
 
DEVELİ BELEDİYESİ 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

KARAR 
TARİHİ 

KARAR 
NO 

KARARIN KONUSU 

03/12/2014 78 

Çaylıca mahallesinde bulunan Yakup ŞAHAN adına kayıtlı olan 104 ada 1 nolu 
parselle mülkiyeti Develi Belediyesine ait 103 ada 75 nolu parselin 
takas/trampa yapılması teklifinin, imar komisyonuna havale edilmesine, 2015 
yılı gelir tarife cetveline  özel hukuk hükümlere tabi alacaklar için kanuni faiz 
uygulanır ifadesinin eklenmesi teklifinin ve  İller Bankası ve diğer bankalardan 
kredi kullanılması teklifinin plan ve bütçe komisyonuna gönderilmesine ve  
Meclis üyesi Şükrü KALKANLI, Seyit Ahmet GÜRBÜZ, Hacı İbrahim ÖZKAN, 
Mustafa GÜREŞCİ, Nejla KELEŞ ve Adem SİNİN’in müşterek imzalı ilçemizi 
tanıtım amacıyla Kanal 7 televizyonunda yayınlanan programın içeriği ile ilgili 
yazılı önergesinin ise 2015 yılı Ocak ayı Meclis toplantısında görüşülmesine 
oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem No: 1 
Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfının  talebine istinaden, ilçemiz şehir merkezinin 
muhtelif yerlerinde bulunan 72 araçlık park yerinin otopark saat ve abonman 
ücretinin yeniden değerlendirilerek ücretlerde artış yapılması  teklifinin plan ve 
Bütçe komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.     

03/12/2014 79 

Gündem No: 2 
5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin m bendine istinaden, Plan ve Bütçe 
komisyonunun 2014/14 nolu raporu doğrultusunda, 14 Bölüm ve 177 
maddeden oluşan Develi Belediyesi Emir ve Yasaklarına Dair İdari Yaptırımlar 
Yönetmeliğinin ekteki şekilde kabulüne  oybirliğiyle karar verildi. 

03/12/2014 80 

Gündem No: 3 Harman mahallesindeki 2201 ada 1 nolu parselin imar plan 
değişikliğinin yapılarak inşaat yoğunluğunun sabit kalması şartıyla kat 
yüksekliğinin 4 kattan 6 kata çıkarılması teklifinin  daha kapsamlı bir şekilde 
değerlendirme yapılması amacıyla yeniden imar komisyonuna havale 
edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem No:4 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin c bendine 
istinaden, imar komisyonunun 2014/30 nolu raporu doğrultusunda, planlama 
sonucu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne yatırılması gereken ot 
bedelinin Yenihayat mahallesi sakinleri tarafından karşılanması şartıyla 
Yenihayat mahallesinin 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planlarının yapılmasına, oybirliğiyle  karar verildi. 
Gündem No:5 Reşadiye mahallesinde bulunan mülkiyeti Develi Belediyesine ait 
1843 ada 1 ve 2 nolu parselin, 1844 ada 1 nolu parselin, 1845 ada 1,2,3 nolu 
parselin, 1846 ada 1 nolu parselin, 1847 ada 1 nolu parselin, 1848 ada 1 ve 2 
nolu parselin, 1849 ada 1,2 ve 3 nolu parselin satışının yapılması teklifinin daha 
kapsamlı bir şekilde değerlendirme yapılması amacıyla yeniden imar 
komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.                                                                                                                   

05/12/2014 

(2.Birleşim) 
81 

Gündem No: 1 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi ve 
68.maddesine istinaden, plan ve bütçe komisyonunun 2014/16 nolu raporu 
doğrultusunda,  6360 Sayılı Yasa ile Belediyemize bağlanan Belde 
belediyelerinden Şıhlı Kasabası, Zile Kasabası, Sindelhöyük Kasabası ve Gazi 
Kasabasına ait sigorta-emekli sandığı ve vergi borçları ile yapılandırma 
kapsamında bulunan borçların ve belediyemize ait diğer borçların ödenmesi 
için İller Bankası A.Ş ve diğer bankalardan 5.000.000,00 TL (Beşmilyon TL) kredi 
kullanılmasına, kredi ile ilgili her türlü belge ve protokolleri imzalamak ve bu 
hususta tüm iş ve işlemleri takip etmek ve yerine getirmek üzere Belediye 
Başkanı Mehmet CABBAR’a yetki verilmesine, Nejla KELEŞ, Seyit Ahmet 
GÜRBÜZ, Adem SİNİN, Hacı İbrahim ÖZKAN ve Mustafa GÜREŞÇİ’nin ret 
oylarına karşılık oyçokluğuyla karar verildi.  



05/12/2014 

(2.Birleşim) 
82 

Gündem No:2 Plan bütçe komisyonunun 2014/17 nolu raporuna istinaden, 
Belediyemiz tarafından vergi ve harç gibi amme alacağı niteliğinde olmayan 
özel alacak kalemleri (kira, mezar, iş makinesi ücreti vb.) için 6183 Sayılı 
Kanunun 51.maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanmasına ve 
bunun 2015 yılı gelir tarife cetvelinin genel hükümler bölümüne b fıkrası olarak 
eklenmesine,  oybirliğiyle karar verildi. 

05/12/2014 

(2.Birleşim) 
83 

Gündem No:3 plan bütçe komisyonunun 2014/18 nolu ve imar komisyonunun 
2014/32 nolu raporu doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 
18.maddesinin (e) bendi gereğince Reşadiye mahallesinde bulunan mülkiyeti 
Develi Belediyesine ait 1843 ada 1 ve 2 nolu parselin, 1844 ada 1 nolu parselin, 
1845 ada 1,2,3 nolu parselin, 1846 ada 1 nolu parselin, 1847 ada 1 nolu 
parselin, 1848 ada 1 ve 2 nolu parselin, 1849 ada 1,2 ve 3 nolu parselin m2 
muhammen satış bedelinin 4,00 TL olarak belirlenerek satışının yapılmasına, 
kararın uygulanması için Belediye Encümenine gönderilmesine, Seyit Ahmet 
GÜRBÜZ, Nejla KELEŞ, Hacı İbrahim ÖZKAN, Mustafa GÜREŞÇİ ve Adem 
SİNİN’in ret oylarına karşılık oyçokluğuyla karar verildi. 
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Belediye Başkanı                                                Meclis Üyesi          Meclis Üyesi 


