
 
RAPOR VE KARAR:
"05/09/2016 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen Sosyal Yardım

İşleri Müdürlüğünün 23/08/2016 tarih ve 58245 sayılı teklifi incelendi.
11-18  Temmuz  2016  tarihlerinde  Trabzon  ilinde  düzenlenen  Okul  Sporları

Olimpiyatlarına katılan Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11-E sınıfı öğrencisi
Muratcan DENİZ Karate 66 kg.  Kumite dalında birinci  olmuştur.  Başarılı  sporcu Muratcan
DENİZ’in  toplam 12.500,00TL.  (üst  sınır),  bedel  ile  ödüllendirilmesi,  5393 sayılı  yasanın
14.maddesi  1.fıkrasının (b)  bendi  uyarınca komisyonlarımızca uygun görülmüştür.Meclisin
onayına sunulur" şeklinde hazırlanan Bütçe ve Eğitim ve Spor Komisyon Raporu Zeytinburnu
Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi, 3. toplantı yılı, 05/10/2016 tarihli Ekim ayı toplantısının 2.
birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun
komisyonlardan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.
 
 

 
 

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2016/86 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2016 Konu: Ödüllendirme
Evrak No: 58245
Özet: Başarılı sporcu Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muratcan
DENİZ’in ödüllendirilmesi.

Cemal MERDAN
Meclis 1. Başkan Vekili

Cüneyt TEZCAN
Divan Katibi

Fatma YAZICI
Divan Katibi

GÖRÜLDÜ
05/10/2016

Murat AYDIN
Belediye Başkanı
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RAPOR VE KARAR:
"03/10/2016 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 63701 sayılı teklifi incelendi.
07/03/2013 tarih ve 122 sayılı encümen kararı ile Beştelsiz Mahallesi, 1915 ada, E.192 Y.

194 parsel sayılı taşınmaz üzerine yeraltı otoparkı giriş kat ve meydan düzenlemesinin yapılması,
sonrasında  yer  altı  otoparkı  ve  işyeri  olarak  30  yıl  süreli  işletilmesi,  bu  süre  sonunda  ise
Belediyeye devri  işi  2886 Sayılı  Yasanın 35.  maddesi  uyarınca Osmanbey İşletmeleri  A.Ş.
uhdesine ihale edilmiştir. Akdolunan sözleşmenin; müteahhidin veya işletmecinin sorumlulukları
başlıklı 20.maddenin ı) bendi; ''İşletme süresinin başlangıcında, idare tarafından iş bu sözleşmeye
konu parsel üzerinde, işletmeci lehine, tapuda 30 yıl süreli intifa hakkı tesis edilecektir.'' hükmü
bulunmakta olup, ayrıca 1915 ada E. 192 parsel sayılı taşınmaz, 1925 ada Y. 194 parsel numarası
almış  ve  bağımsız  bölümler  oluşturularak  tapuda  tescil  edilmiştir.  5393  sayılı  Belediye
Kanununun 18/ e maddesinde '' e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis
şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli  bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması
halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi  otuz yılı  geçmemek
kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.'' hükmü bulunmaktadır.

Tapuda tescil edilen ve adı geçen firmaya ihale edilen 1915 ada E. 192 Y. 194 parsel
sayılı taşınmazda bulunan B.K 1 Nolu bağımsız bölüm (otopark), Z.K. 2 nolu bağımsız bölüm
(dükkan), Z.K. 3 nolu bağımsız bölüm (dükkan), Z.K. 4 nolu bağımsız bölüm (dükkan), 1N.K 5
nolu bağımsız bölümün (ofis-büro-ticari alan) 30 (otuz yıl süreyle) Osmanbey İşletmeleri A.Ş.
lehine, intifa hakkı tesisi yapılması ve tesis edilen intifa hakkının başlangıç tarihinin ihale tarihi
olarak kabul edilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre komisyonumuzca oy
çokluğu ile uygun görülmüştür. Meclisin onayına sunulur" şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon
Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi, 3. toplantı yılı, 05/10/2016 tarihli
Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2016/87 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2016 Konu: İntifa Hakkı.
Evrak No: 63701
Özet: Beştelsiz Mahallesi,1915 ada, E.192 Y. 194 parsel sayılı taşınmazdaki firmaya ihale edilen
yerlerin Osmanbey İşletmeleri A.Ş. lehine 30 (otuz) yıl süreyle, intifa hakkı tesisi yapılması ve
tesis edilen intifa hakkının başlangıç tarihinin ihale tarihi olarak kabul edilmesi, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/e maddesine göre karar alınması.
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 ile oya sunuldu. Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların
oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.
 
