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Meclࠀs Kararı Dökümü

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO
KARAR TARİHİ
EVRAK NO
GELİŞ TARİHİ
KARARIN ÖZETİ
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2010/141
DAİRESİ : İmar ve Şehࠀrcࠀlࠀk Müdürlüğü
10122010
KONUSU: Plan tadࠀlatı.
7665
01122010
Velࠀefendࠀ Mah. 399/3 pafta, 2126 ada, 45332 parseller ve 333,288 parsellerࠀn bࠀr
bölümü ࠀle bࠀr kısım kadastrol boşluğa ࠀlࠀşkࠀn 1/1000 ölçeklࠀ uygulama ࠀmar
plan tadࠀlatı.

R A P O R VE K A R A R :
"06/12/2010 tar hl Mecl s toplantısında Kom syonumuza havale ed len İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğünün 01/12/2010 tar h ve S/7665 sayılı tekl f ncelend .

Müdürlüğünce yapılan tekl fte,1/1000 ölçekl mar plan paftasında plan notlarının;
1. Plan tasd k hududu, plan onama hudududur.
2. Plan tasd k hududu ç nde kalan, 399/3 pafta, 2126 ada, 45,332 parseller ve b r kısım
kadastral boşluk “ lköğret m tes s alanı”dır. 2126 ada, 333 ve 288 parseller n b r bölümü
se yol alanıdır.
3. İlköğret m tes s alanında “Beled ye B lg Ev ” yapılab l r.
4. Yapılanma çevre yapılanma şartlarıdır.
5. Avan Projes ne göre uygulama yapılacak olup avan projes İlçe Beled yes nce onanacaktır.
6. İlg l kurum kuruluş görüşler (Deprem ve Zem n İnceleme Md. Ulaşım Planlama Md.
İSKİ, İl M ll Eğ t m md. vb.) alınacak ve öner len tedb rlere uyulacaktır.
7. Açıklanmayan hususlarda 06/12/2007 tasd k tar hl 1/1000 ölçekl Zeyt nburnu Uygulama
İmar Planı ve İstanbul İmar Yönetmel ğ hükümler geçerl d r” şekl nde öngörüldüğü,

Dosyasında yapılan tetk kte “B lg

Ev Yapılması ç n tahs s n uygun görüldüğüne da r İstanbul İl Özel İdares İl Genel Mecl s n n
66712/11/2010 tar hl kararının olduğu anlaşılmış olup, 1/1000 ölçekl uygulama mar plan
tad latı, 1/5000 ölçekl plan kararlarını etk lemed ğ nden Kom syonumuzca oyb rl ğ le 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, 10/12/2010 tar hl Aralık 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.
Lokman CİĞERCİ

Yasemࠀn ÇON

Serkan AKARSU

Meclࠀs 2.Bşk.Vekࠀlࠀ

Dࠀvan Katࠀbࠀ

Dࠀvan Katࠀbࠀ

B lg Amaçlıdır. Resm evrak olarak kullanılamaz.
GÖRÜLDÜ
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Murat AYDIN
Beled ye Başkanı
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