2012 tarihinden 
itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde bahse konu parsel yönünden itirazda 
bulunulmadığı görülmüştür. Bu plan üzerine gelen 15.05.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu 
Nazım İmar Planında; çoğunlukla 250 k/ha yoğunluğunda Konut Alanında, kısmen de 18.00 metre 
genişliğinde 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; 0.20-0.40/1.00 Yençok: 5 kat yapılaşma şartlarında 
Konut Alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde imar yolunda kalmaktadır.
 
İlgi (l), (m), (n), (o), (p),  (r)  dilekçelere konu 654 ada 15 parsel ilk olarak 25.02.1972 onanlı 1/1000 ölçekli 
Kartal İmar Planında -/A-4/-; 0.25/1.00 yapılaşma şartlarında Konut Alanında kaldığı görülmüştür. 654 ada 
15 parsel 03.06.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planında; çoğunlukla 400 k/ha 
yoğunluğunda Konut Alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde imar yolunda bu doğrultuda 
hazırlanan 05.03.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planında; çoğunlukla 5/A/3; 
E: 1.50 Hmax: 15.50 metre yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen park alanında, kısmen de 18.00 
metre genişliğinde imar yolunda kalmaktadır. 09.04.2012 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarıldığı, 
askı süresi içerisinde bahse konu parsel yönünden itirazda bulunulmadığı görülmüştür. Bu plan üzerine 
gelen 15.05.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planında; çoğunlukla 250 k/ha 
yoğunluğunda Konut Alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde 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; 0.20-0.40/1.00 Yençok: 5 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen de 
18.00 metre genişliğinde imar yolunda kalmaktadır.
 
İlgi (s), (t) dilekçelere konu 652 ada 15 parsel ilk olarak 25.02.1972 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal İmar 
Planında çoğunlukla -/A-5/-; 0.20/1.00 yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen de imar yollarında 
kalmakta iken 26.05.1992 t.t.'li plan değişikliği ile söz konusu parselin de bulunduğu yapı adasının yapılaşma 
şartlarının -/A/-; 0.20-0.25/1.50 olarak düzenlendiği görülmüştür. 652 ada 15 parsel 03.06.2011 onanlı 1/5000 
ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planında; çoğunlukla 400 k/ha yoğunluğunda Konut Alanında, 
kısmen de 18.00 metre genişliğinde imar yolunda bu doğrultuda hazırlanan 05.03.2012 onanlı 1/1000 ölçekli 
Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planında; çoğunlukla 5/A/3; E: 1.50 Hmax: 15,50 metre yapılaşma 
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şartlarında Konut Alanında, kısmen park alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde imar yolunda 
kalmaktadır. 09.04.2012 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde bahse konu 
parsel yönünden itirazda bulunulmadığı görülmüştür. Bu plan üzerine gelen 15.05.2015 onanlı 1/5000 ölçekli 
Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planında; çoğunlukla 400 k/ha yoğunluğunda Konut Alanında, kısmen de 
18.00 metre genişliğinde 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; 0.20-0.40/1.00 Yençok: 5 kat yapılaşma 
şartlarında Konut Alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde imar yolunda kalmaktadır.
 
İlgi (u) dilekçeye konu 639 ada 34 parsel ilk olarak 25.02.1972 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal İmar 
Planında çoğunlukla -/A-4/-; 0.25/1.00 yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen de imar yollarında 
kaldığı görülmüştür. 639 ada 34 parsel 03.06.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar 
Planında; çoğunlukla 400 k/ha yoğunluğunda Konut Alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde imar 
yolunda bu doğrultuda hazırlanan 05.03.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar 
Planında; çoğunlukla 5/A/3; E: 1.50 Hmax: 15.50 metre yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen park 
alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde imar yolunda kalmaktadır. 09.04.2012 tarihinden itibaren 1 ay 
süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde bahse konu parsel yönünden itirazda bulunulmadığı 
görülmüştür. Bu plan üzerine gelen 15.05.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar 
Planında; çoğunlukla 100 k/ha yoğunluğunda Konut+Ticaret Alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde 
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; 0.20-0.40/1.00 Yençok: 5 kat yapılaşma şartlarında 
Konut+Ticaret Alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde imar yolunda kalmaktadır.
 