 

 
 

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2016/87 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2016 Konu: İntifa Hakkı.
Evrak No: 63701
Özet: Beştelsiz Mahallesi,1915 ada, E.192 Y. 194 parsel sayılı taşınmazdaki firmaya ihale edilen
yerlerin Osmanbey İşletmeleri A.Ş. lehine 30 (otuz) yıl süreyle, intifa hakkı tesisi yapılması ve
tesis edilen intifa hakkının başlangıç tarihinin ihale tarihi olarak kabul edilmesi, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/e maddesine göre karar alınması.

Cemal MERDAN
Meclis 1. Başkan Vekili

Cüneyt TEZCAN
Divan Katibi

Fatma YAZICI
Divan Katibi

GÖRÜLDÜ
05/10/2016
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RAPOR VE KARAR:
"03/10/2016 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 29/09/2016 tarih ve 63918 sayılı teklifi incelendi.
Dosyasında yapılan incelemede; Seyitnizam Mahallesi Nakliye Ambarları’nın bulunduğu

alan, 23.03.2007 t.t.li  Zeytinburnu Nazım İmar Planı’nda ve 06.12.2007 t.t.li  1/1000 ölçekli
Zeytinburnu Uygulama İmar Planında kısmen "Ticaret Alanı", kısmen "Kapalı ve Açık Semt Spor
Alanı",  kısmen "Açık Otopark Alanı",  kısmen "Yönetim Alanı",  kısmen de "Kültürel  Tesis
Alanı", kısmen de "Yol Alanı" fonksiyonunda kalmakta olup, 3194 sayılı yasanın 18. maddesine
tabidir.501 pafta,3250 ada 2 parsel ve bir kısım kadastral boşluk 22/09/2011 t.t.li 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Plan tadilatında ve 16/06/2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında da
"Dini Tesis Alanı"nda, 501/1 pafta bir kısım kadastral boşluk ve 3250 ada 40 parselin bir kısmı ile
3  parselin  bir  kısmına  ilişkin  18/02/2012  t.t.li  1/5000  ölçekli  Nazım İmar  Plan  tadilatı  ile
15/10/2012 t.t.li  1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Plan tadilatında "Mesleki Eğitim Alanı"nda
kalmakta iken ilgilerince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı Büyükşehir Belediye
Meclisinin  10/05/2016 gün ve  747 sayılı  kararı  ile  tadilen  uygun bulunmuş ve  Büyükşehir
Belediye Başkanınca 13/05/2016 Tarihinde onanmıştır. NİP-2930,26 Plan İşlem Numaralı Nazım
İmar Plan Tadilatının askı ve ilan işlemleri Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir.

Alan  17/04/2002  T.Tarihinde  Afet  İşleri  Genel  Müdürlüğünce  onaylı  Zeytinburnu
Yerleşime Uygunluk Haritalarında ÖA 3 ( Önlemli Alanlar 3) alanında kalmakta olup raporda
şöyle denilmektedir. "Güngören formasyonunun Bakırköy formasyonuna geçişini oluşturan killer
çoğunlukla kireçtaşı ve marn katkılı olup, yer yer kiltaşı özelliğindedir. Zeytinburnu yerleşim
alanında en geniş yer kaplayan zondur.  Haritada ÖA3 simgesiyle gösterilmiştir.  Zemine ait
parametreler, mekanik sondajlar, yerinde SPT deneyleri ve zemin mekaniği laboratuarlarında
yapılacak deneylerle belirlenmelidir. Ortamda bulunan kireçtaşlarının su içeren kısımları düşey ve
yanal yönde ayrıntılı olarak belirlenmeli ayrıca, kireçtaşlarının kalınlıkları, dayanımları ve kayaç
kaliteleri belirlenmelidir.

