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KARARIN ÖZÜ:
26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları

TEKLİF: 
28.04.2021 tarih ve 2021/50060 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.
 

BAŞKANLIK MAKAMINA
 

İlgi :    a) 24.02.2021 tarih ve 24539 kayıtlı dilekçe (652 Ada 25 Parsel).
           b) 24.02.2021 tarih ve 24545 kayıtlı dilekçe (652 Ada 25 Parsel).
           c) 24.02.2021 tarih ve 24531 kayıtlı dilekçe (652 Ada 25 Parsel).
           d) 24.02.2021 tarih ve 24495 kayıtlı dilekçe (652 Ada 25 Parsel).
           e) 24.02.2021 tarih ve 24591 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           f) 18.02.2021 tarih ve 21809 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           g) 24.02.2021 tarih ve 24183 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           h) 23.02.2021 tarih ve 23532 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           i) 23.02.2021 tarih ve 23726 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           j) 23.02.2021 tarih ve 23713 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           k) 23.02.2021 tarih ve 23746 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           l) 23.02.2021 tarih ve 23742 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           m) 23.02.2021 tarih ve 23736 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           n) 22.02.2021 tarih ve 22766 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           o) 23.02.2021 tarih ve 23458 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           p) 22.02.2021 tarih ve 22844 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           r) 22.02.2021 tarih ve 22851 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           s) 22.02.2021 tarih ve 22878 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           t) 22.02.2021 tarih ve 22871 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           u) 19.02.2021 tarih ve 22602 kayıtlı dilekçe (652 Ada 15 Parsel).
           v) 24.02.2021 tarih ve 24380 kayıtlı dilekçe (652 Ada 7 Parsel).
           y) 24.02.2021 tarih ve 24383 kayıtlı dilekçe (652 Ada 7 Parsel).
           z) 23.02.2021 tarih ve 23402 kayıtlı dilekçe (652 Ada 7 Parsel).
           aa) 22.02.2021 tarih ve 22832 kayıtlı dilekçe (652 Ada 7 Parsel).
          ab) 22.02.2021 tarih ve 23268 kayıtlı dilekçe (652 Ada 7 Parsel).
          ac) 17.02.2021 tarih ve 21250 kayıtlı dilekçe (652 Ada 7 Parsel).
          ad) 24.02.2021 tarih ve 24382 kayıtlı dilekçe (652 Ada 7 Parsel).
          ae) 24.02.2021 tarih ve 24600 kayıtlı dilekçe (652 Ada 7 Parsel).
          af) 24.02.2021 tarih ve 24604 kayıtlı dilekçe (652 Ada 7 Parsel).
          ag) 24.02.2021 tarih ve 24606 kayıtlı dilekçe (652 Ada 7 Parsel).
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          ah) 23.02.2021 tarih ve 23398 kayıtlı dilekçe (652 Ada 10 Parsel).
          ai) 19.02.2021 tarih ve 22539 kayıtlı dilekçe (652 Ada 10 Parsel).
          aj) 19.02.2021 tarih ve 22531 kayıtlı dilekçe (652 Ada 10 Parsel).
          ak) 19.02.2021 tarih ve 22489 kayıtlı dilekçe (652 Ada 10 Parsel).
          al) 19.02.2021 tarih ve 22502 kayıtlı dilekçe (652 Ada 10 Parsel).
          am) 15.02.2021 tarih ve 20189 kayıtlı dilekçe (652 Ada 10 Parsel).
          an) 10.02.2021 tarih ve 18094 kayıtlı dilekçe (652 Ada 10 Parsel).
          ao) 16.02.2021 tarih ve 20543 kayıtlı dilekçe (652 Ada 26 Parsel).
          ap) 09.02.2021 tarih ve 17011 kayıtlı dilekçe (652 Ada 26 Parsel).
          ar) 05.02.2021 tarih ve 15134 kayıtlı dilekçe (652 Ada 29 Parsel).
          as) 05.02.2021 tarih ve 15145 kayıtlı dilekçe (652 Ada 29 Parsel).
          at) 05.02.2021 tarih ve 15123 kayıtlı dilekçe (652 Ada 29 Parsel).
          au) 24.02.2021 tarih ve 24558 kayıtlı dilekçe (652 Ada 11 Parsel).
          av) 05.02.2021 tarih ve 14852 kayıtlı dilekçe (652 Ada 11 Parsel).
         ay) 15.01.2021 tarih ve 9880 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü yazısı.
          az) 25.02.2021 tarih ve E-65108353-310.01.04-25075 sayılı yazımız.
          ba) 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 26.01.2021-24.02.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, ilgi dilekçeler ie 
itirazda bulunulmuştur.
 
