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Gündem Harici 
*Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Belediyemiz envanterinde bulunan 2006 model Wolksvagen 
Passat marka araç ekonomik ömrünü tamamladığından dolayı aracın satılarak Belediyemiz 
hizmetlerinin aksamaması için yeni bir hizmet aracı alımı yapılması ile ilgili teklifinin Plan ve Bütçe 
komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
* İmar ve Şehircilik müdürlüğünün Ahmet YÜCEL’in talebine istinaden, Yeni mahallede bulunan 1150 
ada 13 nolu parselin bulunduğu adada yapılaşma koşulları E=1,20 Hmax=13.00 m olarak planlanmış 
olup, ilgili adada inşaat alanı sabit kalmak şartıyla Hmax=19.00 m olarak planlama yapılması ile ilgili 
teklifinin İmar komisyonuna  gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
* İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mehmet İZMİRLİOĞLU ve Kazım ARAS’ın talebine istinaden Yeni 
mahalle Kalaycık mevkiinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması ile ilgili teklifinin İmar 
komisyonuna  gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Meclis Üyesi Abdullah İSLAMOĞLU’nun talebine istinaden, 
İlçemiz Tombak mah. bulunan ve ekli krokide gösterilen sokağın isminin H.Ahmet Efendi sokağı 
olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifinin İmar komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem No:1 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2016 
yılı içerisinde uygulanacak Belediye gelirleri ile ilgili hazırlanan 2016 Mali Yılı Gelir Tarife cetveli ile 
ilgili teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonun Gelir Tarife Cetvelindeki 
ücretleri yeniden değerlendirerek hazırlayacağı gerekçeli rapor doğrultusunda bir sonraki Belediye 
Meclisinde görüşülmesine, oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem No:2 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa 
istinaden hazırlanan 2016 yılı Performans Programının plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine 
oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündem No: 3 plan ve bükçe komisyonunun 21/08/2015 tarih ve 09 nolu kararı doğrultusunda 
Erciyes Yağ Sanayi A.Ş de bulunan Belediyemize ait 33 adet hissenin  nominal değeri üzerinden 
şirketin büyük hissedarı Abdullah KESKİNKILIÇ’a, devrinin yapılmasına devir masraflarının ilgili kişi 
tarafından karşılanmasına oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündem No:4  

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kazım AĞCA’nın talebine istinaden Yeni mahallede bulunan ve bir 
kısmı imar planında yolda kalan 1085 ada 24 nolu parselin kamulaştırılması yada mülkiyeti Develi 
Belediyesine ait uygun bir arsa ile takas/trampa yapılması teklifinin İmar komisyonuna havale 
edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, AK Parti ve MHP  adına  Şehit Uzm.Onbaşı Müsellim ÜNAL ve  
diğer şehitlerimizin isminin ilçemizdeki bulvar ve caddelere verilmesi ile ilgili  önergeleri 
doğrultusunda hazırlanan teklifin, İmar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem No:5 21/08/2015 tarih ve 08 nolu plan ve bütçe ile 14/08/2015 tarih ve 17 nolu İmar 
komisyon kararı doğrultusunda  5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin e bendine istinaden Fenese 
Aşağı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Develi Belediyesine ait 200 ada 16 nolu parselin (12,5 m2) 
satışının yapılmasına, metrekare muhammen satış bedelinin 4.000,00 TL  olarak belirlenmesine, 
kararın uygulanması için Belediye Encümenine gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündem No: 6 İmar Komisyonunun 14/08/2015 tarih ve 17 nolu kararı  doğrultusunda, Camicedit 
mahallesinde 850 ada 70 nolu parselin imar planına göre yola giden kısmının Develi Belediyesi adına 
bedelsiz terkinin yapılması ve parselin yol cephesinden 5 m çekerek otopark olarak düzenlenmesi 
şartıyla Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14.maddesinin 2.fıkrasına istinaden, 1 katı 4.50 m’yi ve 
taban kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmeyen açık çay bahçesi yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündem No: 7, İmar Komisyonunun 14/08/2015 tarih ve 18 nolu kararı doğrultusunda Camicedit 
mahallesi 1494 ada 8,9,10,12,13,14 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan 
tadilatının onaylanmasına, ilçe genelinde ya da bölgesel plan revizyonu ve bölgesel plan tadilatının 
yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 

Meclis Başkanı           Katip Üye             Katip Üye 

Mustafa TEMUR                                  Celal BAYAR       Hakan DEMİR 

Belediye Başkan V.                                Meclis Üyesi            Meclis Üyesi 


