İ L A N
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İncesu Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 5393
Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Şubat ayı olağan toplantısını 05.02.2018 Pazartesi
günü saat 10.30 da İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapacaktır.
5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesine istinaden bilgi ve teşriflerinizi rica ederim.
Yukarıda yazılı ilanın Belediyemiz hoparlöründen ilan edilerek ilan tutanağının Yazı İşleri
Müdürlüğüne gönderilmesini rica ederim. 29.01.2018
e-imzalıdır.
Zekeriya KARAYOL
Belediye Başkanı
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15 Meclis üyesine
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İlçemiz sınırları içerisinde açılan işyerlerine ait reklam tabelalarında Türkçe isim ve
karakterlerden oluşan isimlerin kullanılması Türkçe isim ve karakterlerden oluşmayan ilan ve
reklam tabelalarının sökülmesi hususunun görülmesi;
İlçemiz Aksubağları 168 ada 1 parsel numaralı 811,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Ali İLBAĞI
ve hissedarlarına ait sebzelik vasıflı taşınmazın mülkiyet sahibinin vermiş olduğu dilekçe ile
taşınmazını belediyemize satma talebinde bulunmuştur. Bahse konu taşınmazın satın alınması
hususunun görülmesi;
İncesu İlçesi Örenşehir Mahallesi 1575 numaralı parselin bulunduğu alanda park alanı olarak
planlı yerin konut alanı olarak planlanması ve imar planları dışında kalan tescil harici alanın
park olarak planlanması için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı yapılması talebi
Büyükşehir Belediyesinin 11.09.2017 tarih ve 364 sayılı, Meclis Kararı ile onanmış olup söz
konusu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunun görüşülmesi;
İncesu İlçesi Kızılören Mahallesi 353 ve 354 numaralı parsellerin bulunduğu alanda İbadet
Yeri olarak planlı alanın B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı), 934 parsel numaralı B.H.A.
(Belediye Hizmet Alanı) olarak planlı bölgenin İbadet Yeri olarak planlanması için 1/5000
ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı yapılması talebi Büyükşehir Belediyesinin 15.09.2017 tarih
ve 383 sayılı, Meclis Kararı ile onanmış olup söz konusu alana ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı yapılması hususunun görüşülmesi;
İncesu İlçesi Garipçe Mahallesi 148 ada 1, 2, 3, 8, 9 ve 10 numaralı parseller ile 148 ada 1
numaralı parselin bulunduğu alanda revize plan yapılması ve bağ ve sayfiye alanı olarak
planlı olan bölgede bulunan yıllardır kullanılan asfalt yolun planlarla uyumlu hale getirilmesi
için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı yapılması talebi Büyükşehir Belediyesinin
09.10.2017 tarih ve 397 sayılı, Meclis Kararı ile onanmış olup söz konusu alana ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunun görüşülmesi;
İlçemiz sınırlarında İmar Planlarında konut alanı olarak planlı 10 metre ve üzeri genişlikte
yollara cephesi olan parsellerin yol boyu ticaret olarak teşekkül edebilmesi hususunun
görüşülmesi;
İlçemiz Aksubağları Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 240 ada 8 ve 9
parsel numaralı İlçemiz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planlarında T.N.K.A.(Tarımsal Niteliği Korunacak Alan) olarak görülen alanda plan tadilatı
yapılarak söz konusu alanın rekıreasyon alanı olarak planlara işlenmesi, Furunönü Mahallesi
421 ada 37 parsel numaralı İlçemiz 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planlarında cezaevi olarak görülen alanda plan tadilatı yapılarak B.H.A.
(Belediye Hizmet Alanı) olarak planlara işlenmesine yönelik plan tadilatı yapılması
hususunun görüşülmesi;

Ulusal, Yerel TV ve Gazetelerde belediyemizin faaliyetlerinin ve tanıtımının yapılabilmesi
için gerekli protokol ve sözleşmeleri imzalama yetkisinin belediye başkanımıza veya belediye
başkanımızın görevlendireceği personele verilmesi hususunun görüşülmesi;
9. Belediyemiz Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 2 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen İlçemiz Süksün/Zafer Mahallesi 1092 ada 1 ve 2 numaralı
parseller ile 255 ada 315 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yapılacak plan tadilatına
ilişkin 2018/1 sayıl İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi;
10. Belediyemiz Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 11 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen İlçemiz sınırları içerisinde hayvancılıkla alakalı ahır, ağıl,
mandıra ve kümes yapımına izin verilmesine ilişkin 2018/2 sayıl İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporunun görüşülmesi;
8.

Gündem 10 maddeden ibarettir.29/01/2018