652 ada 25 parsele ilişkin ilgi (a), (b), (c) dilekçeler ile özetle; "…22.01.2021 tarih ve 11203 sayılı yazı ekinde 
tarafımıza iletilen 1/100 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması 
gerektiği, bu doğrultuda itiraz ettiği…" hususunda,
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ilgi (d) dilekçe ile özetle; "…plan notları genel hükümler başlığı altında 10 ve13 nolu maddelerin eşitlik 
ilkesine aykırı olduğu, parsellerin birleşmesi halinde yapılaşma artışı teşvik edilirken, bu maddenin silüeti 
bozacağı, binalarının bulunduğu mahalle ve komşu parsellere bakıldığında mevcut durum göz önüne 
alındığında emsal 1,75 iken kendi parsellerinin emsal değerinin 1,50 olarak daha az belirlendiği, mağduriyet 
giderilmesi ve yapılaşma eşitliğinin sağlanması…" hususunda,
 
652 ada 15 parsele ilişkin ilgi (e), (f) dilekçeler ile özetle; "…1970 yılı yapımı binalarının yeni yapılan plan 
ile kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlanmadığı, 1191 m2 bir arazi üzerinde kot farkından dolayı -1. Seviyede 
5 adet dairenin giriş seviyesinde, 6 adet daire ve üzerindeki 1. Kat ve 5. Kat arasında da her katta altışar 
daire olmak üzere, toplam 41 daire ve yan yana 3 blok bulunduğu, askıdaki planın bu tip bir binanın kentsel 
dönüşümüne olanak tanınmadığı, imar planının 24 apartman temsilcisiyle görüşülerek yeniden düzenlenmesi 
gerektiği…" hususunda,
 
ilgi (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (r) dilekçeler ile 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,
 
ilgi (s) dilekçe ile özetle; "…kat mülkiyetli binalarının askıdaki planda 5 kat izninin verilmesinin hak kaybı 
olduğu, aynı konum ve emsal bölgelerde ayrıca kumluk ve yüksek kat riski bulunan Atalar bölgesinde 28 kata 
varan yapılaşmaların olduğu, planın vatadaş haklarını koruyacak şekilde yeniden ele alınması gerektiği…" 
hususunda,
 
ilgi (t) dilekçe ile özetle; "…binanın 634 sayılı yasa gereği kat mülkiyetli olduğu, 3 bloktan oluşan siteye 5 
kat kat imar hakkının devam ettiği, bu durumda dönüşümün mümkün olmamakla birlikte mevcut haklarınında 
ellerinden alındığı, çevrelerinden yüksek katlı yapıların bulunduğu, 10kat imar hakkı talep ettikleri…" 
hususunda,
 
ilgi (u) dilekçe ile özetle; "…mevcutta 7 kat bulunan binanın askıda 5 kata düşürüldüğü, müteahhitler iflasın 
eşiğindeyken 7 kattan 5 kata indirilen bir yerde kar edemeyecekleri, dolayısıyla dönüşemedikleri, atalar 
bölgesinde 20-30 katlı yapıların bulunduğu, kendi bina zeminlerinin kayalık olduğu… " hususunda,
 
652 ada 7 parsele ilişkin ilgi (v), (y), (z), (aa), (ab), (ac), (ad) dilekçeler ile özetle; "…22.01.2021 tarih ve 
11203 sayılı yazı ekinde tarafımıza iletilen 1/100 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı değişikliği yapılması gerektiği, bu doğrultuda itiraz ettiği…" hususunda,
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ilgi (ae), (af), (ag) dilekçeler ile özetle; "…parselde 2 blok 20 daire 2 dükkan bulunduğu, mevcutta 5 katlı 
olduğu, askıdaki planda da 5 kat verildiği, binalarını müteahhite vermek yada kendi imkanları ile yapma 
haklarının ellerinden alındığı, çevrede bulunan yüksek katlı binalarında dikkate alınması…" hususunda,
 
652 ada 10 parsele ilişkin ilgi (ah), (ai), (aj), (ak), (al) (am), (an) dilekçeler ile özetle; "…binanın kaya zemin 
üzerine inşa edildiği, 6 kat üzerine her bir katta 2 daire olmak üzere toplam 120 bağımsız daireden oluştuğu, 
askıda bulunan planda 5 kat verilmesinden dolayı mağduriyete uğradıkları, binalarının her hangi bir nedenle 
yıkılması durumunda yeniden inşa edemeyecekleri, istmarina bloklarına 38 kata izin verildiği, bulundukları 
parsele de en az 10 kat yapı izni verilmesi gerektiği…" hususunda,
 
