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BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İncesu Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Haziran ayı olağan toplantısını 02/062014 Pazartesi günü saat
11.00 da İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapacaktır.
5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesine istinaden bilgi ve teşriflerinizi rica ederim. 26/05/2014

Zekeriya KARAYOL
Belediye Başkanı
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Belediye meclislerinin her yenilenmesinde çiftçi mallarını koruma meclisi üyeleri ile murakabe heyeti
üyeleri bildirilen usule göre yeniden seçilirler.” Maddesine istinaden Çiftçi Mallarını Koruma
teşkilatı seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi;
Belediyemiz Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen
11.03.2014 tarih ve 3335 sayılı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün plan değişikliği konulu
yazısına istinaden İncesu İlçesi Kızılören Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli revizyon imar planına
yapılan itiraz talebinin görüşülmesi için teknik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiş
ve 13.05.2014 tarihinde incelenmiş olup 7 nolu komisyon raporunun görüşülmesi;
Belediyemiz Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 48 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Karamustafa Paşa Mahallesinde bulunan tapunun 615 ada 1 ve 2 nolu taşınmazların uygulama imar
planlarında iki parselin ada ayrım çizgisi ile ayrıldığı, parsellerin bir bütün olarak ele alındığında yapı
yoğunluğunun eşdeğer bir alana sahip olması gerekliliğinden dolayı taşınmaz sahiplerinin başvurusu
üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanı olarak görülen alanda plan tadilatı
isteminin görüşülmesi için teknik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiş ve 13.05.2014
tarihinde incelenmiş olup 8 nolu komisyon raporunun görüşülmesi;
İlçemiz Saraycık Mahallesinde bulunan tapunun 398 nolu parsel ile alakalı olarak mülkiyet
sahiplerinin talebi üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında konut alanı ve yol olarak
görülen taşınmazın içerisinde geçen imar yolunun uygun bir yere kaydırılması talebinin görüşülmesi;
İlçemiz Saraycık Mahallesinde bulunan tapunun 166 nolu parsel ile alakalı olarak mülkiyet
sahiplerinin talebi üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında konut alanı ve yol olarak
görülen taşınmazın içerisinde geçen imar yolunun kaldırılması veya uygun bir yere kaydırılması
talebinin görüşülmesi;
İncesu ilçesi Vali İhsan Aras Mahallesinde bulunan tapunun 709 ada 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu
taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-3 nizam, TAKS: 0,30 KAKS: 0,90 olarak
görülmektedir. Mülkiyet sahipleri yapı yoğunluğu ile ilgili olarak imar plan tadilatı talep edilmekte ve
aynı bölgede bulunan mevcut yapıları emsal göstererek taşınmazların bulunduğu adanın yapı
yoğunluğunun artırılmasını talebinin görüşülmesi;
Belediyemiz Bünyesinde bulunan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Şerafettin AKKAYA ve Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliğine Volkan Recep ŞEYHOĞLU’nun atamasının yapıldığına
dair meclisin bilgilendirilmesi;
ilçemiz Süksün Mahallesinde bulunan mülkiyeti İncesu Belediyesi adına kayıtlı hisseli taşınmazların
satışı için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi;

Gündem 8 maddeden ibarettir.26/05/2014