Bina temelinin derinliğine, türüne jeoteknik parametreler göz önünde bulundurularak
karar  verilmelidir.  Bina  temellerinin  bir  kısmı  kireçtaşlarında,  bir  kısmı  killi  ortamda
bırakılmaması için önlem alınmalı veya statik hesaplar bu durum göz önünde bulundurularak
yapılmalıdır.  Binaların  bodrum  sayısının  zemin  etüdünden  sonra  karar  verilerek  temelin
mukavemet parametreleri daha yüksek birimlerin üzerine oturtulması sağlanmalıdır. Yer altı suyu
için drenaj önlemleri  alınmalı  suyun bina temellerine zarar vermesi engellenmelidir.  Zemin
etütleri  Belediyemizce  görevlendirilecek  bir  Teknik  Elemanın  nezaretinde  yapılacaktır
"denilmekte olduğu belirtilmektedir. 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde plan
notları aşağıdaki şekildedir. Genel hükümler;

1. Bu plan; plan paftaları, plan notları, plan raporu ile bir bütündür. plan raporunda, plan
notlarında ve plan paftalarında belirtilmeyen hususlarda ilgili kanun, ve meri imar yönetmeliği
hükümleri geçerlidir.

2. Bu plan kapsamında; deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik,

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2016/88 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2016 Konu: Plan Tadilatı
Evrak No: 63918
Özet: Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi nakliye ambarlarının bulunduğu alana ilişkin
1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı.
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sığınak yönetmeliği, otopark yönetmeliği, iski yönetmeliği, su kirliliği kontrol yönetmeliği ve
ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

3.  Planlama  alanı  içerisinde  yapılacak  bütün  yapılarda  plan,  fen,  sağlık,  güvenli
yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

4. Tüm alanlarda proje ve uygulama aşamasında engelliler için gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.

5. Planlama alanında uygulama; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak
mimari avan projesine göre yapılacaktır.

6. Planlama alanında +/-0.00 kotu, mimari avan projesine göre belirlenecektir.
7.Planlama alanında yapı  nizamı,  blok boyları  ve bloklar  arası  mesafe serbest  olup,

yapılar ayrık, ikiz,  blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılabilir.  Bu yapı nizamları aynı ada
içerisinde ayrı ayrı ve birlikte kullanılabilir. Bunlar vaziyet planı ve/veya mimari avan projesi ile
belirlenir ve aynı ada içerisinde farklı kat uygulamasına gidilebilir.

8.  Bir  parselde birden fazla  yapı  yapılabilir  aynı  mülkiyette  olmak koşulu ile,  imar
adalarında verilen emsal değeri, düzenlenecek mimari avan projelere göre ada içindeki parsellere
farklı oranlarda dağıtılabilir.

9. Uygulama bir bütün olarak yapılabileceği gibi mülkiyet sınırlarına uygun olarak etaplar
halinde de yapılabilir.

10. Planlama alanında parseller arasında ifraz ve tevhid işlemi yapılabilir. Yeni parseller
ve yapı adaları oluşturulabilir.

11. Planlama alanının tamamındaki bodrum kat iskan edilebilir, iskan edilen bodrum
katlar emsale dahil değildir.tamamı doğal zemin altında kalmak şartıyla taks şartı aranmayacaktır.

12.Bodrum-zemin-normal  kat  yükseklikleri,  mimari  avan  projesinde  belirtilen
fonksiyonlara uygun olarak mimari avan projesinde belirlenecek olup, tüm kat yükseklikleri
serbesttir.

13. Çatı eğimi, çatı  formu serbest olup, geriye çekilen teraslar ve çatı  terasları üzeri
kapatılmamak kaydıyla emsale dahil değildir. Oluşan çatı katları ve çatı piyesleri hacimlerinin iç
yüksekliklerinde istenen esneklik mimari avan projesin de belirlenecektir.

14. Konstrüktif cephe elemanlarında konsol uzunluğu ve tüm genişliklerde kapalı ve açık
çıkmalar serbest olup, kat sayısına bağlı çıkma boyutu sınırlaması şartı aranmayacaktır.

15. Yapı alanlarında müştemilat (kalorifer dairesi, tesisat merkezi, depo, demonte yapılar,
havuz,tente  ve  garaj  ile  kapıcı  dairesi)  zemin  katlarda  düzenlenebilir.  İskâna  tahsis  edilen
birimlerin haricinde zemin katta kalan bu hizmet bölümleri taks veinşaat emsaline dâhil değildir.

16.  Planlama  alanında  ilgili  kuruluşların  uygun  görüşü  alınmak  ve  heliport  alanı
yönetmeliğine uymak şartı ile helikopter iniş-kalkış pisti (heliport alanı ve yükseltilmiş heliport
alanı) yapılabilir.

17. Planda gösterilen yol ve kavşak noktaları şematik olup; ilgili idarece onaylanacak
mimari avan ve/veya uygulama projeleri ile belirlenecektir.

