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Mecl윁s Kararı Dökümü

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO
KARAR TARİHİ
EVRAK NO
GELİŞ TARİHİ
KARARIN ÖZETİ

:
:
:
:
:

2010/27
DAİRESİ : İmar ve Şeh윁rc윁l윁k Müdürlüğü
05032010
KONUSU: Plan tad윁latı.
1081
23022010
Gökalp Mah. 395 pafta, 1934 ada, 23456789101112131415 sayılı
parseller윁 kapsayan 1/1000 ölçekl윁 윁mar uygulama planının onanması.

R A P O R VE K A R A R :

"01/03/2010 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğünün 23/02/2010 tar h ve 1081 sayılı tekl f ncelend .
Yapılan ncelemede tekl f planın 44/2 Sk. 44/1 Sk. 44 Sk. ve 49 sokaklarla çevr l 1934 adanın
(Gökalp ve Yen doğan Cam c varı) tamamını kapsadığı görülmüştür.
Tekl f 1/1000 ölçekl mar uygulama planı notları;
1
Plan onama hududu plan tasd k hudududur.
2
Zeyt nburnu İlçes , Gökalp Mah. 395 pafta, 1934 ada, 3,4,7,8,14 parseller le 12 parsel n b r
kısmı d n tes s alanıdır. 12 parsel n büyük b r kısmı 11,10,9,5,6,15,2,13 parseller 600
K/Ha brüt yoğunluklu “yerleş k meskun alandır” Konut alanlarında Max H= 15.50 m.d r.
3
1/1000 ölçekl uygulama plan aşamasında lg l kurum kuruluş görüşler (İSKİ, Zem n ve
Deprem İnceleme Md. Ulaşım Planlama Md.
Vb) alınacak öner len tedb rlere uyulacaktır.
4
D n tes s alanında Max H avan projede bel rlenecekt r.
5
Açıklanmayan hususlarda 23/05/2008 t.tar hl 1/5000 ölçekl nazım mar plan tad latı le
06/12/2007 t.tar hl 1/1000 uygulama mar planı notları ve İstanbul İmar Yönetmel ğ
hükümler geçerl d r, şekl nded r.
Söz konusu 1/1000 ölçekl mar uygulama planı tekl f Müdürlüğünden geld ğ şekl yle
kom syonumuzca uygun görülmüştür. Mecl s n tasv b ne sunulur" şekl nde hazırlanan İmar
Kom syon Raporu Zeyt nburnu Beled ye Mecl s n n 6.Seç m Dönem , 2.Toplantı
Yılı, 05/03/2010 tar hl Mart ayı toplantısının 3.b rleş m nde okundu. Yapılan görüşmeler
sonucu rapor şaretle oylama le oya sunuldu. Raporun kom syondan geld ğ şekl yle KABULÜ
toplantıya katılanların oy b rlBğ lgleAmaçlıdır.
kararlaştırılmıştır.
Resm evrak olarak kullanılamaz.
Murat AYDIN

Ham윁yet ŞAHİNOĞLU

Eng윁n ŞEN

Beled윁ye Başkanı

D윁van Kat윁b윁

D윁van Kat윁b윁
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