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

2008/243
DAİRESİ : İmar ve Şeh嵯�rc嵯�l嵯�k Müdürlüğü
10102008
KONUSU: Plan tad嵯�latı.
6005
24092008
Maltepe mah. 513 pafta, 3007 ada, 2 parsele 嵯�l嵯�şk嵯�n Uygulama İmar Planı.

R A P O R VE K A R A R :
"06/10/2008 tarʹ�hlʹ� Meclʹ�s toplantısında

komʹ�syonumuza havale edʹ�len İmar ve
Şehʹ�rcʹ�lʹ�k Müdürlüğünün 24/09/2008 tarʹ�h ve 6005 sayılı teklʹ�fʹ� ʹ�ncelendʹ�.
Yapılan ʹ�ncelemede bahsʹ� geçen parsele aʹ�t 1/5000 ölçeklʹ� nazım ʹ�mar planı tadʹ�latının
18/10/2007 tasdʹ�k tarʹ�hʹ� ʹ�le onandığı anlaşılmaktadır. 1/5000 ölçeklʹ� plan notları;
1
Konaklama + Otel Alanında Max Taks: 0.50 Hmax: 42.50 m.yʹ� aşamaz. Blok ebatlarında
serbest olup, Beledʹ�yesʹ�nce onanacak mʹ�marʹ� avan projesʹ�nde belʹ�rlenecektʹ�r.
2
Max KAKS: 2’dʹ�r. Ancak 3000 m2. Ve daha büyük parsellerde Max: KAKS: 2.5 olarak
uygulanacaktır.
3
Kamu terklerʹ� bʹ�la bedel yapılacak olup emsal değerʹ� brüt alan üzerʹ�nden TAKS değerʹ� net
alan üzerʹ�nden hesaplanacaktır.
4
Plan kapsamında bu parsel ʹ�le ʹ�lgʹ�lʹ� ayrıntılı olarak hazırlanacak zemʹ�n etüt ve raporunun
öngördüğü koşullarda bʹ�rden fazla bodrum kat yapılabʹ�lʹ�r. Bodrum katlarda yapı çekme
mesafesʹ� ʹ�çerʹ�sʹ�nde kalmak şartıyla bu alanda kongre salonu, balo salonu, restaurant,
dʹ�sco, cafe, spa, kapalı havuz ve spor alanları fʹ�tness v.b. sosyal ve ʹ�darʹ� olarak mahaller
yer alabʹ�lecek olup emsal değerʹ�ne dahʹ�l değʹ�ldʹ�r.
5
Açıklanmayan hususlarda 23/03/2007 t.tarʹ�hlʹ� 1/5000 ölçeklʹ� Zeytʹ�nburnu Nazım İmar planı
şartları geçerlʹ�dʹ�r.
6
Kamuya terk edʹ�lecek (yol ve yeşʹ�l alan) kısımların kamuya terk ʹ�şlemʹ� yapılmadan
uygulama yapılamaz. Şeklʹ�nde öngörüldüğünden;
Yapılan değerlendʹ�rmede 09/07/2008 tarʹ�h, 2008/210 sayılı Meclʹ�s kararı ʹ�le kabul edʹ�len
plan notlarının 18/10/2007 tasdʹ�k tarʹ�hlʹ� 1/5000 ölçeklʹ� nazım plan notlarına göre
düzeltʹ�lerek kabul edʹ�lmesʹ� ve ʹ�lave olarak E5 cephesʹ�nde ʹ�se 15 m. Çekme mesafesʹ�
yerʹ�ne bʹ�tʹ�şʹ�k 3000 ada, 5 parseldekʹ� çok katlı bʹ�na hʹ�zasından ʹ�stʹ�kamet alınacaktır
Resmʹ� evrak
olarak
kullanılamaz.
notunun ʹ�lavesʹ� ʹ�le Bʹ�lgʹ�
teklʹ�fAmaçlıdır.
komʹ�syonumuzca
tadʹ�len
uygun
görülmüştür. Meclʹ�sʹ�n
tasvʹ�bʹ�ne sunulur. şeklʹ�nde hazırlanan İmar Komʹ�syon Raporu Zeytʹ�nburnu Beledʹ�ye
Meclʹ�sʹ�nʹ�n 5.Seçʹ�m Dönemʹ�, 5.Toplantı Yılı, 10/10/2008 tarʹ�hlʹ� Ekʹ�m ayı toplantısının
3.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.
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