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2010/85
DAİRESİ : İmar ve Şeh㤂rc㤂l㤂k Müdürlüğü
11062010
KONUSU: Plan tad㤂latı.
2597
14052010
Maltepe Mah. 490491 pafta, 2903 ada, 46 parsel, 2905 ada, 81112 parsel sayılı
yer 㤂le alakalı 1/1000 ölçekl㤂 㤂mar uygulama plan tad㤂latı.

R A P O R VE K A R A R :
"03/05/2010 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğünün 27/04/2010 tar h ve 2597 sayılı tekl f ncelend .

Yapılan ncelemede söz konusu 2903 ada, 46 parsel 23/03/2007 onanlı 1/5000 ölçekl
Zeyt nburnu nazım mar planında kısmen sağlık tes s alanı kısmen kültürel tes s alanı, kısmen
de t careth zmetkonut alanında, 2905 ada, 8 parsel kısmen kentsel h zmet alanı, kısmen t caret
h zmetkonut alanı, kısmen park alanında, 2905 ada, 12 parsel orta öğret m tes s alanı, 2905 ada,
11 parsel kısmen park alanı, kısmen t careth zmetkonut alanı ve kısmen yol alanında
kalmaktadır. 06/12/2007 tasd k tar hl 1/1000 ölçekl uygulama mar planında 2903 ada, 46
parsel kısmen yol alanı, kısmen kültürel tes s alanı, kısmen t careth zmetkonut alanı ve kısmen
sağlık tes s alanında, 2905 ada, 8 parsel kısmen yol, kısmen beled ye h zmet alanı, kısmen E:
1.60, 5/A/3 yapılanma koşullu t careth zmetkonut alanlarında kısmen de park alanında, 2905
ada, 12 parsel kısmen yol alanı kısmen de orta öğret m tes s alanında, 2905 ada, 11 parsel
kısmen park alanı, kısmen yol alanı, kısmen E:1.60, 5/A/3 yapılanma koşullu
t caret+h zmet+konut alanında kalmakta ken 1/5000 ölçekl nazım mar plan değ ş kl ğ tekl f
le donatı alanı m ktarları aynı kalmak kaydıyla yer değ şt r lerek lg l s nce hazırlanan 1/5000
ölçekl nazım mar plan değ ş kl ğ tekl f “yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekl planda ver len
yapılaşma koşullarını aşmamak şartı” le Büyükşeh r Beled ye Mecl s n n 16/07/2009 gün, 904
sayılı kararı le tad len uygun görülmüş olup, 23/07/2009 tar h nde Büyükşeh r Beled ye
Başkanlığınca aynen onanmıştır.
Tekl f 1/1000 ölçekl plan notları;
1
Plan tasd k sınırı ç ndek alan İstanbul İl , Zeyt nburnu İlçes , Merkezefend Mahalles , 490
491 pafta, 2903 ada, 46 parsel, 2905 ada, 8, 11 ve 12 nolu parseller ve b r kısım yol
alanıdır.
2
Plan tasd k sınırı ç ndek alan t careth zmetkonut alanı, orta öğret m tes s alanı, kültürel
tes s alanı, sağlık tes s alanı, kentsel h zmet alanı (beled ye h zmet alanı), park alanı ve
yol alanıdır.
3
T careth zmetkonut Balanında
mer Resm
plan hükümler
geçerl
d r. Blokların şekl plan
lg Amaçlıdır.
evrak olarak
kullanılamaz.
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. Emsal net alan üzer nden
hesaplanacaktır.
4
Mevcut kullanımlar ve bu kullanımlara dayalı elde ed len kazanılmış haklar, ruhsat projes
tasd k safhasında n hayetlenecek olup, bu safhadan sonra mevcut kullanımlarla lg l b r
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hak dd a ed lmeyecekt r. Bu planın uygulama safhasında kamuya terk ed lecek alanlar,
lçe beled yes ne b la bedel terk ed lmeden uygulamaya başlanamaz.
5
Kamu tes s alanlarında orta öğret m tes s alanı, sağlık tes s alanı, kentsel h zmet alanı
(beled ye h zmet alanı, kültürel tes s alanı) H yüksekl ğ ve taban kullanımı avan projede
bel rlenecek olup, avan proje lg l kurumca hazırlanıp, lçe beled yes nce onanmadan
uygulama yapılamaz.
6
Kentsel h zmet alanı (beled ye h zmet alanı) orta öğret m tes s alanı, sağlık tes s alanı ve
kültürel tes s alanında 06/12/2007 tasd k tar hl 1/1000 ölçekl Zeyt nburnu uygulama
mar planı hükümler geçerl d r.
7
Uygulama aşamasında lg l kurum ve kuruluş görüşler alınacak ve öner len tedb rlere
uyulacaktır.
8
Uygulama aşamasında ayrıntılı jeoloj k ve jeotekn k etüd raporları hazırlanacak ve raporda
bel rt len hususlara uyulacaktır.
9
Bel rt lmeyen hususlarda 06/12/2007 tasd k tar hl 1/1000 ölçekl Zeyt nburnu uygulama
mar planı hükümler ve İstanbul İmar Yönetmel ğ hükümler geçerl d r.
Söz konusu plan tad latı tekl f sağlık alanı b t ş ğ ndek 7.00 m.l k yolun ptal ed lerek
sağlık alanına dah l ed lmes değ ş kl ğ le kom syonumuzca tad len 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, 11/06/2010
tar hl Haz ran 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 oyçokluğu le kararlaştırılmıştır.
Özcan DOĞAN

Eng㤂n ŞEN

Ham㤂yet ŞAHİNOĞLU

Mecl㤂s 1.Başkan Vek㤂l㤂

D㤂van Kat㤂b㤂

D㤂van Kat㤂b㤂
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Murat AYDIN
Beled ye Başkanı
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