18.Uygulama aşamasında kazlıçeşme-söğütlüçeşme metro hattı ve ambarlar istasyonuna
ilişkin ulaşım daire başkanlığının görüşü alınacaktır.

T.C.
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MECLİS KARARI

Karar No: 2016/88 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2016 Konu: Plan Tadilatı
Evrak No: 63918
Özet: Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi nakliye ambarlarının bulunduğu alana ilişkin
1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı.
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19.Ticaret  ve  konut  alanlarında  otopark  ihtiyacı  bina  içerisinde  ve  /veya  parsel
bünyesinde sağlanacaktır.

20.Planlama alanı  içerisinde öngörülen diğer  fonksiyon alanlarının  otopark ihtiyacı
İstanbul otopark yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanları içerisinde çözümlenecektir.

21.Donatı alanlarının kamuya terki yapılmadan uygulama yapılamaz.
22.İstanbul  Büyükşehir  Belediyesince  hazırlanan  mikro  bölgeleme  çalışmalarında

belirtilen hususlara uyulacaktır. İnşaat yapım aşamasında hazırlanacak olan ayrıntılı zemin etüd
raporlarına göre uygulama yapılacaktır.

23.3194  sayılı  İmar  Kanununun  18.maddesine  göre  uygulama  yapılacaktır.  Planda
gösterilen 18. madde sınırı ile mülkiyet sınırlarının uyuşmadığı durumlarda, sınır olarak mülkiyet
sınırı kabul edilecektir.

24. Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları  ile imar planı fonksiyon sınırları  arasında
uyumsuzluk  olması  durumunda  imar  uygulaması  kadastrodan  alınacak  röperli  krokiye
göreyapılacaktır. imar planlarındaki yolun doğrultusu ve genişliğini değiştirmemek koşulu ile 2
m.'ye kadar değişiklik ile düzenleme yapılabilir.  Uygulama hükümleri;  Ticaret+konut (tick)
M.İ.A. alanları:

25.Tick  (ticaret+konut)  alanlarında  yapılaşma  koşulu,  e=2.00,  taksmax:0.40
,yençok:40.00m (çatı,baca,anten dahil) olup İstanbul büyükşehir belediyesi silüet kararlarına göre
uygulama  yapılacaktır.bu  alanlarda  merkezi  iş  alanına  ilişkin  meri  plan  veplan  notları
hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

26. Tick alanlarında, tamamen konut yapılabileceği gibi tüm katlarda, ayrı ayrı veya
birlikte olmak üzere; iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezleri, çok katlı mağaza, çarşı, otel,
motel, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, sergi salonları, restoran, kafe, lokanta, gibi yeme içme
üniteleri, yönetim binaları, banka ve finans kurumları, apart, konut, rezidans kullanımları yer
alabilir.

27. Bu alanlarda ilgili kurumların uygun görüşlerini almak, talebin bulunduğu alandaki
yapılanma  hakkını  aşmamak  koşulları  ile  özel  eğitim  ve  özel  sağlık  kurumları  yer
alabilir.Şeklinde öngörülmüştür. 

Söz konusu alana ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatının kurum görüşleri incelendiğinde;
- İGDAŞ yazısında "1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılmasında sakınca

bulunmamaktadır " denilmektedir.
-İlçe  Milli  Eğitim Müdürlüğünün yazısında "ileride  ihtiyaç  olacağı  düşünülerek bir

ilkokul,bir ortaokul ve bir imam hatip ortaokulu yeri ayrılması "talep edilmiştir.
-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme

Daire Başkanlığı,Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 26/08/2016 Tarih ve 1586-156029
sayılı yazısında;Planlama Alanı Mikro bölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına
Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında;

*Kısmen UA lejantlı Yerleşime Uygun Alanda
*Kısmende ÖA-4b lelantlı  Yapay Dolgu-Alüvyon Ora-Hafif Mühendislıik önlemleri

Gerektiren Alanda kalmaktadır. Söz konusu haritalara ait açıklama raporunda ;"UA" lejantlı
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alanlar  için ;"  Bu alanlar  her  ne kadar  yapılaşmaya uygun alanlar  olsa da yerel  olarak bazı
problemlerle karşılaşılabilir. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve uygun iksa projeler
ihazırlanmalıdır."  Denilmektedir.  ÖA-4b lejantlı  alanlar  için ;"  İnce yapay dolgu ile  temsil
edilirler. Yapay dolgular taşıyıcı olarak değerlendirilmediği için uygulama öncesi yapılacak zemin
etüd çalışmalarında dolguların kalınlıkları ve yayılımları tespit edilmeli yapılaşma aşamasında
sıyrılmalı ve yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır"
denilmektedir. Yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne
alınması  ,planlama  alanında  bulunan  mevcut  yapıların  kullanılması  durumunda  zemin-
temel,temel-yapı, ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması
yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli  olan zemin etüd çalışmasında bu bilgilerinde
değerlendirilmesi  ve buna göre uygulamaya gidilmesi  koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli
UİP’lan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

