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Eğiımen

Develi Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 6. ve 7.maddeleri gereğince 06/02/2017 Pazartesi günü saat 15.00'de Belediye
Hizmet Binasındaki Belediye Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.

*Yoklama ve açılış.
*02/0112017 tarihli tutanakların okunması ve oylanması

Meclis Gündemi
1-2017 yılında Belediyemizde görev yapan Zabıta personelinin (makıu mesai) aylık fazla çalışma
ücretlerininbelirlenmesi teklifinin gö,üşülmesi.
İmar Konularının Görüşülmesi
ı-İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün Başbakanlık Toplu Konut idaresi Başkanlığı'nın talebine
istinaden, Bahçebaşı mahallesinde bulunan 1767 ada i nolu parsele yapılmış olan 1. etap konut
projesi için, plan notları ilavesine ilişkin hazırlatılan imar plan tadilatmın onaylanması teklifinin
görüşülmesi.
3-İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın talebine
istinaden, Bahçebaşı mahallesinde bulunan i764 ada 1 nolu parsele yapılacak olan 2. etap konut
projesi için, plan notları ilavesine ilişkin hazırlatılan imar plan tadilatının onaylanması teklifinin
görüşülmesi.

4-Komisyona gönderilecek imar konuları
*İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün, Fenese Aşağı mahallesi ırmak Sokak sakinlerinin talebine
istinaden, Fenese Aşağı mahallesinde bulunan ırmak sokağın, mahalle sınırlarının değiştirilerek
Mehmet AkifErsoy mahallesine dahilolması !eklifiningörüşülmesi.
*Imar ve Şehireilik Müdürlüğünün, Ahmet ARAS'ın talebine istinaden, Fenese Aşağı mahallesinde
bulunan 1470 ada 5 nolu parsel ve 1471 ada i nolu parsellerin üç tarafı yololduğundan çekme
mesafelerinde tadilat yapılması teklifinin görüşülmesi.

*İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün, Zekeriya çİNPOLA T'ın talebine istinaden Güney Aşağı
mahallesinde bulunan 1529 ada 6 nolu parseline yapacağı inşaatin zemin katına ticari alan yapması
teklifiningörüşülmesi.

İmar Konuları ile ilgili hazırlanan komisyon raporlarının görüşülmesi
5-İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün, Abdulhalim KATTAŞ'ın talebine istinaden, Yeni mahallede
bulunan 8 ada 7 ve 8 nolu parsellerde inşaat alanı sabit kalmak kaydıyla kat yüksekliğinin 5 kata
çıkartılması için hazırlatılan iii000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının yapılınası teklifi ile ilgili
hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi.
6-İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün. Mehmet NAVRUZ'un talebine istinaden, Yeni mahallede
bulunan 1860 ada 6 nolu parsele yapılacak olan inşaatın zemin katının ticari alan yapılması teklifi ile
ilgilihazırlanan imar komisyon raporunun göıüşülmesi.
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