
 
                       
 

 
 

 

 

Sayı                                 : 37176038 

Konu        : 2015 Yılı Nisan ayı Meclis Toplantısı                             30/03/2015 

Standart dosya kodu      : 301.01.03 

 

Sayın:Meclis Üyesi 

 

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 6. ve 7.maddeleri gereğince 06/04/2015 Pazartesi günü saat 14.oo’de 

Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Meclis toplantı salonunda yapacağı 2015 yılı Nisan 

ayı Meclis gündemi aşağıya çıkartılmıştır.  

 

Gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı bekler saygılar sunarım. 

 

 

 

 

                                                                                                                        Mehmet CABBAR 

                                                                                                                          Belediye Başkanı  

 

 

 

*Yoklama ve açılış. 

*11/03/2015 tarihli tutanakların okunması ve oylanması 

 

Meclis Gündemi 

1-5393 sayılı Kanunun 33.maddesi gereğince Belediye Encümeni üye seçimi. 

 

2-5393 sayılı Kanunun 24.maddesi gereğince, İmar  Komisyonuna üye seçimi. 

 

3-5393 sayılı Kanunun 24.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi. 

 

4-5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2014 Mali Yılına ait Hesap, İş 

ve İşlemlerinin Denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun okunması. 

 

5-Temizlik İşleri Müdürlüğünün, Öksüt madencilik San.Tic A.Ş tarafından çöp konteynırı 

alımı yapılmak üzere belediyemize yapılacak olan 30.000,00 TL tutarındaki şartlı bağışın 

Belediyemiz adına kabul edilmesi teklifinin görüşülmesi. 

 

6-Belediye Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 32 nolu kararı ile araç alımı finansman temini için 

İller Bankası A.Ş’den 1.000.000,00 TL kredi kullanılmasına karar verilmiş olup, ilgili Meclis 

kararının yenilenmesi teklifinin görüşülmesi. 

 

 

 

 

T.C 

DEVELİ BELEDİYESİ 

Yazı İşleri Müdürlüğü 



Plan Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi. 
7- Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün, Devlet Su İşlerinin inşa etmiş olduğu Şıhlı mahallesi 
göleti ve sulaması işletme, bakım, yönetim sorumluluğunun Belediyemize devredilmesi  
teklifi ile ilgili hazırlanan plan bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. 
 
8-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemize ait olan kumlama makinesine ilçemizde 

bulunan özel şirketler ve vatandaşlar bedeli karşılığında iş yaptırmak istediğinden makine 

teçhizatlarımızın fiyat tarifesinin belirlenmesi teklifi ile ilgili hazırlanan plan bütçe komisyon 

raporunun görüşülmesi. 

 

9- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemize ait yapımı 2013 yılında tamamlanan 

Güney Aşağı mahallesi Aygözme Kültür Merkezi çevresindeki parkların yapılan projeye ek 

olarak idari bina ve futbol sahasının düzenlenmesi kapsamında söz konusu gayrimenkulün 10 

yıl süreyle kiraya verilmesi teklifi ile ilgili hazırlanan plan bütçe komisyon raporunun 

görüşülmesi. 

 

İmar Konularının görüşülmesi. 

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi işlem Daire 

Başkanlığının talebine istinaden, 6360 Sayılı yasa ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp tek mahalle 

olarak ilçelere bağlanan beldeler ile köyden mahalleye dönüşen yerlere ilişkin ilçemiz 

mahalle sınırlarının belirlenmesi teklifinin görüşülmesi. 

 

11-Komisyona havale edilecek imar konuları 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Emmioğlu Et ve Hayvancılık Nak.Gıda Emlak San.Tic. 

Ltd.Şti’nin talebine istinaden Güney aşağı mahallesinde bulunan 1912 ada 6 nolu parselin 

yoğunluğunun sabit kalması şartıyla kat yüksekliğinin 6.50 metreden 10.00 metreye 

çıkarılması teklifinin görüşülmesi. 

 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Reşadiye mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait 524 ada 10 nolu parselin Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi 

yapılması planlandığından ilgili taşınmazın Develi Belediyesi adına tahsis edilmesi teklifinin 

görüşülmesi. 

 

 

İmar Konuları ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.  
12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ahmet GÜRLEK’in isminin ölüm yıldönümünde 
ilçemizdeki herhangi bir sokak ya da caddeye verilmesi teklifi ile ilgili hazırlanan imar 
komisyon raporunun görüşülmesi. 
 
13-Dr.Şahin TÜRKBOYLARI’nın adının ekli krokideki isimsiz caddeye verilmesi ile ilgili 
önergesi ile ilgili hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi. 
 

14-5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Belediyemizin 2014 yılı faaliyet raporunun 

görüşülmesi. 


