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 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 29/01/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 

Yılı Döneminin ġubat ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüĢmek için, Belediye BaĢkanı 

Recep ÖZKAN’ın Kayseri’den misafirleri olduğundan, 5393 Sayılı Kanunun 19/3 maddesi ile 

Belediye Meclisi ÇalıĢma yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince,  Meclis birinci BaĢkan vekili 

Kamil MÜDERRĠSOĞLU’nun BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye 

Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği’nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 04/02/2013 Pazartesi günü saat 

14.oo’de Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil 

MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Remzi RuĢen AYAN, Sadullah 

YILDIRIM,  Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU,  Hüseyin TAġAR,  Bayram SABAH, 

Tevfik AYYARKIN, Salim AÇIKGÖZ,  Ömer IġIK ve Mustafa BAKIR  katıldılar. Meclis 

üyesi YaĢar ATAMAL ve  Adnan YAVAN toplantıya katılmadı.  

Meclis Birinci BaĢkan vekili Kamil MÜDERRĠSOĞLU çoğunluğun mevcut olduğunu 

açıklayarak, 2013 Yılı Döneminin ġubat ayı Meclis toplantısının 1.BirleĢiminin 1.Oturumunu 

açtığını üyelere duyurdu.  

 07/01/2013 tarihli Belediye Meclis toplantı tutanakları okundu, kabulüne oybirliğiyle 

karar verildi. Kararların bir kopyası üyelere dağıtıldı.      

   

 Gündeme geçildi, gündemin birinci maddesi, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğünün teklifinin görüĢülmesi olup, 29/01/2013 tarih ve 591 sayılı yazısı okundu, 

yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.ve 49.maddesi ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile 

Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine istinaden 

4.dereceli Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ile 4.dereceli Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 

oluĢturulması,  GĠH sınıfından 1 adet 6.dereceli memur kadrosu ile 1 adet 8.dereceli ġoför 

kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet GĠH sınıfından 7.dereceli Eğitmen kadrosunun ve 

9.dereceli 5 adet itfaiye eri kadrosunun ihdas edilmesi talep edilmektedir. 

 Yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Kanununun 22.maddesi ve Belediye Meclisi 

ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylama neticesinde,  

5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.ve 49 maddesi ile Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli 

Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine istinaden 

Belediyemizde 4.dereceli Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ile 4.dereceli Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü kurularak ihdas edilmesine ayrıca 9.dereceli 5 adet itfaiye eri kadrosunun ihdas 

edilmesine, GĠH sınıfında bulunan 1 adet 6.dereceli memur kadrosu ile 1 adet 8.dereceli ġoför 

kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet GĠH sınıfında 7.dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas 

edilmesine,  Eğitmen kadrosunda çalıĢtırılacak olan 2 adet Tam zamanlı sözleĢmeli personele 

15/02/2013 tarihinden itibaren  aylık 980,00 TL brüt ücret ödenmesine % 85 oranında ek 

ödeme verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( l) fıkrası gereğince 

oybirliğiyle karar verildi.   

   

         Meclis BaĢkanı                                   Katip Üye                            Katip Üye 

         Kamil MÜDERRĠSOĞLU         Remzi RuĢen AYAN  Tahir SARIOĞLU 

         Meclis 1.BaĢkan Vekili                   Meclis Üyesi                       Meclis Üyesi   
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         Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 29/01/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 

Yılı Döneminin ġubat ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüĢmek için, Belediye BaĢkanı 

Recep ÖZKAN’ın Kayseri’den misafirleri olduğundan, 5393 Sayılı Kanunun 19/3 maddesi ile 

Belediye Meclisi ÇalıĢma yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince,  Meclis birinci BaĢkan vekili 

Kamil MÜDERRĠSOĞLU’nun BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye 

Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği’nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 04/02/2013 Pazartesi günü saat 

14.oo’de Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil 

MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Remzi RuĢen AYAN, Sadullah 

YILDIRIM,  Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU,  Hüseyin TAġAR,  Bayram SABAH, 

Tevfik AYYARKIN, Salim AÇIKGÖZ,  Ömer IġIK ve Mustafa BAKIR  katıldılar. Meclis 

üyesi YaĢar ATAMAL ve  Adnan YAVAN toplantıya katılmadı.  

