T.C.
İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
EYLÜL AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR 80: Gündemin birinci maddesi; İlçemiz Kızılören ve Süksün Mahallelerinde
belediye hizmet birimi kurulmasına dair Hizmetler Müdürlüğünün 29.08.2012 tarih ve 238 sayılı
onayı okundu.
Yapılan müzakere neticesinde;
5747 Sayılı Kanun ile ilçemize mahalle olarak bağlana Kızılören ve Süksün yerleşim
yerlerinin çöp toplama, mezarlık bakım ve onarımları, cadde ve sokakların temizliği, bozuk
yolların tamirat ve onarımı, mezarlık ve yer satışlarının takibi, cenaze defin işlemlerinin eksiksiz
yürütülmesi, vatandaşa yerinde etkin ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla adı geçen yerleşim
yerlerinden Süksün Mahallesinde 4 Kızılören Mahallesinde 4 olmak üzere 8 personel görev
yapmaktadır.
Belediyemiz araçları mahallinde hizmet vermekte olup, buradaki çalışan personellerin
mesai takibi ve vatandaşa verilen hizmetlerin daha etkin ve verimli olması, hizmet kalitesini
artırmak, belediye ile koordinasyonu sağlamak amacı ile Kızılören ve Süksün Mahalleleri
yerleşim yerlerinde belediye hizmet birimi oluşturulması ve işlerin aksamadan takibi için
belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelden görevlendirme yapılmasına;
Ayrıca 5393 sayılı kanunun 18 maddesinin ( m) fıkrasınca hizmet birimi çalışma
yönetmeliği hazırlanmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 83: Gündemin dördüncü maddesi; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından

asfalt alımı ve bitüm bedelinin görüşülmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.08.2012
tarih ve 243 sayılı onayı okundu.
Yapılan müzakere neticesinde;
İncesu Belediyesi sınırları içerisindeki ana arteller ve meydanların yapımında kullanılmak
üzere 15.000 ton sıcak asfaltın Kayseri Büyükşehir Belediyesinden alınmasına, nakli ve serimin
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılmasına,
Ayrıca 15.000 ton asfalt bedeli olarak 1.040,000.-TL ‘nin İncesu Belediyesi tarafından üç
taksitle ödenmesine ve bu konuda yapılacak olan protokolü imzalamaya Belediye Başkanı
Zekeriya KARAYOL’un yetkili kılınmasına,
5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi
KARAR 84 : Gündemin birinci maddesi; Saraycık Mahallesi 1/1000 uygulamalı imar planı
görüşülmek üzere İncesu Belediye Meclisinin 03.09.2012 tarih 81 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna
havale edilmiş olup, İmar Komisyonunun 04.09.2012 tarih 15 sayılı kararı okundu.
Yapılan müzakere neticesinde;
İncesu Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde kalan 1/1000 uygulama imar planının Kayseri
Büyükşehir Belediyesinin 14.05.2012 tarih ve 294 sayılı kararı ile almış olduğu 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planlarına uygun olarak çizildiği anlaşıldığından;
5393 sayılı kanunun 24. maddesince İmar Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar
verildi
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KARAR 85: Gündemin ikinci maddesi; Süksün Mahallesi 1/1000 uygulamalı imar planına
yapılan itiraz görüşülmek üzere İncesu Belediye Meclisinin 03.09.2012 tarih 82 sayılı kararı ile İmar
Komisyonuna havale edilmiş olup, İmar Komisyonunun 04.09.2012 tarih 16 sayılı kararı okundu.
Yapılan müzakere neticesinde;
İncesu Süksün-Cumhuriyet Mahallesi 246 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda istenilen yapı
adası içerisinde bulunan yol alanların kaldırılması talep edilmiştir. Yapılan incelemede ilgili itirazı konu
yolların kaldırılıp imar adasında değişiklik yapılabilmesi içini itiraza konu yollara cepheli imar adası
sınırları içerisinde yer alan parsellerin muvafakati gerekliliğinden ilgili itirazın reddine, muvafakatların
getirilmesi halinde talebin yeniden değerlendirilmesine;
5393 sayılı kanunun 24. maddesince İmar Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar
verildi
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