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Gündem No:1 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 13.maddesinin (a) bendi gereğince yapılan gizli oy ve açık tasnif usulü
oylamada, Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Hamdullah DERİNGÖL ve Celal BAYAR
oyçokluğuyla Encümen üyeliğine seçildiler.
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Gündem No:2 5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
13.maddesinin (c) bendi gereğince yapılan açık oylama sonucunda, imar komisyonunun 4
kişiden oluşmasına ve Meclis Üyeleri Kamil MÜDERRİSOĞLU, Seyhan ŞİMŞEK, Bayram SABAH
ve Adem SİNİN bir yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliğiyle İmar Komisyonu üyeliklerine
seçildiler.
Gündem No:3 5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
13.maddesinin (c) bendi gereğince yapılan açık oylama sonucunda,plan bütçe komisyonunun 4
kişiden oluşmasına ve Meclis Üyeleri Tufan NAYMAN, Hadi TÜRKMEN, Mehmet TUNA ve Hacı
İbrahim ÖZKAN bir yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliğiyle plan bütçe Komisyonu
üyeliklerine seçildiler.
Gündem No: 4
5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince Belediyemizin 2014 Mali yılına ait Hesap,
İş ve İşlemlerini denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyonu Raporunun
görüşülmesi olup, hazırlanan Denetim Komisyon raporu Denetim komisyonu Başkanı
tarafından okundu ve komisyon raporunun içeriği hakkında meclis üyelerinin sorularına cevap
verildi.
Gündem No: 5
Yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin g fıkrasına istinaden Öksüt
madencilik San.Tic A.Ş tarafından çöp konteynırı alımı yapılmak üzere Belediyemize yapılacak
olan 30.000,00 TL tutarındaki şartlı bağışın Develi Belediyesi adına kabulüne şirket ile protokol
düzenlenmesine, Belediyemiz adına protokolü imzalamak üzere Başkan Yardımcısı Abdullah
İSLAMOĞLU’na yetki verilmesine, alınacak konteynırların maden sahası civarında bulunan
yerleşim alanlarına dağıtılmasına,oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No:6
Belediye meclisinin 05/05/2014 tarih ve 32 nolu kararına istinaden, 6360 Sayılı yasa
kapsamında köylerin mahalle olarak ilçemiz sınırlarına dahil edilmesiyle ilçe sınırlarımız
genişlemiş olup Belediye hizmetlerinin ilçemizin her noktasına daha hızlı kapsamlı olarak
verilebilmesi için mevcutta bulunan yükleyici kepçe yetersiz kaldığından yeni bir adet yükleyici
kepçe, 3 adet karla mücadele kamyonu, 1 adet hafif ticari araç ve 1 adet pikap alımı finansman
temini için İller Bankası A.Ş’den 1.000.000,00 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 oybirliğiyle karar verildi
Gündem No: 7
Şıhlı göleti sulama işletme bakım ve yönetiminin sulama kanallarının tamamının yenilenmesi
ve gerekli olan kanalların Devlet Su İşleri tarafından tamamlanması şartıyla Belediyemize
devrinin yapılmasına, devir yapılması durumunda protokol düzenlenmesine, Belediyemiz
adına protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet CABBAR’a yetki verilmesine,
yapılan işaretli oylama neticesinde, oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No 8: Belediyemize ait olan kumlama makinesine ilçemizde bulunan özel şirketler ve
vatandaşlar bedeli karşılığında iş yaptırmak istediğinden kumlama makinesi için fiyat
tarifesinin ekteki şekilde uygulanmasına, belirtilen değişikliğin 29/09/2014 tarihinde kabul
edilen Belediye Gelir Tarife cetvelinin İş Makinelerini Kiralama Ücretleri başlıklı 18.maddesinin
sonuna eklenmesine Meclis üyeleri Şükrü KALKANLI, H.İbrahim ÖZKAN, Adem SİNİN, Mustafa
GÜREŞÇİ, Seyit Ahmet GÜRBÜZ’ün ret oylarına karşılık oyçokluğuyla karar verildi.
