08.05.2017

Mecl嵯�s Kararı Dökümü

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

:
:
:
:
:

2010/41
DAİRESİ : İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
09042010
KONUSU: Plan tad latı.
1616
18032010
Zeyt nburnu Sorumluluk Alanında bulunan İGDAŞ Doğalgaz Altyapı ve Üstyapı
Tes sler ne l şk n plan notu laves .

R A P O R VE K A R A R :

"05/04/2010 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğünün 18/03/2010 tar h ve 1616 sayılı tekl f ncelend .

Doğalgaz hatları le lg l 1/1000 ölçekl mar uygulama plan notları tekl f ;
1
Planda şaretl olmayan ancak çeş tl fonks yon alanlarına enerj sağlayan; 06/12/2007 t.tar hl
1/1000 ölçekl uygulama mar planına ek İGDAŞ’ın 21/01/2010 tar h ve AYP 220, 01/2023
sayılı yazısı ek paftada şaretl doğalgaz altyapı ve üstyapı tes sler aynen muhafaza ed lecekt r.
2
İGDAŞ’ın görüşü alınmadan mar plan tad latı tekl f nde bulunulamaz.
3
Uygulama ve nşaat çalışmaları lg l İGDAŞ Şube Müdürlüğünden gözlemc b r eleman
nezaret nde yapılacaktır, şekl nded r. Söz konusu plan notları tekl f Müdürlüğünden geld ğ
şekl yle 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 6.Seç m Dönem ,
2.Toplantı Yılı, 09/04/2010 tar hl N san 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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