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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
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2009/55
DAİRESİ : İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
08072009
KONUSU: Plan tad latı.
2694
20052009
Maltepe Mah. 499 pafta, 2956 ada, 25 parsel sayılı yere a t 1/1000 ölçekl mar
uygulama plan tad latı.

R A P O R VE K A R A R :
"01/06/2009 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğünün 20/05/2009 ve 2694 sayılı tekl f ncelend .

Yapılan nceleme net ces nde söz konusu Maltepe Mah. 499 pafta, 2956 ada, 25 parsel n
mülk yet n n Mal ye Haz nes ne a t olduğu, İstanbul Emn yet Müdürlüğü Ek H zmet B nası ve
Eğ t m Kültür Tes sler olarak kullanılmak üzere İç şler Bakanlığına (Emn yet Genel
Müdürlüğü) tahs sl olduğu görülmüştür. İstanbul emn yet Müdürlüğünün 28/07/2008 tar h ve
19163 sayılı yazısında mer mar planında parsel n çevres nden geçen 10.00 m.l k yolun
güvenl k açısından sakıncalı görüldüğü bel rt lerek bu kısmın emn yet h zmet alanına alınması
(yolun ptal ed lmes ) stenm şt r.
Söz konusu yolun ptal le lg l Ulaşım Da re Başkanlığının görüşünde yolun kısmen
ptal ed lerek yaya yolu le E5 bağlantısının sağlanması uygun görülmüştür. Ancak
kom syonumuzca yer nde yapılan ncelemede araz n n topoğraf k yapısı neden yle öner len yaya
yolunun uygun olmayacağı, b t ş k 9 parsele kadar gelen kadastral yolun batı yönünde devam
ett r lerek tekrar yan yola bağlanmasının uygun olacağı görüşü le tekl f ed len 1/1000 ölçekl
06/12/2007 tasd k tar hl plan değ ş kl ğ tekl f kom syonumuzca tad len 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 , 1.Toplantı Yılı, 08/07/2009 tar hl Temmuz ayı
toplantısının 2.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.

Özcan DOĞAN

Yasem n ÇON

Ham yet ŞAHİNOĞLU

Mecl s 1.Başkan Vek l

D van Kat b

D van Kat b

GÖRÜLDÜ
....../....../2009
Gökhan KASAP
Beled ye Başkanı V.
B lg Amaçlıdır. Resm evrak olarak kullanılamaz.

https://webserver.zeyt nburnu.bel.tr/webportal/webportal/karardok.php

1/1