- Bila tarih ve 507084 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Plan
Projesi Dairesi Başkanlığı yazısında ;

"1) Planlama alanı ve yakınında Q800BA, Q700BA, Q500MBB, Q400MBB, Q300MBB
yağmur suyu hatlarımız ile muhtalif çaplarda atık su hatlarımız mevcut olup çalışmalar arasında
dikkat edilmeli ve kesinlikle zarar verilmemelidir. Mevcut atıksu/yağmursuyu hatlarımızın geçtiği
güzergahlar, Q300 mm -Q600mm arası çaplar en az 5 m,Q700- Q1200 mm arası çaplar en az 10
m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

2) Mevcut içmesuyu hatlarımızın geçtiği yol güzergahları Q600 mm-Q1000 mm arası
çaplar için min 10 m.Q1200 mm-Q1600 mm ararsı çaplar için 15 m. Q1300-Q2200 arası çaplar
için min 20 m olacak şekilde korunmalıdır.

3)  Yapılacak  uygulama  ve  inşaat  çalışmalarında,  İdaremize  ait  her  türlü  mevcut
tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve
halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.

4) Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut
içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri
karşılanmalı,  ne  şekilde  deplase  edileceğine  dair,  proje  hazırlanmadan  önce  idaremiz  ile
mutabakat  sağlanmalı  ve  tarafınızca  hazırlanacak  uygulama  projelerinin  İdaremize
tasdikettirilmesi gerekmektedir.

5) Ayrıca imar plan değişikliği çalışmasından dolayı yoğunluğun artırılmasına bağlı
olarak İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri
ilgisince karşılanmalıdır.

6) Kavşak, yol, alt geçit gibi sanat yapılarına ait uygulama projeleri hazırlarken İdaremiz
görüşü (mevcut ve planlanan altyapı tesislerimiz dikkate alınmalı) muhakkak alınmalıdır.

7)  İdaremiz  onayı  alınmadan  yerinde  yapılacak  imalatların  İdaremizce  kabulü
yapılamayacağından bahse konu proje güzergahları içinde yeniden planlanması yapılacak altyapı
tesisleri için İdaremiz onayı mutlaka alınmalıdır.

8) Proje ve uygulama işlemlerinin tamamlanmasından sonra aityapı ile ilgili  çalışma
yapıldı ise bunlara ait iş sonu (GIS) projeleri hazırlanarak İdaremize gönderilmelidir.
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9)Uygulama ve inşaat çalışmalarında altyapı görüşünü tamamlayıcı olarak ilgili Şube
Müdürlüğümüzün görüşü de mutlaka alınmalı, Uygulama esnasında İdaremiz Abone İşleri 1.
Bölge  Daire  Başkanlığı  Fatih  Şube  Müdürlüğümüzden  gözlemci  eleman  istenmelidir."
denilmektedir.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park Bahçe ve Yeşil Alan Daire Başkanlığı
Yeşil Alan ve Tesisiler Yapım Müdürlüğünün 01/09/2016 Tarih ve 1121 sayılı yazısında;"söz
konusu plan teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu ; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planına sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür" denilmektedir.

- 23/08/2016 tarih ve 703 sayılı Zeytinburnu İlçe Müftülüğü yazısında "Dini Tesis Alanı
ile alakalı yapılacak imar plan değişikliği Kaymakamlığımızca uygun görülmüştür" denilmektedir.