26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planına askı süresi içinde 655 ada 4 
parsele  ilişkin özetle; "… mevcut imar haklarının tamamen elinden alındığı, bu nedenle plana itirazda 
bulunduğu …" şeklinde,
 
654 ada 15 parsele ilişkin özetle; "…askıda bulunan planın bina mülk sahiplerine ciddi hak kaybı yarattığı, 
50 yaşındaki betonarme binanın, yaşı itibariyle ve deprem yönetmeliğine uygun olmadığından ciddi tehlike 
arz ettiği, mevcut binanın yeniden inşaatı yapıldığında %60 küçüldüğü, binanın mevcut imar durumunun 
korunması, kentsel dönüşüm projelerinde mülk sahiplerinin korunduğu, kendilerinin kayba uğratılmasını 
kabul etmedikleri ve plana itirazda bulundukları…" ve "…10171 ve 10172 sayılı adalarda, mevcut imar 
planında emsal 1.50 ike yeni imar planında 1.75 olarak arttırıldığı, aynı hattın devamındaki konut alanında 
kalan parsellerinin 1.50 olan emsal değerinin 1.00 e indirildiği, parselin cephesi olan yola yukarıdan komşu 
652 nolu adada da Taks azaltılmayıp 1.50 olarak planlandığı, bazı konut adalarında TAKS artırımı yapıldığı, 
kimisinde değiştirilmediği, kendi parsellerinin emsalinin azaltılmasının eşitliğe aykırı olduğu, kamu yararına 
aykırı olduğu, amaç nüfus yoğunluğunu azaltmaksa bunun eşit şekilde uygulanması gerektiği, deprem riskiyle 
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karşı karşıya olunduğu ve tadil edilen imar planıyla binalarını yenileyemedikleri, askıdaki plana göre binanın 
yeniden yapılması halinde bağımsız bölümlerin küçüleceği için maliklerin binanın deprem mevzuatına uygun 
olarak yeniden yapılmasına razı olmayacakları…"  şeklinde,
 
652 ada 15 parsele ilişkin özetle; "…kat mülkiyeti tescil edilmiş olan binalarında 41 dairenin bulunduğu, 
meskenlerin balkonlar dahil 120 m2 olduğu, 3 bloktan oluştuğu, mevcut şartlarda yıkılıp yapılması halinde 
alan kaybının çok fazla olacağı, m2 kaybı yaşanmadan kat sayısının artırılması gerekmekteyken kat sayısının 
7 den 5 e indirilmiş olmasının kabul edilemeyeceği, 250 metre ileride 40 katlı istmarina nın bulunduğu, kat 
sayısının 5 ile sınırlandırılmasının eşitlik ilkesini ihlal ettiği, itirazın olumsuz sonuçlanması halinde dava 
hakkı saklı kalmak kaydıyla, mağduriyetlerinin giderilmesi, m2 kaybı olmayacak şekilde kat sayısının 
arttırılması …" şeklinde,
 
639 ada 34 parsele ilişkin özetle; "..hak kaybının iade edilmesi…" şeklinde  itirazda bulunulmuştur.
 
İlgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l),  (m),  (n),  (o),  (p),  (r),  (s), (t),  (u) dilekçelere konu 
itirazların, 26.10.2020 t.t.'li plan ile getirilen yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi, kat yüksekliğinin 
arttırılması ve inşaat alanı m2'sinin fiili duruma uygun hale getirilmesine ilişkin olduğu görülmüştür.
 
3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planları İlçe Belediyesince, Büyükşehir Belediyesinin hazırlayıp onamış olduğu 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı kararları doğrultusunda hazırlanmakta ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 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 değişikliği teklifi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat 
edilmesi gerekmektedir. Bahse konu parsellerin yapılaşma şartlarının 15.05.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal 
Kordonboyu Nazım İmar Planında belirlenen yoğunluk değerleri üzerinden hesaplandığı görüldüğünden, söz 
konusu talepler 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 
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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 (v) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.
 
İlgi (v) yazı ve eki 17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı dikkate 
alınarak, ilgi (y) 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 (z) 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 13.04.2021 tarih, 22 Nolu raporu. 
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli 
Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup komisyonumuzca uygun 
bulunmamıştır. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
 
SONUÇ:
26.10.2020 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları ile ilgili teklifin İmar 
Komisyonu Raporu doğrultusunda REDDİNE: Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2021/MAYIS  AYI 
TOPLANTILARI'NIN 20.05.2021 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
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