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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

:
:
:
:
:

2007/39
DAİRESİ : İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
04042007
KONUSU: Plan tad latı.
1521
13032007
Sey tn zam Mah. 512 pafta, 3193 ada, 123467 parsel sayılı taşınmazlara a t
(Tepebağ Dutluk Cam ) 1/1000 ölçekl mar uygulama planının onanması.

RAPOR
VE
KARAR:
“02/04/2007 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len
İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğünün 13/03/2007 tar h ve 1521 sayılı tekl f ve ekler 03/04/2007
tar h nde ncelend .
Yapılan ncelemede Sey tn zam Mah. 512 pafta, 3193 ada, 123467 parseller n İstanbul
Büyükşeh r Beled ye Mecl s n n 14/04/2006643 sayılı kararı ve 15/06/2000 tar hl Başkanlık
onayı le d n tes s (cam ) alanına alındığı görülmüştür.
Tekl f ed len 1/1000 ölçekl mar uygulama planı tekl f nazım mar planı le uyumlu
olduğundan kom syonumuzca aynen uygun görülmüştür. Mecl s n tasv b ne sunulur” şekl nde
hazırlanan İmar Kom syon Raporu Zeyt nburnu Beled ye Mecl s n n 04/04/2007 tar hl N san
ayı toplantısının 2.b rleş m nde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu Mecl s Üyes Hasan
ALBAYRAK’ın “raporun 2.paragraf 3.satırında 15/06/2000 tar hl d ye yazılmış bu 15/06/2006
tar h olacak, ayrıca Başkanlık onayı le kel mes nden sonra 1/5000 ölçekl nazım mar plan
ölçeğ nde cümles n n laves le b rl kte tad len onaylanması” öner s oy b rl ğ le kabul
ed ld ğ nden, raporun düzelt lm ş şekl yle KABULÜ, toplantıya katılanların oyb rl ğ le
kararlaştırılmıştır.
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Özlem SOYKAN ÇİFTÇİ

Mecl s 2.Başkan Vek l
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B lg Amaçlıdır. Resm evrak olarak kullanılamaz.
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