- 21/09/2016 Tarih ve İBB no:165771 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında;"Söz konusu 1/1000 ölçekli plan
tadilatı teklifinin ulaşım sistemine etkisinin minimuma indirilmesi için;

*yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olduğundan +/- 0,00 kotu altında ve üstünde
teklif alan içerisinde düzenlenmiş olan 18 m genişliğindeki yoldan 10 m lik 10 m genişliğindeki
yollardan minimum 5 m lik yapı yaklaşma mesafelerinin bırakılması

*Ticaret ve konut alanlarında otopark ihtiyacı bina içerisinde ve/veya parsel bünyesinde
sağlanacaktır şeklindeki teklif plan notu yerine-Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm
için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır.Bu esasa göre parsel bünyesinde
her bir bağımsız bölüm için:

O brüt alanı 75 m2 kadar (brüt alan ≤ 75 m2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark
O brüt alanı 75 m2- 150 m2 arasında ( 75 m2< brüt alan < 150 m2) olan dairelerde en az 2

adet otopark
O brüt alanı 150 m2 ve üstü ( brüt alan ≥ 150 m2 ) dairelerde en az 3 adet otopark yeri

ayrılması gerekmektedir.
-Ticaret fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel büntyesinde her 30 m2‘lik

inşat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır. Şeklinde plan notu eklenmesi,
*Sağlık alanının fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60

m2 lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır. Şeklinde plan notu eklenmesi
*Ticaret+Konut alanı lejantında ticaret fonksiyonunun kullanım oranının belirlenmesi

gerekmektedir şeklinde görüş belirtilmiştir.
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İlgilisinin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi 1/5000 ölçekli 13/05/2016
T.Tarihli  nazım  imar  plan  tadilatı  doğrultusunda  hazırlanmış  olduğu  görülmüş  olup,
Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.Meclisin
onayına sunulur" şeklinde hazırlanan İmar Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.
seçim dönemi, 3. toplantı yılı, 05/10/2016 tarihli Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu.
Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyondan geldiği
şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.
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RAPOR VE KARAR:
"03/10/2016 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 29/09/2016 tarih ve 63917 sayılı teklifi incelendi.
Dosyasında yapılan incelemede; İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Maltepe mahallesi, 498

pafta, 2945 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak Eylül İlçe Meclisinde 07/09/2016
Tarih ve 2016/80 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclis Kararının sehven alındığı Meclis Kararının
iptali ile konunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir. Teklif incelendiğinde , Maltepe
mahallesi ,498 pafta, 2945 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar, 23.03.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli
Zeytinburnu Nazım İmar Planı'nda kısmen "Merkezi İş  Alanı",  kısmen "Yönetim Merkezi",
kısmen "Yol Alanı" fonksiyonunda kalmakta olup, 06.12.2007 t.t.li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu
Uygulama İmar Planı'nda da aynı fonksiyonlarda kalmaktadır.İlgililerinin 04/08/2016 tarih ve
27874 sayılı dilekçeleri ile 498 pafta, 2945 ada, 1 ve 2 parsellere ait plan değişikliği teklifinde
parsellerin bütünleştirilmesi hedeflenmiş, parseller arasından geçen 10 m'lik yolun kaldırılarak,
kaldırılarak yol kadar alan kuzey ve batı cephelerindeki yollar genişletilerek, güney cephesinde de
yol kenarı otoparkı şeklinde düzenlenmesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım
Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 07.06.2016 gün ve 6366752216109498 sayılı
görüşü  doğrultusunda,  konut  ve  ticaret  fonksiyonlarına  ilişkin  otopark  ihtiyaçlarının
karşılanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plan değişikliği teklifi önerilmiş olduğu
belirtilmektedir. Plan tadilatının,

PLAN NOTLARI:
1. Plan değişikliği onama sınırı İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi,

498 pafta, 2945 ada, 1 ve 2 parsellerdir.
2. Plan değişikliği onama sınırı kısmen "merkezi iş alanı (M.A.P.)",kısmen "yönetim

merkezi", kısmen "yol", kısmen "otopark alanı"Lejantındadır.
3. Plan değişikliği onama sınırı içerisinde iptal edilen 10 m'lik yol kadar yol ve otopark

terki parseller bünyesinde sağlanmıştır.
4. Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde

otopark yeri tesis etmek esastır. bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için; brüt
alanı 75 m2'ye kadar (brüt alan ≤ 75 m2) olan dairelerden az 1 adet otopark brüt alanı 75 m2-150
m2 arasında (75 m2 < brüt alan < 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark brüt alanı 150 m2
ve üstü (brüt alan ≥ 150 m2) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.

5. Ticaret alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30
m2'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.