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ARACIN CİNSİ
FİYAT TARİFESİ
3,5 tonluk kaldırma kapasiteli forklift kumlama işi
240,00 TL
3,5 tondan fazla kaldırma kapasiteli forklift kumlama işi
300,00 TL
Beton mikseri kumlama işi
1.200,00 TL
Loder (24 ton kapasiteye kadar) kepçe kumlama işi
950,00 TL
Loder (24 ton ile 35 ton kapasiteli) kepçe kumlama işi
1.200,00 TL
Greyder kumlama işi
1.200,00 TL
Kamyon şasisi kumlama işi
180,00 TL
Kamyon jantı kumlama adet fiyatı
11,00 TL
Traktör gövdesi kumlama işi
120,00 TL
Vinç kumlama işi(20 tonluk kapasiteye kadar) kumlama işi
600,00 TL
Vinç kumlama işi (20 ton ile 40 top kapasiteye kadar) kumlama işi
720,00TL
Tır damperli dorse (9,50 metreye kadar) kumlama işi(derse şasive jantları hariç)
600,00TL
Tır dorsesi (9,50 metreden 13,60 korseye kadar) kumlama işi (şasi ve jantları hariç) 650,00 TL
Kamyon ( 3 dingilli) kasası kumlama işi (tahta kapaklı kasa için)
420,00 TL
Kırkayak (4 dingilli) kasası kumlama işi (tahta kapaklı kasa için)
540,00 TL
Isuzu kamyon v.b kasası kumlama işi
360,00 TL
Otobüs (27 kişi kapasiteye kadar ) kumlama işi
840,00 TL
Otomobil-Taksi kumlama işi
300,00 TL
Otomobil jantı adet kumlama işi
5,00 TL
Eksvatör (0-22 ton kapasiteye kadar) kumlama işi
1.000,00 TL
Eksvatör(22-45 ton kapasiteye kadar) kumlama işi
1.200,00 TL
Transit kasası şase kasa kumlama işi
180,00 TL
Gündem No: 9 Belediyemize ait yapımı 2013 yılında tamamlanan Güney Aşağı mahallesi
Aygözme Kültür Merkezi çevresindeki parkların yapılan projeye ek olarak idari yönetim binası
ve açık halı sahanın kiracı tarafından yapılmak üzere 10 yıl süreyle ihale yolu ile kiraya
verilmesine kararın uygulanması için Belediye Encümenine gönderilmesine Meclis üyeleri
Şükrü KALKANLI, H.İbrahim ÖZKAN, Adem SİNİN, Mustafa GÜREŞÇİ, Seyit Ahmet GÜRBÜZ’ün
ret oylarına karşılık oyçokluğuyla karar verildi.
Gündem No:10 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 01/07/2014 tarih
ve 7357 nolu yazısında belirtildiği üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine
istinaden, hazırlanan 6360 Sayılı Yasa ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp tek mahalle olarak ilçelere
bağlanan beldeler ile köyden mahalleye dönüşen yerlere ilişkin hazırlanan ve ekli haritada
gösterilen mahalle sınırlarının onaylanmasına, onaylanan mahalle sınırlarımızda herhangi bir
itilaf olması durumunda her türlü itiraz ve diğer yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile
oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No:11
1-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 Hmax=6.50 m’den Hmax=10.00 m’ye
çıkarılması teklifinin imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2-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 edilmesine, oybirliğiyle karar
verildi.
Gündemin No:12
Develi’nin tanıtımı ve kültürüne katkı sağlayan Develi’yi tanıtan yazar olarak ün yapmış olan
Ahmet GÜRLEK’in isminin ölüm yıldönümünde ilçemizdeki herhangi bir sokak yada caddeye
verilmesi teklifi ile ilgili imar komisyon raporunun daha kapsamlı bir inceleme yapılmak üzere
yeniden imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No:13 Dr.Şahin TÜRKBOYLARI’nın adının ekli krokideki isimsiz caddeye verilmesi
önergesi ile ilgili hazırlanan imar komisyon raporunun daha kapsamlı bir inceleme yapılmak
üzere yeniden imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
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Gündem No: 14
Mülkiyeti Belediyemize ait 1325 ada 1 nolu parsel üzerine yapılan Bahçelievler mahallesi Gün
Sazak caddesi No:4’de bulunan taşınmazın Kur’an Kursu olarak kullanılması şartıyla Develi İlçe
Müftülüğü adına tahsis edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No: 15
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülmekte olan TR72/15/TRZM2 referans
numaralı Kültür ve Turizm Mali destek Programına Develi Kültür ve Tanıtım Projesi başlıklı
proje ile başvuruda bulunulmasına, proje adına Develi Belediyesini Temsile, ilzama ve proje
belgelerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet CABBAR’a yetki verilmesine,
oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No: 16
5393 Sayılı Kanunun 56.maddesine göre hazırlanan Belediyemiz 2014 yılı Faaliyet Raporu
oylamaya sunuldu, 5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan işaretle oylama sonucunda Meclis
üyeleri Şükrü KALKANLI, H.İbrahim ÖZKAN, İsmail YÜCEL, Adem SİNİN, Mustafa GÜREŞÇİ, Seyit
Ahmet GÜRBÜZ’ün ret oylarına karşılık 2014 Yılı Faaliyet Raporu oyçokluğuyla kabul edildi.
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