652 ada 26 parsele ilişkin ilgi (ao) dilekçe ile özetle; "…askıdaki planlarda en çok 5 kat olarak 
sınırlandırıldığı, aynı plan içinde 10 kat sınırı olan konut alanlarının da bulunduğu, bu doğrultuda 
mağduriyetin giderilerek eşitliğin sağlanması…" hususunda,
 
ilgi (ap) dilekçe ile özetle; "…askıdaki planın deprem dolayısıyla yenilenmesine imkan vermediği, mevcutta 
tren yolunun altında kalan birçok bölüme 10 kat ve üzeri imar verildiği, binalarının yenilenmesi ve can 
güvenliği için mevcut imarın değiştirilip binanın yenilenmesine imkan sağlayacak bir  imar durumu gerektiği, 
bu konuda gerekli çalışmanın yapılması…" hususunda,
 
652 ada 29 parsele ilişkin ilgi (ar), (as), (at) dilekçeler ile özetle; "…konutunun yükseklik değeri…" 
hususunda,
 
652 ada 11 parsele ilişkin ilgi (au) dilekçe ile özetle; "…binalarının 634 sayılı yasa uyarınca kat mülkiyetli 
olduğu, askıdaki planda 5 kat öngörüldüğü, binanın mevcut imar planına göre dönüşemediği, Atalar 
bölgesinde yüksek kat yapılaşmaların olduğu, bu durumun eşitlik ve vatandaş haklarına oldukça tezat olduğu, 
planın tekrar gözden geçirilmesi gerektiği…" hususunda,
 
ilgi (av) dilekçe ile özetle; "…12 daire ve 1 kapıcı dairesi bulunan binanın yapılış tarihihinin 1985 olduğu, 5 
kat bulunan binanın balkonlar dahil 75 m2 olup askıdaki planda da 5 kat gösterildiği, bu durumun ağır 
mağduriyete yol açtığı, yeniden yapılaşmanın mümkün olmadığı, çevrelerinde yüksek katlı yapılaşmaların 
bulunduğu, mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği…" hususunda itirazda bulunulmuştur.
 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;
İlgi (a), (b), (c), (d), (an), (ao), (at), (au) dilekçelere konu  652 ada 25-26-11 parsellerin ilk olarak 25.02.1972 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal İmar Planında çoğunlukla -/A/-; 0.25-0.25/1.50 yapılaşma şartlarında Konut 
Alanında, kısmen de imar yolunda kaldığı görülmüştür. 25-26 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 
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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. 654 ada 25-26 parseller 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 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. 05.03.2012 t.t.'li 
Uygulama İmar Planının 09.04.2012 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde 
bahse konu parseller 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 parseller 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: 5 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen de imar yollarında kalmaktadır.
 
İlgi (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (r), (s), (t), (u) 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.15 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. 652 ada 15 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 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. 05.03.2012 t.t.'li Uygulama İmar 
Planının 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.
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İlgi (v), (y), (z), (aa), (ab), (ac), (ad), (ae), (af), (ag) dilekçelere konu  652 ada 7 parsel ilk olarak 25.02.1972 
onanlı 1/1000 ölçekli Kartal İmar Planında çoğunlukla -/A/-; 0.25-0.25/1.50 yapılaşma şartlarında Konut 
Alanında, kısmen de imar yolunda kaldığı görülmüştür. 7 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 01.11.2006 
tarih ve 11848 sayılı dilekçe ile itiraz edildiği, itirazın Kartal Belediye Meclisinin 07.05.2008 gün ve 295 
sayısı ile "…KKDPA (Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Proje Alanı) alanlannda 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Plam ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tamamlanınca değerlendirilmek üzere müdürlüğümüze 
iadesi…" şeklinde karar alındığı görülmüştür. 652 ada 7 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 18.00 metre genişliğinde imar yolunda bu doğrultuda hazırlanan 05.03.2012 onanlı 
1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planında; çoğunlukla 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. 05.03.2012 t.t.'li Uygulama İmar Planının 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 park 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; 0.20-0.40/1.50 Yençok: 5 kat yapılaşma şartlarında 
Konut Alanında, kısmen de 18.00 metre genişliğinde imar yolunda kalmaktadır.
 
