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Gündem No:1 
İmar komisyonunun 25/06/2018 tarih ve 21 nolu raporu doğrultusunda, Fatih mahallesi 
1672 ada 9 nolu parselde bulunan mülkiyeti Develi Belediyesine ait 1672 ada 9 nolu 
parsel üzerinde bulunan binanın Kuran Kursu olarak kullanılması şartıyla Develi İlçe 
Müftülüğü adına tahsis edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.   
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Gündem No:2 Çaylıca mahallesi ile Kabaklı mahallesi arasındaki sınırın yeniden 
belirlenmesi teklifinin daha ayrıntılı bir çalışma yapılmak üzere yeniden imar 
komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem No:3 İmar komisyonunun 25/06/2018 tarih ve 23 nolu raporu doğrultusunda, 
Mülkiyeti Belediyemize ait Güney Aşağı mahallesinde bulunan 1529 ada 4 nolu parselin 
satışının yapılmasına, kararın uygulanması için Belediye Encümenine gönderilmesine, 
oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündem No:4 İmar komisyonunun 25/06/2018 tarih ve 26 nolu raporu doğrultusunda 
Harman mahallesi 146 ada 15 nolu parselin cephe aldığı Elçibey caddesi üzerinde 
olduğundan bu cadde boyunca imar planında düzensizlik görüldüğünden parsel bazında 
değil cadde boyunca yapılacak inceleme ve imar tadilatı çalışması sırasında 
değerlendirileceğinden imar komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem No:5 İmar komisyonunun 25/06/2018 tarih ve 27 nolu raporu doğrultusunda,  
Mülkiyeti Dev-Taş Madencilik.Ltd.Şti’ye ait Güney Aşağı mahallesi 1436 ada 1 nolu 
parselin Bulunduğu adanın doğu ve güney cephesindeki çekme mesafelerinin 5 metre 
olarak ve imar adasının yapılaşma koşullarının belirlendiği 1/1000 ölçekli uygulama 
imar plan tadilatının onaylanmasına bahse konu parselin park olarak kullanılan kısmının 
bedelsiz terkedilmesine,  Meclis Üyeleri Seyit Ahmet GÜRBÜZ, Şükrü KALKANLI, 
İsmail YÜCEL, Mustafa GÜREŞÇİ’nin ret oylarına karşılık oyçokluğuyla karar verildi. 
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Gündem No:6 İmar komisyonunun 25/06/2018 tarih ve 24 nolu kararı doğrultusunda 
Sindelhöyük mahallesinde bulunan “Gülen” sokağının isminin “15 Temmuz sokağı” 
olarak değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündem No:7 İmar komisyonunun 25/06/2018 tarih ve 25 nolu kararı doğrultusunda 
KCETAŞ’ın talebine istinaden, Abdulbaki mahallesi Meteris meydanında bulunan eski 
trafonun yıkılarak ekli krokide gösterilen alanın trafo yeri olarak tahsis edilmesine ve 
hazırlatılan imar plan değişikliğinin onaylanmasına, imar planına işlenmesine 
oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündem No:8 Plan ve Bütçe komisyonunun 09/05/2018 tarih ve 07 nolu kararı ile İmar 
komisyonunun 25/06/2018 tarih ve 29 nolu kararı doğrultusunda TEİAŞ’nin Develi 
Tombak mahallesi 130 ada 28 nolu, 139 ada 4 nolu 165 ada 2 nolu parsellere irtifak 
hakkı kurulacak her m2 için Develi Belediyesine 3,00 TL bedel ödenmesine 
ödenmemesi durumunda irtifak hakkı için onay verilmemesine oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündem No:9 İmar komisyonunun 25/06/2018 tarih ve 28 nolu raporu doğrultusunda,  
Bahçebaşı mahallesinde bulunan 289 ada 115 nolu parselde Osman oğlu Mehmet 
ÖZKAN’a ait 183 m2 tapu tahsis belgesi ve Mehmet oğlu Sebahattin ÖZKAN’a ait 88 
m2 tapu tahsis belgesi olduğundan mülkiyeti Develi belediyesine ait Bahçebaşı 
mahallesi 1629 ada 5 nolu parselin  2981 Sayılı Yasanın 10/c maddesi gereğince 183 
m2’sinin Osman oğlu Mehmet ÖZKAN’a, 88 m2’sinin de Mehmet oğlu Sebahattin 
ÖZKAN’a devrinin yapılmasına, kararın uygulanması için Belediye Encümenine 
oybirliğiyle karar verildi. 
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