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Gündem No:1 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince,
her ayın ilk Pazartesi günü Meclisin
toplanmasına, belirlenen günün resmi bayram ve tatil günlerine denk gelmesi
durumunda meclisin ilk çalışma günü toplanmasına, 2016 yılı Temmuz ayının Tatil ayı
olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
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Gündem No: 2 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde “Belediye Meclis
Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye
Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek
üzere Meclis tarafından belirlenir” denildiğinden, 2014 yılında belirlenen günlük huzur
ücretlerinin (brüt 87,50) 2016 yılında da uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
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Gündem No: 35393 Sayılı Kanunun 25.maddesinin 1.fıkrası ve Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Develi Belediyesi 2015 Mali yılı gelir ve
giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Seyhan ŞİMŞEK,
Ayşe SEYHAN, Mehmet TUNA oybirliğiyle, Hacı İbrahim ÖZKAN oyçokluğuyla
Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.
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Gündem No: 4 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden 2015 yılında
Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli çalışan iki adet eğitmen ve bir adet ölçü ayar
memurunun 2016 yılında da tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına,
sözleşmelerinin bir yıllık olarak yeniden düzenlenmesine, 01/01/2016 tarihinden geçerli
olmak üzere,
Tam zamanlı sözleşmeli iki adet Eğitmene 1.940,00 TL net ücret ödenmesine
% 85 oranında ek ödeme verilmesine,
Tam zamanlı sözleşmeli bir adet Ölçü ve Ayar memuruna 1.640,00 TL net ücret
ödenmesine % 85 oranında ek ödeme verilmesine, sözleşmelerinin 31/12/2016 tarihini
geçmemek üzere düzenlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
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Gündem No: 5 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Mülkiyeti Develi İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne ait Bahçebaşı mahallesi 644 ada 3 nolu parselde bulunan ve belediyemize
tahsis edilen eski İnönü İlkokulunun 10 yıla kadar kiraya verilmesi ile ilgili teklifinin
plan ve bütçe komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin No:6 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Belediyemiz sınırları dahilinde
ihtiyaç sahiplerine verilecek ayni ve nakdi yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemek
için hazırlanan Develi Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet yönetmeliğinin
oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin No:7 Meclis Üyesi Hakan DEMİR’in, Geçtiğimiz günlerde hayatını
kaybeden ilçemizin tanınmış simalarından Av:Esat CEBECİ’nin isminin ikamet ettiği
mahallede yada ilçemizdeki isimsiz bir cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili yazılı
önergesinin imar komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No:8 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin c bendine istinaden,
imar komisyonunun 14/09/2015 tarih ve 21 nolu raporu doğrultusunda Yeni mahallede
bulunan 1150 ada 13 nolu parselin inşaat yoğunluğu sabit kalmak üzere parsel yol
cephelerine bahçe duvarı yapılmaması kaydıyla yapı yüksekliğinin Hmax=13.00 m’den
19.00 m’ye yükseltilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliğinin onaylanmasına Meclis üyesi Seyhan ŞİMŞEK, Ayşe SEYHAN, Hadi
TÜRKMEN ve Bayram SABAH’ın ret oylarına karşılık oyçokluğuyla karar verildi.
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Gündem No: 9 İmar Komisyonunun 16/12/2015 tarih ve 28 nolu raporu doğrultusundan
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin c bendine istinaden, Camicedit
mahallesinde bulunan tapunun 1917, 1494,1499 ve 1500 nolu adalarda mevcut
yapılaşma koşullarıda dikkate alınarak ön ve arka çephelerdeki inşaat yapı yüksekliğini
düzenlemeye yönelik hazırlatılan UİP-4138,9 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planının oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No:10 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilçemizde ve bölgemizde açık ikinci
el oto pazarı olmaması nedeniyle araç alım satım işleri sağlıklı bir şekilde
yapılamadığından mülkiyeti belediyemize ait 1911 ada 1 nolu parselde kayıtlı hayvan
pazarı olarak kullanılan alanın Cumartesi ve Pazar günleri ikinci el oto pazarı olarak
tahsis edilmesi ile ilgili teklifinin plan ve bütçe komisyonuna gönderilmesine
oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No:11 Meclis üyesi İsmail YÜCEL, Şükrü KALKANLI, Seyit Ahmet
GÜRBÜZ, Mustafa GÜREŞCİ, Necla KELEŞ ve Adem SİNİN’in müşterek imzalı
Elbiz Parkı karşında 2267 ada 1 nolu parsele verilen inşaat izni yazılı önerge okundu.
Başkan Elbiz Parkı karşında 2267 ada 1 nolu parsele yapılan işlemler ve yasal
dayanakları ile ilgili bilgilendirme yaparak soruları cevaplandırdı.
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