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Mecl s Kararı Dökümü

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

:
:
:
:
:

2010/113
DAİRESİ : İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
08102010
KONUSU: Plan tad latı.
5068
18082010
Maltepe Mh.498 pafta, 2953 ada, 40 parsel le alakalı 1/1000 ölçekl mar
uygulama planının onanması.

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

06/09/2010 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğünün
18/08/2010 tar h ve 5068 sayılı dosyası ve ekler ncelend .
Bahs geçen 2953 ada, 40 parsel le alakalı 1/5000 ölçekl nazım mar planı tad latı Büyükşeh r
Mecl s n n 13/10/2009 tar h ve 1692 sayılı kararı le tad len uygun görülmüştür.
Söz konusu 23/10/2009 tasd k tar hl 1/5000 ölçekl nazım mar planı baz alınarak hazırlanan 1/1000
ölçekl mar uygulama planı notları;
1
Plan onama hududu plan tasd k hudududur.
2
Plan onama hududu ç ndek alan “Merkez İş Alanı+Park Alanı+Sağlık Tes sler Alanı, Katlı
(kapalı) Otopark Alanı+Yol Alanı’dır.
3
Merkez İş Alanında Max Kaks= 2.50’d r. Kaks değer net parsel üzer nden hesaplanacaktır.
4
MİA alanında Max H= Serbestt r. Uygulamalar S v l Havacılık Genel Müdürlüğünün görüşü ve
s lüet etüdü onayı le yapılır.
5
Merkez İş Alanında; ş merkezler , bürolar, kültür eğlence ve konaklama tes sler , rez dans t p
konutlar, t caret, yönet m, serg , satış b naları, basın yayın vb. fonks yonlar yer alab l r.
6
Kamuya terk ed lmes gereken “yol+yeş l alan+sağlık tes sler alanı+katlı (kapalı) otopark alanı vs.”
kamu el ne geçmeden uygulama yapılamaz.
7
Katlı (kapalı) otopark alanında E=3.00’tür. Max H= 27.50 m.d r. Avan Projes İlçe Beled yes nce
onanacaktır.
8
Sağlık Tes s Alanında yapılanma koşulları çevre yapılanma şartlarıdır. Avan projes
Beled yes nce onanacaktır.
9

İlçe

B lg Amaçlıdır. Resm evrak olarak kullanılamaz.

Enerj nak l hattı koruma kuşağında mar st kamet sınırları ç ne g ren ve yapılaşmaya sabet eden
alanlarda, rt fa hususunda uygulama aşamasında yatay ve düşey emn yet mesafeler ç n
TEİAŞ Türk ye Elektr k İlet ş m A.Ş. Genel Müdürlüğünden görüş alınacaktır.
10
Uygulama aşamasında lg l kurum, kuruluş görüşler alınacak öner len tedb rlere uyulacaktır.
11
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Uygulama aşamasında ayrıntılı jeoloj k ve jeotekn k etüd raporları hazırlanacak ve raporda bel rt len
hususlara uyulacaktır.
12
MİA alanında blokların şekl çekme mesafeler le plan fonks yonlarının b r arada yada ayrı ayrı
veya b r n n kullanılması ve yoğunluk dağılımları avan projeyle tay n ed lecek olup, plan
yoğunluk değerler n aşmamak kaydıyla bu fonks yonların kullanımı ve dağılımı serbestt r.
13
Mer’ planda ver len yapılaşma koşulları aşılmayacaktır.
14
Otopark Yönetmel ğ ne uyulacaktır.
15
Açıklanmayan hususlarda 23/03/2007 tasd k tar hl , 1/5000 ölçekl nazım mar planı, 23/10/2009
tasd k tar hl , 1/5000 ölçekl nazım mar plan tad latı, 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 1/1000 ölçekl mar uygulama planı değ ş kl ğ kom syonumuzca oy çokluğu le 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, 08/10/2010 tar hl Ek m 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 çokluğu le kararlaştırılmıştır.
Lokman CİĞERCİ

Yasem n ÇON

Eng n ŞEN

Mecl s 2.Bşk.Vek l

D van Kat b

D van Kat b
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Murat AYDIN
Beled ye Başkanı
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