6. Açıklanmayan hususlarda mer’i plan hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
Şeklinde öngörülmüştür.

Konuya ilişkin kurum görüşleri incelendiğinde:
-07/06/2016  Tarih  ve  636675-2216-109498  sayılı  İstanbul  Büyükşehir  Belediye

Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında :Konut alanlarında
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binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır.
Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için; brüt alanı 75 m2'ye kadar (brüt alan
≤ 75 m2) olan dairelerden az 1 adet otopark, brüt alanı 75 m2-150 m2 arasında (75 m2 < brüt alan
< 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark, brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alan ≥ 150 m2)
olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.

Ticaret alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2'lik
inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır. Uygulama aşamasında (otopark kapasitesi ve
giriş-çıkışlar hususunda ) UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu ) Kararının alınması
hususlarının yerine getirilmesi  şartıyla  bölgesel  ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu
yönünde görüş belirtilmiştir.

-  03/06/2016 Tarih ve 4793-107103 sayılı  İstanbul  Büyükşehir  Belediye Başkanlığı
Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında: bahsi geçen 03/06/2016
tarih ve 4792-107099 sayılı yazısında söz konusu parselde herhangi bir kamulaştırma işlemine
başlanmamıştır şeklinde görüş belirtilmiştir.

-24/05/2016 Tarih ve 986-100402 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
yazısında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin jeolojik açıdan uygun bulunduğu
bildirilmiştir.

-İGDAŞ'ın 24/06/2016 Tarih ve E.14861 sayılı yazısında doğalgaz altyapı ve üstyapı
tesislerinin  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  plan  tadilatından  etkilenmediği  yönünde  görüş
belirtilmiştir.

-18/07/2016 Tarih ve 391671 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Su
ve  Kanalizasyon  İdaresi  Genel  Müdürlüğü,  Plan  Proje  Dairesi  Başkanlığı  yazısında  plan
değişikliği  ile  ilgili  idaremizce  bir  sakınca  bulunmamaktadır  şeklinde  görüş  belirtilmiştir.
Zeytinburnu ilçesi, Maltepe mahallesi, 498 pafta, 2945 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara
ilişkin olarak Eylül İlçe Meclisinde 07/09/2016 tarih ve 2016/80 sayılı Zeytinburnu Belediye
Meclis Kararının iptali ile Plan teklifinin ;3. maddesinin ,

3-Plan değişikliği onama sınırı içerisinde iptal edilen 10 m'lik yol alanı kadar yol kuzey
güney ve batı cephesindeki yollar genişletilerek ,kapatılan yol alanı kadar yollara ilave edilecektir.
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Şeklinde değiştirilmesi ve 7. madde olarak
7-Kamu eline  geçmesi  gereken  alanlar  bila  bedel  kamu  eline  geçmeden  uygulama

yapılamaz.  Şeklinde  not  ilavesi  ile  tadilen  komisyonumuzca  oy  çokluğu  ile  uygun
görülmüştür.Meclisin onayına sunulur" şeklinde hazırlanan İmar Komisyon Raporu Zeytinburnu
Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi, 3. toplantı yılı, 05/10/2016 tarihli Ekim ayı toplantısının 2.
birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun
komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.
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RAPOR VE KARAR:
"03/10/2016 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 29/09/2016 tarih ve 63919 sayılı teklifi incelendi.
Dosyasında yapılan incelemede; Zeytinburnu ilçesi, Veliefendi Mahallesi, 387/1 pafta,

2602 ada, 3 parsel sayılı taşınmazla alakalı İmar planları askı aşamasında iken 08/07/2008 Tarih
ve 6132 sayılı dilekçe ile ilgilisinin yaptığı itiraz Zeytinburnu Belediye Meclisinin 07/05/2008
Tarih ve 2008/141 sayılı  kararı  ile  değerlendirilmiş  ancak Büyükşehir  Belediye Meclisinin
09/09/2008 gün ve 1842 sayılı kararı ile" blok etüdü yapılarak yeniden değerlendirilmek üzere
ilçesine iadesi" yönünde karar verildiği, söz konusu kararın tebliği ilgilisine 11/11/2008 tarih ve
7264 sayılı yazılarıyla bildirildiği belirtilmektedir.