İlgi (ag), (ah), (ai), (aj), (ak) (al), (am) dilekçelere konu  652 ada 10 parsel ilk olarak 25.02.1972 onanlı 1/1000 
ölçekli Kartal İmar Planında çoğunlukla -/A/-; 0.25-0.25/1.50 yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen 
de imar yolunda kaldığı görülmüştür. 10 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 01.11.2006 tarih ve 11788 sayılı dilekçe 
ile itiraz edildiği, itirazın Kartal Belediye Meclisinin 07.03.2007 gün ve 100 sayısı ile "…İtiraza konu Kartal 
Alt Merkez Dönüşüm Proje Alanlarında 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı oluşunca 
değerlendirilmek üzere Müdürlüğü'ne iadesi…" şeklinde karar alındığı görülmüştür. 652 ada 10 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 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 
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genişliğinde imar yolunda kalmaktadır. 05.03.2012 t.t.'li Uygulama İmar Planının 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; 0.20-0.40/1.50 Yençok: 5 kat yapılaşma şartlarında 
Konut Alanında, kısmen de imar yollarında kalmaktadır.
 
İlgi (ap), (ar), (as)  dilekçelere konu  652 ada 29 parsel ilk olarak 25.02.1972 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 
İmar Planında çoğunlukla -/A/-; 0.25-0.25/1.50 yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen de imar 
yolunda kaldığı görülmüştür. 29 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. 652 ada 29 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 18.00 metre genişliğinde imar yolunda 
bu doğrultuda hazırlanan 05.03.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planında; 
çoğunlukla 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. 05.03.2012 t.t.'li Uygulama İmar 
Planının 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 park 
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; 0.20-0.40/1.50 
Yençok: 5 kat yapılaşma şartlarında Konut 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 652 ada 25 
parsele  ilişkin özetle; "… 22.01.2021 tarih ve 11203 sayılı yazı ekinde tarafımıza iletilen 1/100 ölçekli 
uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması gerektiği, bu doğrultuda itiraz 
ettiği…" ve "…plan notları genel hükümler başlığı altında 10 ve13 nolu maddelerin eşitlik ilkesine aykırı 
olduğu, parsellerin birleşmesi halinde yapılaşma artışı teşvik edilirken, bu maddenin silüeti bozacağı, 
binalarının bulunduğu mahalle ve komşu parsellere bakıldığında mevcut durum göz önüne alındığında emsal 
1,75 iken kendi parsellerinin emsal değerinin 1,50 olarak daha az belirlendiği, mağduriyet giderilmesi ve 
yapılaşma eşitliğinin sağlanması…"  şeklinde,

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

Evrak Tarih ve Sayı: 17.06.2021-E.65575



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2021/79
KARAR TARİHİ : 10.06.2021

8

 
652 ada 15 parsele  ilişkin özetle; "…1970 yılı yapımı binalarının yeni yapılan plan ile kentsel dönüşüm 
sürecine katkı sağlanmadığı, 1191 m2 bir arazi üzerinde kot farkından dolayı -1. Seviyede 5 adet dairenin 
giriş seviyesinde, 6 adet daire ve üzerindeki 1. Kat ve 5. Kat arasında da her katta altışar daire olmak üzere, 
toplam 41 daire ve yan yana 3 blok bulunduğu, askıdaki planın bu tip bir binanın kentsel dönüşümüne olanak 
tanınmadığı, imar planının 24 apartman temsilcisiyle görüşülerek yeniden düzenlenmesi gerektiği…", "…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…", "…kat mülkiyetli 
binalarının askıdaki planda 5 kat izninin verilmesinin hak kaybı olduğu, aynı konum ve emsal bölgelerde 
ayrıca kumluk ve yüksek kat riski bulunan Atalar bölgesinde 28 kata varan yapılaşmaların olduğu, planın 
vatadaş haklarını koruyacak şekilde yeniden ele alınması gerektiği…", "…binanın 634 sayılı yasa gereği kat 
mülkiyetli olduğu, 3 bloktan oluşan siteye 5 kat kat imar hakkının devam ettiği, bu durumda dönüşümün 
mümkün olmamakla birlikte mevcut haklarınında ellerinden alındığı, çevrelerinden yüksek katlı yapıların 
bulunduğu, 10kat imar hakkı talep ettikleri…"  ve "…mevcutta 7 kat bulunan binanın askıda 5 kata 
düşürüldüğü, müteahhitler iflasın eşiğindeyken 7 kattan 5 kata indirilen bir yerde kar edemeyecekleri, 
dolayısıyla dönüşemedikleri, atalar bölgesinde 20-30 katlı yapıların bulunduğu, kendi bina zeminlerinin 
kayalık olduğu… " şeklinde,
 
