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Mecl嵯�s Kararı Dökümü

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

:
:
:
:
:

2010/125
DAİRESİ : Yazı İşler Müdürlüğü
05112010
KONUSU: Plan tad latı.
2604
01112010
Tels z Mah. 402/2 pafta, 2190 ada, 121 parsel le alakalı 1/1000 ölçekl mar
uygulama plan tad latı.

R A P O R VE K A R A R :
"01/11/2010 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Mecl s Üyes
M.Zafer ALSAÇ tarafından ver len sözlü önerge ncelend .

Zeyt nburnu, Tels z Mahalles , 402/2 pafta, 2190 ada, 121 parsel sayılı taşınmazla lg l olarak
daha önceden İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğünün 03/09/2010 tar h ve 5506 sayılı dosyası le
Kom syonumuza nt kal eden ve 08/10/2010 Tar h ve 2010/111 sayılı Mecl s Kararı le
Müdürlüğüne ade ed len dosya yen den ele alınarak ncelend .
Yapılan ncelemede söz konusu 1/1000 ölçekl plan değ ş kl ğ plan notlarının;
1. Plan onama sınırı İstanbul İl Zeyt nburnu İlçes , Tels z Mah. 402/2 pafta, 2190 ada, 121
sayılı parsel n güney ndek yol st kamet düzenlemes n çermekted r.
2. Plan kapsamında mevcut b na kontür ve gabar ler geçerl olup, açıklanmayan hususlarda
06/12/2007 onanlı, 1/1000 ölçekl Zeyt nburnu uygulama mar planı şartları ve İstanbul
İmar Yönetmel ğ hükümler geçerl d r, şekl nde düzenlend ğ görülmüştür.
Tekl f plan değ ş kl ğ kom syonumuzca 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, 05/11/2010 tar hl Kasım 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 b rl ğ le
kararlaştırılmıştır.
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