Meclis Birinci BaĢkan vekili Kamil MÜDERRĠSOĞLU çoğunluğun mevcut olduğunu 

açıklayarak, 2013 Yılı Döneminin ġubat ayı Meclis toplantısının 1.BirleĢiminin 1.Oturumunu 

açtığını üyelere duyurdu.  

 07/01/2013 tarihli Belediye Meclis toplantı tutanakları okundu, kabulüne oybirliğiyle 

karar verildi. Kararların bir kopyası üyelere dağıtıldı.      

   

 Gündeme geçildi, gündemin birinci maddesi, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğünün teklifinin görüĢülmesi olup, 29/01/2013 tarih ve 591 sayılı yazısı okundu, 

yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.ve 49.maddesi ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile 

Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine istinaden 

Belediyemiz Norm kadrosu GĠH sınıfında bulunan 1 adet 6.dereceli memur kadrosu ile 1 adet 

8.dereceli ġoför kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet GĠH sınıfından 7.dereceli Eğitmen 

kadrosunun ihdas edilmesi talep edilmektedir. 

 Yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Kanununun 22.maddesi ve Belediye Meclisi 

ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylama neticesinde,  

5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.ve 49 maddesi ile Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli 

Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine istinaden Belediyemiz 

Norm kadrosu GĠH sınıfında bulunan, 1 adet 6.dereceli memur kadrosu ile 1 adet 8.dereceli 

ġoför kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet GĠH sınıfında 7.dereceli Eğitmen kadrosunun 

ihdas edilmesine,  Eğitmen kadrosunda çalıĢtırılacak olan 2 adet Tam zamanlı sözleĢmeli 

personele 15/02/2013 tarihinden itibaren  aylık 980,00 TL brüt ücret ödenmesine % 85 

oranında ek ödeme verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( l) fıkrası 

gereğince oybirliğiyle karar verildi.   

   

         Meclis BaĢkanı                                   Katip Üye                            Katip Üye 

         Kamil MÜDERRĠSOĞLU         Remzi RuĢen AYAN  Tahir SARIOĞLU 

         Meclis 1.BaĢkan Vekili                   Meclis Üyesi                       Meclis Üyesi   

                Ġmza  Ġmza       Ġmza 
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 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 29/01/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 

Yılı Döneminin ġubat ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüĢmek için, Belediye BaĢkanı 

Recep ÖZKAN’ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi 

ÇalıĢma Yönetmeliği’nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 04/02/2013 Pazartesi günü saat 14.oo’de 

Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil 

MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Remzi RuĢen AYAN, Sadullah 

YILDIRIM,  Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU,  Hüseyin TAġAR,  Bayram SABAH, 

Tevfik AYYARKIN, Salim AÇIKGÖZ,  Ömer IġIK ve Mustafa BAKIR  katıldılar. Meclis 

üyesi YaĢar ATAMAL ve  Adnan YAVAN toplantıya katılmadı.  

 

Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN Belediye Meclis toplantı salonuna girdi, Meclis 

birinci BaĢkan vekili toplantıya baĢkanlık etmesi için yerini  Belediye BaĢkanına devretti, 

Belediye Meclis toplantısına Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN’ın BaĢkanlığında devam edildi. 

 

 Gündemin ikinci maddesi, BirleĢmiĢ Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya 

Bölge TeĢkilatına ( UCLG-MEWA) üye olunması ile ilgili hazırlanan 16/01/2013 tarih ve 01 

nolu Komisyon raporunun görüĢülmesi olup, komisyon raporu okundu. 

 Yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Kanununun 22.maddesi ve Belediye Meclisi 

ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylama neticesinde, 

BirleĢmiĢ Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge TeĢkilatına      ( UCLG-

MEWA) üye olunmasına,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin p fıkrası ve aynı 

kanunun 74.maddesine istinaden, oybirliğiyle karar verildi. 

  

 Gündemin üçüncü maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ilçemizde ġehirler arası  

yolcu taĢımacılığı yapan Seyrani Turizm Seyahat ve Öz Develi Turizm Seyahat Ģirketlerinin 

talepleri doğrultusunda,  2013 yılı Belediyemiz gelir tarife cetvelindeki terminal çıkıĢ 

ücretlerinin yeniden değerlendirilerek belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 16/01/2013 tarih ve 01 

nolu Komisyon raporunun görüĢülmesi olup, komisyon raporu okundu. 

 Yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Kanununun 22.maddesi ve Belediye Meclisi 

ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylama neticesinde, 

2013 yılı Belediyemiz gelir tarife cetvelindeki terminal çıkıĢ ücretlerinin yeniden 

değerlendirilerek, fiyatlarının ġehirler arası yolcu taĢımacılığı yapan araçlardan Terminal çıkıĢ 

ücreti olarak Develi-Ġstanbul arası 60,00 TL, Develi-Ankara arası 40,00 TL ve Develi-Kayseri 

arası 7,00 TL  alınmasına oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

         Meclis BaĢkanı                                   Katip Üye                            Katip Üye 

         Recep ÖZKAN                          Remzi RuĢen AYAN  Tahir SARIOĞLU 

         Belediye BaĢkanı                            Meclis Üyesi                       Meclis Üyesi   
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                   Belediye 

Meclisi; Belediye BaĢkanının 29/01/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin 

ġubat ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüĢmek için, Belediye BaĢkanı Recep 

ÖZKAN’ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma 

Yönetmeliği’nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 04/02/2013 Pazartesi günü saat 14.oo’de 

Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil 

MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Remzi RuĢen AYAN, Sadullah 

YILDIRIM,  Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU,  Hüseyin TAġAR,  Bayram SABAH, 

Tevfik AYYARKIN, Salim AÇIKGÖZ,  Ömer IġIK ve Mustafa BAKIR  katıldılar. Meclis 

üyesi YaĢar ATAMAL ve  Adnan YAVAN toplantıya katılmadı.  

 

            Gündemin dördüncü maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 

Develi Belediyesi  sınırları dahilinde ihtiyaç sahiplerine verilecek ayni ve nakdi yardımlarla 

ilgili  usul ve esasları belirlemek için hazırlanan sosyal yardım yönetmelik taslağı ile ilgili 

16/01/2013 tarih ve 01 nolu komisyon raporunun görüĢülmesi olup, komisyon raporu okundu. 

          Yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Kanununun 22.maddesi ve 

Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle 

oylama neticesinde,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendi ve 15.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi  ile diğer yardımlarla  ilgili Kanunlar 

doğrultusunda hazırlanan Develi Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin aĢağıda yazılı 

Ģekilde kabulüne,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine istinaden oybirliğiyle 

karar verildi.  

 

DEVELĠ BELEDĠYESĠ 

SOSYAL YARDIM YÖNETMELĠĞĠ 

Amaç 

Madde 1-  (1) Bu Yönetmelik Develi Belediyesi sınırları dâhilinde ihtiyaç sahiplerine verilecek 

ayni ve nakdi yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemek için düzenlenmiĢtir. 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; Develi Belediyesi sınırları dâhilinde ikamet edenlerden 

ihtiyaçlarını karĢılayamayan ve belediye tarafından yapılacak çalıĢmalar sonucunda muhtaç 

oldukları tespit edilen (dar gelirli, yoksul, muhtaç, engelli, yaĢlı, sokakta yaĢayan kimsesiz kiĢi, 

öğrenci, asker ailesi, gazi, yetim, öksüz vb.) kiĢileri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik; 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. 

Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 15. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve  diğer 

yardımlarla ilgili kanunlar doğrultusunda hazırlanmıĢtır. 

4.2.Yönetmelik: Develi Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğini, 

4.3.Muhtaç Kimse: Bu Yönetmelik kapsamında yardıma ihtiyaç olan vatandaĢları, 

4.4.Muhtaçlık: Kendisini, eĢini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını 

bulundukları mahallin hayat Ģarlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri, malı 

veya kazancının bulunmama halini, 
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4.5.Belediye Başkanı :Develi Belediye BaĢkanı, 

4.6.Belediye Meclisi :Develi Belediye Meclisini,  

4.7.Komisyon :Sosyal yardımlardan yararlanacakları inceleyen ve değerlendiren, yardım 

Komisyonunu, 

4.8.Yardımlar: Belediye BaĢkanlığı tarafından belirlenecek ayni ve nakdi yardımları, 

4.9.Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı 

protez araç – gereçleri,  ev eĢyası gibi sosyal inceleme raporu ile müracaatçının ihtiyacına göre 

verilecek mal ve ya malzeme, 

4.10.Nakdi Yardım: Müracaatçının Sosyal inceleme raporu sonucunda belirlenen ihtiyacına 

göre verilecek para yardımı, 

4.11.Engelli: Bedensel ve zihinsel eksikliği, bozukluğu nedeniyle çalıĢamaz veya iĢ yapamaz 

durumda olan kiĢiyi, 

4.12.Gıda Bankası:  5393  Sayılı Belediye Kanunun 14’üncü maddesinin (b) bendi hükmüne 

göre Belediyemiz sosyal yardımlaĢma merkezi bünyesinde oluĢturulan gıda bankası, 

4.13.Kimsesiz Kişi: Kendisine bakacak kimsesi olmayan ya da yakınları tarafından terk 

edilmiĢ, yalnız bırakılmıĢ muhtaç kiĢi, 

4.14.Sosyal İnceleme:Ayni  ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde görevli 

değerlendirme komisyonunun aile ve çevre Ģartlarıyla sosyal, ekonomik durumlarını kapsayan 

incelemeyi, 

4.15.Yaşlı: 65 YaĢ  ve üzeri yaĢlarda olup sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksulluk 

içinde, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kiĢiyi, 

Asker Ailesi yardımı: 4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkında kanun 

kapsamındaki yapılan yardımları, 

Eğitim yardımı: Develi Belediye BaĢkanlığı tarafından yapılan tüm eğitim yardımları, 

Genel Yardımlar: Asker Ailesi yardımı, Sağlık yardımı, Eğitim yardımı dıĢında kalan  

Belediye BaĢkanlığı tarafından belirlenecek yardımları ifade eder. 

 

Yardımlar 

Madde 5-  (1) Yardımlarla ilgili esaslar; 

5.1. Yıl boyunca yapılacak yardımların miktarı bütçede belirlenen yoksul ve muhtaçlara ayrılan 

ödeneğin miktarını geçemez. 

5.2. Belediye yardımları nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi kısmen ayni de yapılabilir.  

5.3. Belediye bu yönetmelikte belirtilen Ģartları taĢıyan kiĢilere yardım yapabilir. 

5.4. Yardıma muhtaç kiĢileri üretken duruma geçirmek maksadı ile mümkün ise bunlara iĢ 

imkanı araĢtırılmasına karar verilebilir.  

5.5. Yardımların nasıl yapılacağı komisyon kararında belirtilir.  

5.6. Yardımlar devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Kimlere Nasıl ve ne kadar 

süre ile yardım yapılacağına Yardım Komisyonu kararında yer verilir ve yardım kararları 

mahalle bazında tasnif edilerek muhafaza olunur.  