652 ada 7 parsele  ilişkin özetle; "…22.01.2021 tarih ve 11203 sayılı yazı ekinde tarafımıza iletilen 1/100 
ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması gerektiği, bu doğrultuda 
itiraz ettiği…" ve "…parselde 2 blok 20 daire 2 dükkan bulunduğu, mevcutta 5 katlı olduğu, askıdaki planda 
da 5 kat verildiği, binalarını müteahhite vermek yada kendi imkanları ile yapma haklarının ellerinden 
alındığı, çevrede bulunan yüksek katlı binalarında dikkate alınması…" şeklinde,
 
652 ada 10 parsele  ilişkin özetle; "…binanın kaya zemin üzerine inşa edildiği, 6 kat üzerine her bir katta 2 
daire olmak üzere toplam 120 bağımsız daireden oluştuğu, askıda bulunan planda 5 kat verilmesinden dolayı 
mağduriyete uğradıkları, binalarının her hangi bir nedenle yıkılması durumunda yeniden inşa 
edemeyecekleri, istmarina bloklarına 38 kata izin verildiği, bulundukları parsele de en az 10 kat yapı izni 
verilmesi gerektiği…" şeklinde,
 
652 ada 26 parsele  ilişkin özetle; "…askıdaki planlarda en çok 5 kat olarak sınırlandırıldığı, aynı plan içinde 
10 kat sınırı olan konut alanlarının da bulunduğu, bu doğrultuda mağduriyetin giderilerek eşitliğin 
sağlanması…" ve "…askıdaki planın deprem dolayısıyla yenilenmesine imkan vermediği, mevcutta tren 
yolunun altında kalan birçok bölüme 10 kat ve üzeri imar verildiği, binalarının yenilenmesi ve can güvenliği 
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için mevcut imarın değiştirilip binanın yenilenmesine imkan sağlayacak bir  imar durumu gerektiği, bu 
konuda gerekli çalışmanın yapılması…" şeklinde,
 
652 ada 29 parsele  ilişkin özetle; "…konutunun yükseklik değeri…" şeklinde,
 
652 ada 11 parsele  ilişkin özetle; "…binalarının 634 sayılı yasa uyarınca kat mülkiyetli olduğu, askıdaki 
planda 5 kat öngörüldüğü, binanın mevcut imar planına göre dönüşemediği, Atalar bölgesinde yüksek kat 
yapılaşmaların olduğu, bu durumun eşitlik ve vatandaş haklarına oldukça tezat olduğu, planın tekrar gözden 
geçirilmesi gerektiği…" ve "…12 daire ve 1 kapıcı dairesi bulunan binanın yapılış tarihihinin 1985 olduğu, 
5 kat bulunan binanın balkonlar dahil 75 m2 olup askıdaki planda da 5 kat gösterildiği, bu durumun ağır 
mağduriyete yol açtığı, yeniden yapılaşmanın mümkün olmadığı, çevrelerinde yüksek katlı yapılaşmaların 
bulunduğu, mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği…" şeklinde itirazda bulunulmuştur.
 
İlgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l),  (m),  (n),  (o),  (p),  (r),  (s), (t),  (u), (v), (y), (z), (aa), (ab), 
(ac) (ad), (ae), (af), (ag), (ah), (ai), (aj), (ak) (al), (am), (an), (ao), (ap), (ar), (as), (at), (au), (av) 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 
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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 (ay) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.
 
İlgi (ay) yazı ve eki 17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı dikkate 
alınarak, ilgi (az) 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 (ba) 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 31.05.2021 tarih, 31 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/HAZİRAN  AYI 
TOPLANTISININ 10.06.2021 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 ÖZLEM BULUT
 BELEDİYE MECLİSİ 

1.BAŞKAN VEKİLİ

 AYSEL YÜCEL
MECLİS KATİBİ

 METİN ŞAHİN
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2021

 MUSTAFA OKTAY AKSU
BELEDİYE BAŞKANI V.
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KARTAL BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

Konu: 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları 

Rapor: İlgili gündem maddesi görüşülmüş olup komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. 

İMAR KOMİSYONU 

NİRGİZ 

K 

Yasin UNDER Şefik ÖZDEMİR 

Furkan ORDUKAYA Nizamettin ALTINTAŞ 
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