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DAİRESİ : İmar ve Şehន�rcន�lន�k Müdürlüğü
06082010
KONUSU: Plan tadន�latı.
4602
27072010
Gökalp Mah. 400/7 pafta, 2485 ada, 7 parsel ន�le alakalı 1/1000 ölçeklន� ន�mar
uygulama plan tadន�latının onanması.

R A P O R VE K A R A R :
"02/08/2010 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğünün 27/07/2010 tar h ve 4602 sayılı dosyası ve ekler ncelend .
Yapılan ncelemede; söz konusu 400/7 pafta, 2485 ada, 7 parsel sayılı yer 23/03/2007
tasd k tar hl nazım mar planında Beled ye H zmet Alanında kalmakta ken bu planı tad l eden
14/03/2010 tasd k tar hl 1/5000 ölçekl nazım mar planında t caret+konut alanına alınmıştır.

Bahs geçen nazım mar planı kararlarına uygun olarak sunulan 1/1000 ölçekl uygulama mar
plan notları;
1
Plan onama hududu plan tasd k hudududur.
2
Plan tasd k hududu ç nde kalan; Zeyt nburnu İlçes , Gökalp Mah. 400/7 pafta, 2485 ada, 7
parsel sayılı taşınmaz “konut+t caret alanı” olup Max H= 15.50 m.d r.
3
Öngörülen blok st kametler uygulamada esastır.
4
Konut+t caret alanında, zem n katlarda t caret, normal katlarda t caret veya konutlar, bürolar, ş
hanları, gaz no, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar, bankalar, s nema, t yatro g b kültürel
sosyal tes sler ve yönet mle lg l tes sler vb. yer alab l r. Zem n katta parsel bütününde
kapalı alan (çarşı, pasaj vb.) yapılab l r.
5
1/1000 ölçekl uygulama mar plan aşamasında lg l kurum kuruluş görüşler (İSKİ, Zem n ve
Deprem İnceleme Md. Ulaşım Planlama Md. vb.) alınacak ve öner len tedb rlere
uyulacaktır.
6
Deprem ve Otopark Yönetmel ğ hükümler geçerl d r.
7
Açıklanmayan hususlarda 14/03/2010 tasd k tar hl 1/5000 ölçekl nazım mar plan tad latı le
06/12/2007 tasd k tar hl 1/1000 ölçekl uygulama mar planı notları ve İstanbul İmar
Yönetmel ğ hükümler geçerl d r, şekl nded r.
Tekl f 1/1000 ölçekl mar uygulama planı tad latı Müdürlüğünden geld ğ şekl yle
kom syonumuzca uygun Bgörülmüştür.
Mecl
s n tasv
ne sunulur"
şekl nde hazırlanan İmar
lg Amaçlıdır.
Resm
evrakb olarak
kullanılamaz.
Kom syon Raporu Zeyt nburnu Beled ye Mecl s n n 6.Seç m Dönem , 2.Toplantı
Yılı, 06/08/2010 tar hl Ağustos 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 rl ğ le kararlaştırılmıştır.
Lokman CİĞERCİ

Engន�n ŞEN

Hamន�yet ŞAHİNOĞLU

Meclន�s 2.Bşk.Vekន�lន�

Dន�van Katន�bន�

Dន�van Katន�bន�
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