5.7. Yardımlar devamlı, belirli aralıklarla veya defaten yapılabilir.  

5.8. Yapılacak müracaatlarda gerekli bilgi ve belgeler Belediye tarafından mümkün olduğunca 

gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek Ģekilde temin edilir. 

5.9. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koĢullarda sunulması için, yardım komisyonu 

kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kiĢi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karĢılamak üzere 

para yerine geçebilen alıĢveriĢ çeki (kuponu) veya kart verilebilir. 

5.10. Yardım taleplerinin karĢılanmasında; Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, 

muhtaç olma derecesi, baĢvuru veya tespit sırası dikkate alınır. 

5.11. Yardımların bağıĢ olarak alınmasında ve dağıtılmasında muhtarlıklar, dernek, vakıflar ve 

ilgili kamu kurum ve kuruluĢları, özel ve tüzel kiĢiler ile de iĢ birliği yapılabilir. 
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5.12. Aylık ve yardımların baĢlama tarihi, baĢvurunun komisyonca kabul edildiği tarihi takip 

eden aybaĢıdır. 

5.13. Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında Kamu Ġhale Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

5.14. Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağıĢlanmıĢ mal ve malzeme de bu yönetmelikte 

tespit edilmiĢ esaslara göre dağıtılır. 

5.15. Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine göre alımı 

gerçekleĢtirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağıĢlanan ayni yardımlar ile belediyece tedarik edilen 

mal, madde ve malzemeler Belediyemiz sosyal YardımlaĢma merkezinde toplanır, belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve 

yoksul kiĢilere en uygun yöntemlerle dağıtılır ve tutanak düzenlenir, Sosyal yardımlaĢma merkezi envanterlerinden düĢülür. 

5.16. Ayni yardımların dağıtımı üçüncü Ģahıslardan hizmet alımı Ģeklinde yaptırılabilir. 

5.17. Ayni yardımlar süreli veya kırtasiye, gıda, giyim, ev tekstili, mobilya, beyaz eĢya, mutfak eĢyası ve yakacak yardımı 

gibi geçici nitelikte olabilir. 

5.18. Ayni ve nakdi yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde belediyenin takdir yetkisi esastır. Yardımlardan daha 

önce faydalanmıĢ olmak bir hak doğurmaz. 
5.19. Yardımlar devamlı, belirli aralıklarla ve/veya bir defada yapılabilir. Yardımın ulaĢtırıldığı bağıĢ sahiplerine telefon, 

elektronik posta veya bir baĢka iletiĢim aracı ile bildirilir. 

 

İçeriği ve Çeşitleri 

Madde 6-   (1) Yapılacak yardımlar aĢağıda belirtilenleri kapsar. 

6.1. Afet yardımı: Deprem, sel baskını, yangın gibi doğal afet durumlarında yapılacak yardımlardır. 

6.2. Asker ailesi yardımı: Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanun gereğince gerekli Ģartları 

taĢıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine yapılan yardımlardır. 

6.3. Cenaze yardımı: Belediyenin kimsesiz, yoksul, fakir, muhtaç ve ihtiyaç sahibi kiĢiler için yaptığı ücretsiz defin iĢlemleri 

yardımıdır. 

6.4. Diğer sosyal yardımlar: Yukarıda sayılan yardımlar mahiyetinde olmak kaydıyla, ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları 

karĢılamak üzere Belediye Meclisi kararına bağlanarak yapılacak;   diğer sosyal yardımlardır. 

6.5. Engelli yardımı: Engellilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlardır. 

6.6. Evlilik yardımı: Evlenecek ihtiyaç sahibi kiĢilerin evlilik yaĢamlarını sürdürmeleri için ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan 

malzemelerin karĢılanması ve düğünlerinin yapılması yardımıdır. 

6.7. Gezi ve tatil imkanı: Ġhtiyaç sahibi ve/veya baĢarılı öğrenciler ile yaĢlı ve engellilere gezi ve tatil imkanı sağlanması ve 

bu süre zarfında meydana gelecek olan ihtiyaçlarının karĢılanması yardımıdır. 

