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Î L A N
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İncesu Belediye M eclisi gündem inde bulunan konuları görüşüp karara bağlam ak üzere 5393
Sayılı Belediye K anunun 20. m addesine istinaden, O cak ayı olağan toplantısını 02.01.2018 Salı günü
saat 10.30 da İncesu Belediyesi M eclis toplantı salonunda yapacaktır.
5393 Sayılı K anunun 20 inci m addesine istinaden bilgi ve teşriflerinizi rica ederim.
Y ukarıda yazılı ilanın Belediyem iz hoparlöründen ilan edilerek ilan tutanağının Yazı İşleri
M üdürlüğüne gönderilmesini rica ederim. 25/12/2017
e-im zalıdır.
Zekeriya KARA Y OL
Belediye Başkanı
DA Ğ I T I M _____________ :
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Belediye M eclisim izin D enetim Kom isyonu üyelerinin süresi 31.12.2017 tarihinde sona
ereceğinden dolayı B elediyem iz M eclis Ü yelerinden 5393 sayılı Belediye K anunun 25.
M addesi gereği bir yıl süre ile üç kişilik Denetim K om isyonu üye seçiminin yapılması
hususunun görülmesi;
Belediye M eclisim izin İm ar K om isyonu üyelerinin süresi 31.12.2017 tarihinde sona
ereceğinden dolayı B elediyem iz M eclis Ü yelerinden 5393 sayılı Belediye K anunun 25.
M addesi gereği bir yıl süre ile üç kişilik İm ar Kom isyonu üye seçim inin yapılması hususunun
görülmesi;
Belediye M eclisim izin Plan ve Bütçe K om isyonu üyelerinin süresi 31.12.2017 tarihinde sona
ereceğinden dolayı B elediyem iz M eclis Ü yelerinden 5393 sayılı B elediye Kanunun 25.
M addesi gereği bir yıl süre ile üç kişilik Plan ve Bütçe K om isyonu üye seçim inin yapılması
hususunun görüşülmesi;
2464 sayılı kanun kapsamı dışında kalan gelirlere ait 07.12.2017 tarih ve 4 nolu Plan ve bütçe
komisyon raporunun görüşülmesi;
5393 Sayılı Belediye K anunun 49. M addesi ve Belediye ve Bağlı K uruluşları İle M ahalli
İdare Birlikleri N orm K adro İlke ve Standartlarına D air Yönetm eliğinin Geçici İşçi bölüm ü
olan 24. M addesinin Birinci Fıkrası “Belediyeler ve m ahalli idare birliklerinde kullanılacak
geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde
belirlenen m em ur norm kadro standardı toplam ının yüzde yirm isini geçm em ek üzere
bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay
sayısına göre m eclis tarafından yıllık olarak belirlenir ibaresine istinaden Belediyem izde
2018 yılı için çalışacak geçici vizesinin belirlenm esi hususunun görüşülmesi;
5393 sayılı Belediye K anunun 49 maddesi “ Belediye ve bağlı kuruluşlarda, norm kadroya
uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim,
planlama, araştırm a ve geliştirm e ve danışm alık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir
ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzm an tabip, ebe, hem şire veteriner,
kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzm an ve teknik personel yıllık sözleşme ile
çalıştırılabilir” ” hükm ü gereğince Belediyem iz N orm kadrosunda bulunan 8 dereceli 2 adet
M ühendis kadrosuna karşılık belediyem izde tam zamanlı olarak çalışan A rif SAĞLAM ve
Em rah K adir D U R G U N ’un 2018 yılı kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli mühendis olarak
çalıştırılması hususunu görüşülmesi;
Belediyem iz A vukatlık H izm etlerinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. M addesi gereğince
Belediyem iz N orm K adrosunda bulunan 9. Dereceli bir adet avukat kadrosuna karşılık
M aliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel M üdürlüğünün 2018 yılı için yayınlanan
listesine göre Kısmi Zam anlı A vukat çalıştırılması gerektiğinden bir avukat ile sözleşme
yapm ası için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi;
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Belediyem iz Zabıta M üdürlüğünde çalışan Zabıta M em urlarının 2018 M ali Yılı Bütçesinin
K-Cetveli bölüm ünün (B) Aylık M aktu Fazla Çalışm a Ücreti bendinin1. M addesinde yer alan
nüfusu 1.000.001’den fazla olan yerler için 487,00 TL Aylık M aktu Fazla Çalışm a Ücreti
ödenir fıkrasının görüşülmesi;
9. Belediyem iz M eclisinin 04.12.2017 tarih ve 124 sayılı kararı ile kom isyonum uza havale
edilen İlçemiz Ö renşehir M ahallesinde 121 ada 2 parsel nolu taşınm azın bulunduğu alanda
Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlı alanın içerisinde yer alan yüksek gerilim hattı
direğinin deplase edilmesi ve çekme m esafelerinin düzeltilerek 22 m etrelik yoldan giriş
çıkışların kaldırılması için 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı paftalarına uygun olarak 1/1000
ölçekli U ygulam a İm ar Planı tadilatı yapılması konusu 06.12.2017 tarihinde incelenm iş olup
İm ar ve B ayındırlık K om isyonunun hazırlam ış olduğu 29 nolu kom isyon raporunun
görüşülmesi;
10. Belediyem iz M eclisinin 04.12.2017 tarih ve 125 sayılı kararı ile kom isyonum uza havale
edilen İlçemiz Vali İhsan Aras M ahallesinde 427 ada 163 parsel nolu taşınm azın bulunduğu
alanda (M) ticaret lejantlı konut alanı olarak planlı alanın fırın yapılabilm esi ve kadastro
durum ile im ar planı arasındaki uyum suzluğun giderilm esi ile için 1/5000 ölçekli N azım İmar
Planı paftalarına uygun olarak 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı tadilatı yapılması konusu
06.12.2017 tarihinde incelenm iş olup İmar ve Bayındırlık Kom isyonunun hazırlam ış olduğu
30 nolu kom isyon raporunun görüşülmesi;
11. Belediyem iz M eclisinin 04.12.2017 tarih ve 126 sayılı kararı ile kom isyonum uza havale
edilen İlçemiz sınırları içerisinde sınırlandırılan alanda hayvancılıkla alakalı ahır, ağıl,
m andıra ve küm es yapılarına izin verilem em esi konusu 06.12.2017 tarihinde incelenm iş olup
İm ar ve B ayındırlık K om isyonunun hazırlam ış olduğu 31 nolu kom isyon raporunun
görüşülmesi;
12. Kayseri Valiliği Tapu Kadastro M üdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 2660597 sayılı yazılarına
istinaden İlçemiz Süksün Zafer Mahallesi, Süksün Hürriyet M ahallesi, Süksün Cumhuriyet
Mahallesi, Örenşehir M ahallesi, Garipçe Mahallesi, Saraycık Mahallesi ve Subaşı M ahallesinde
yapılacak kadastro çalışmalarında 3402 sayılı kanunun 22/a bendi gereğince bilirkişi heyeti
oluşturmak için her mahalle için 6 şar kişi belirlenmesi hususunun görüşülmesi;
Gündem 12 maddeden ibarettir.25/12/2017
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