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2009/84
DAİRESİ : İmar ve Şeh嵯�rc嵯�l嵯�k Müdürlüğü
07102009
KONUSU: Plan tad嵯�latı.
4844
31082009
Sümer Mah. 405/9 pafta, 2589 ada, 4 parsel sayılı taşınmaza a嵯�t 1/1000 ölçekl嵯�
uygulama 嵯�mar plan tad嵯�latı.

R A P O R VE K A R A R :
"07/09/2009 tarʹ�hlʹ� Meclʹ�s toplantısında komʹ�syonumuza havale edʹ�len İmar ve Şehʹ�rcʹ�lʹ�k
Müdürlüğünün 31/08/2009 tarʹ�h ve 4844

sayılı teklʹ�fʹ� 15/09/2009 tarʹ�hʹ�nde ʹ�ncelendʹ�.
Komʹ�syonumuzca yerʹ�nde ve dosya üzerʹ�nden yapılan ʹ�ncelemede;
1 Söz konusu 2589 ada, 4 parsel bʹ�tʹ�şʹ�ğʹ�ndekʹ� 5 parselʹ�n ʹ�mar affından (29/08/1986 gün ve 93
94 sayılı) ʹ�skanlı olduğu ve eklʹ� roperlʹ� krokʹ�den de anlaşılacağı üzere komşu parsel cephesʹ�nden
bʹ�r taraftan 1 m. dʹ�ğer tarafından 1,5 m. çekerek 4 parsel yönünde pencere açmış olduğu ve
cephe oluşturduğu görülmüştür. Bu parsel tarafına verʹ�lecek bʹ�tʹ�şʹ�k nʹ�zam ʹ�nşaat halʹ�nde ʹ�kʹ� bʹ�na
arasında yaklaşık 1,5 m. mesafe kalacak bu durum 5 nolu parselʹ�n mağdurʹ�yetʹ�ne sebebʹ�yet
verecektʹ�r.
2 Dʹ�ğer bʹ�r çözüm olarak 4 parselden 5 parselʹ�n hududu boyunca yapılacak mʹ�n. bahçe mesafesʹ�
uygulanması halʹ�nde dahʹ� 4 parseldekʹ� ʹ�nşaatın kendʹ� başına mʹ�n. yapılanma şartlarını
sağlayamayacağı (İstanbul İmar Yönetmelʹ�ğʹ� 8.01 md.) ayrıca yönetmelʹ�klerde öngörülen ʹ�kʹ�
bʹ�na arasındakʹ� mʹ�n. mesafeler de oluşmayacaktır.
3 Söz konusu parsel 21/11/1988 tasdʹ�k tarʹ�hlʹ�, 23/06/2000 tasdʹ�k tarʹ�hlʹ�, 06/12/2007 tasdʹ�k
tarʹ�hlʹ� 1/1000 ölçeklʹ� ʹ�mar uygulama planlarında aynı konumdadır. Son 21 yıldır 4 parselʹ�n
konumunda herhangʹ� bʹ�r ʹ�mar değʹ�şʹ�klʹ�ğʹ� beledʹ�yece yapılmamış olup, süregelen planlarda
bʹ�tʹ�şʹ�ğʹ�ndekʹ� 3 parselle tevhʹ�dlʹ� ʹ�nşaat yapması öngörülmüştür. Ancak 2004 yılında mülkʹ�yet
değʹ�şʹ�klʹ�ğʹ� ʹ�le söz konusu yer kamuya (Zeytʹ�nburnu Beledʹ�yesʹ�) aʹ�t ʹ�ken şahıs arazʹ�sʹ� olmuştur.
4 Sümer Mah. 405/9 pafta, 2589 ada, 4 parsel sayılı yer ʹ�le alakalı eklʹ� roperlʹ� krokʹ�, mevcut
teşekkül ve yol ʹ�stʹ�kametlerʹ� göz önüne alınarak merʹ� plan şartlarının korunması
komʹ�syonumuzca uygun görülmüştür. Meclʹ�sʹ�n tasvʹ�bʹ�ne sunulur" şeklʹ�nde hazırlanan İmar
Komʹ�syon Raporu Zeytʹ�nburnu Beledʹ�ye Meclʹ�sʹ�nʹ�n 6.Seçʹ�m Dönemʹ�, 1.Toplantı
Yılı, 07/10/2009 tarʹ�hlʹ� Ekʹ�m ayı toplantısının 2.bʹ�rleşʹ�mʹ�nde okundu. Yapılan görüşmeler
sonucu rapor ʹ�şaretle oylama ʹ�le oya sunuldu. Raporun komʹ�syondan geldʹ�ğʹ� şeklʹ�yle KABULÜ
toplantıya katılanların oy bʹ�rlʹ�ğʹ� ʹ�le kararlaştırılmıştır.
Özcan DOĞAN
Mecls 1.Başkan Vekl

Bʹ�lgʹ� Amaçlıdır.
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