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

:
:
:
:
:

2008/260
DAİRESİ : İmar ve Şeh码�rc码�l码�k Müdürlüğü
07112008
KONUSU: Plan tad码�latı.
9317
03112008
Gökalp Mah. 400/4 pafta, 2475 ada, Esk码� 3 ve 10, Yen码� 15 parsele 码�l码�şk码�n 1/1000
ölçekl码� uygulama 码�mar plan tad码�latı.

R A P O R VE K A R A R :
"03/11/2008 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğünün 03/11/2008 tar h ve 9317 sayılı tekl f ncelend .
Kom syonumuzca yapılan ncelemede; Gökalp Mah. 400/4 pafta, 2475 ada, 15
parselle lg l onanlı plan notları;

 “Tasd k hududu plan onama hududur. Fonks yon değ ş kl ğ neden yle etk lenen parseller de
tasd k hududu ç ne alınmıştır.

Zeyt nburnu
İlçes Gökalp Mahalles , 2475 ada, 3 ve 10 sayılı parseller Özel Eğ t m (T caret+H zmet)
Alanıdır.

2475 ada, 3 ve 10 sayılı parseller planda öngörülen blok st kametler korunması kaydıyla tevh t
şartı get r lm şt r. Zem n üstündek bloklar arasında demontabl elemanlardan geç ş bağlantısı
yapılab l r.

Zem n altında yol cephe st kamet n n ger s nde kalmak şartıyla parsel tamamında b rden fazla
bodrum katı yapılab l r. Bu alanlarda toplantı salonu, sosyal kültürel ve dar amaçlı salonlar,
otopark, sığınak vb. ortak mahaller yer alab l r.

Açıklanmayan hususlarda 06/12/2007 tasd k tar hl 1/1000 ölçekl uygulama mar planı ve
İstanbul İmar Yönetmel ğ hükümler geçerl d r” şekl nded r.
Tekl f plan notları se;
1
Plan onama sınırı 400/4 pafta, 2475 ada, 15 (Esk 3 ve 10) sayılı parsel sınırı olup,
B lg Amaçlıdır. Resm evrak olarak kullanılamaz.
38. Sk.a cephel kısmında H Max= 15.50 m.d r.
2
Açıklanmayan hususlarda yürürlüktek 1/1000 ölçekl uygulama mar planı şartları geçerl d r,
şekl nded r.
Gökalp Mah. 400/4 pafta, 2475 ada, 15 parsel (Esk 3 ve 10) sayılı yer le alakalı tekl f ed len
1/1000 ölçekl mar uygulama planı değ ş kl ğ tekl f Müdürlüğünden geld ğ şekl yle
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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 5.Seç m Dönem , 5.Toplantı Yılı, 07/11/2008 tar hl Kasım 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.
Özcan DOĞAN

Selahatt码�n YENİYOL

Özlem SOYKAN ÇİFTÇİ

Mecl码�s 1.Başkan Vek码�l码�

D码�van Kat码�b码�

D码�van Kat码�b码�
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