Ancak ilgilisinin kararın gereğinin yapılması yönünde; Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan
(Ombudsmanlık) ve Büyükşehir Belediye Başkanlığından talepleri olduğu, Büyükşehir Belediye
Başkanlığının 28/03/2016 tarih ve 59786 sayılı  yazısında;"Büyükşehir  Belediye Meclisinin
09/09/2008 gün ve 1842 sayılı kararı gereğinin İlçe Belediye Başkanlığınca değerlendirilip karara
bağlanarak iletilmesi halinde ..." şeklinde görüş belirtilmiştir. Bu cihetle Büyükşehir Belediye
Meclisinin  09/09/2008  gün  ve  1842  sayılı  kararı  ile"  blok  etüdü  yapılarak  yeniden
değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi " yönündeki kararı uyarınca, Veliefendi Mahallesi ,387/1
pafta, 2602 ada ,3 parsel sayılı taşınmaza ilişkin blok etüdü düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan tadilatı hazırlanmıştır.Planın plan notlarıPlan notları;

1-Plan değişikliği onama sınırı, Veliefendi Mahallesi, 387/1 pafta, 2602 ada, 3 parsel
sayılı taşınmazdır.h:15,50 dir.

2-Taşınmaz YMA (Yerleşik Meskun alan ) konut alanı olup bitişik nizamdır.
3- Planda öngörülen blok istikametine uyulacaktır.
4-Uygulama aşamasında parsel bazında yapılacak ayrıntılı  jeolejik ve jeoteknik etüd

raporlarında belirtilen öneri ve önlemlere uyulacaktır.
5-Açıklanmayan hususlarda 06/12/2007 tasdik tarihli Zeytinburnu uygulama imar plan

notları genel plan notu tadilatları ve meri imar yönetmeliği geçerlidir. Şeklinde öngörülmüştür.
Teklif
Not:  Öneri  plandaki blok alanı meri plandaki blok alanını geçemez. Notu ilavesi ile

tadilen komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.Meclisin onayına sunulur" şeklinde
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 hazırlanan İmar Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi, 3.
toplantı yılı, 05/10/2016 tarihli Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler
sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ
toplantıya katılanların oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.
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ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar No: 2016/90 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karar Tarih:05/10/2016 Konu: Plan Tadilatı.
Evrak No: 63919
Özet: Zeytinburnu İlçesi, Veliefendi Mahallesi 387/1 pafta, 2602 ada, 3 parsel sayılı taşınmaza
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı.

Cemal MERDAN
Meclis 1. Başkan Vekili

Cüneyt TEZCAN
Divan Katibi

Fatma YAZICI
Divan Katibi

GÖRÜLDÜ
05/10/2016

Murat AYDIN
Belediye Başkanı
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RAPOR VE KARAR:
"03/10/2016 tarihli  Meclis  toplantısında komisyonlarımıza havale edilen Yazı  İşleri

Müdürlüğünün 03/10/2016 tarih ve 64402 sayılı teklifi incelendi.
5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki Belediyemiz seçilmiş üyeleri (meclis üyeleri)

ile üst yönetici olarak görev yapan atanmış personellerinden oluşan teklif ekindeki listede isimleri
yer alan toplam 41 (kırkbir) kişilik heyetin katılımı için;

Katılımcılara, ülkeler ve belediyeler arası ilişkiler kurulmak suretiyle yeni bir vizyon
kazandırmak, kültürel ve tarihi miras ile belediyecilik alanında yapılan uygulamaları, şehircilik ve
sanat  yapılarını  yerinde görmek ve incelemek amacıyla,  2016 Kasım ayı  içerisinde Filistin
Beytüllahim (Beytlahm) Belediyesinin daveti doğrultusunda, Tel Aviv, Yafa, Kudüs, El Halil,
Eriha,  Beytüllahim  şehirlerini  kapsayan  “Yurt  dışı  Teknik  İnceleme  ve  Temas  Programı”
gerçekleştirilmesi,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
60/b fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre yapılacak ödemenin Belediyemiz bütçesinden karşılanması, teklif ekindeki
listede yer alan meclis üyelerimizin görevli,  belediye personellerinin (mazeretleri  nedeniyle
katılamayacak olanların yerine, ayrıca görevlendirilecek olanların) görevli ve izinli sayılmaları
komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisin onayına sunulur" şeklinde hazırlanan Bütçe ve
Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi, 3. toplantı yılı,
05/10/2016 tarihli Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu
rapor  işaretle  oylama ile  oya sunuldu.  Raporun komisyonlardan geldiği  şekliyle  KABULÜ
toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.
 
 

 
 

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI
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Evrak No: 64402
Özet: Belediyemiz üst düzey yöneticileri ve meclis üyelerinin yurt dışı teknik inceleme ve temas
programı.
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Cüneyt TEZCAN
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Fatma YAZICI
Divan Katibi

GÖRÜLDÜ
05/10/2016
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