6.8. Gıda yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluĢan, devamlı ya da 

aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi,  engellilere verilen yardımlardır. 

6.9. Giyim yardımı: Elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, Ģapka, ayakkabı ve benzeri giyim eĢyası yardımlarıdır. 

6.10. Kırtasiye yardımı: Ġhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım, defter, kitap, araç-gereç, öğrenci kıyafeti, çanta ve 

kırtasiye yardımıdır. 

6.11. Muhtaç aylığı yardımı: Belediye meclisince belirlenen miktarda nakdi olarak sürekli muhtaç aylığı yardımıdır. Bunlar 

her ayın ilk haftasında ödenir. Bu hususta yapılan baĢvurular gerekli inceleme raporu düzenlenerek Yardım Komisyonunca 

karara bağlanır. 
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6.12. Nakdi eğitim yardımı: Yılda bir kez olmak üzere komisyonca belirlenen miktarda nakdi eğitim yardımıdır. Ġlk ve 

ortaöğretim öğrencilerine yönelik nakdi yardımlar Ġçin okul müdürlüklerince öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge 

yeterlidir. Ayrıca, üniversite, yerleĢtirme sınavında Develi’de her dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere belediye 

meclisince belirlenen miktarda öğrenim yardımı yapılır. 

 

6.13. Sıcak yemek yardımı: Ġdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaĢlara yemek çadırlarında veya kapalı 

mekanlarda günlük olarak verilen sıcak yemek yardımı. 

 

6.14. Sosyal yardım: Ġhtiyaç sahibi olan ilköğretim, lise, önlisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine veya ailelerine; 

kırtasiye, giyim, gıda, yakacak, barınma, ulaĢım giderleri ile okudukları bölümlerin öğrenim katkı paylarını ödeme güçlüğü 

içinde olanlara eğitim dönemi içinde verilen birleĢtirilmiĢ sosyal yardımlardır. 

 

6.15.  Sosyal yardımlaşma merkezi ve gıda bankası: Günümüzde yüz yüze iliĢkilerin azalması ile birbirini yakından 

tanımayan, birbirinin sorunlarını bilmeyen buna rağmen aynı kentte yaĢayan kentliler olarak yardımlaĢma ve dayanıĢmayı, 

yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barıĢ ve hoĢgörüyü arttırmak adına geliĢtirilen "Sosyal YardımlaĢma 

Merkezi” projesi bir toplumsal dönüĢüm projesidir. 



 

6.16.1.Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bünyesinde oluĢturulan Sosyal YardımlaĢma Merkezi; Kaymakamlık Sosyal 

YardımlaĢma Vakfı, kamu kurum ve kuruluĢları, sivil toplum kuruluĢları ve mahalle muhtarlarıyla da iĢbirliği yaparak, 

belediye bütçesinden belediye meclis kararı ile tahsis edilecek yardımlar ile halkın ve kurumların hibeleri, gıda bankasında 

biriken gıda maddeleri ile izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu cezası ödenmeyerek otuz gün 

içinde geri alınmayan gıda dıĢı malların adil bir biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaĢtırılması için bünyesinde gıda bankası da 

kurulan merkezdir. 

6.16.2.Sosyal yardımlaĢma merkezine bağıĢlanan ürünler, yardım yapanlarca bizzat getirebileceği gibi telefonla da müracaat 

halinde mahalline gidilerek bağıĢ kabul edilir. Gelen bağıĢlar, önce sayı ve cins olarak tespit edilip kullanılamayacak durumda 

olanlar tutanakla belirlenip ayrılır. BağıĢçının ismi, adresi, telefonu ile birlikte bilgisayara kaydedilir. Teslim alındığına dair 

alındı belgesi düzenlenerek bağıĢlayana verilir. Tekstil cinsi bağıĢlar önce yıkanıp, kurulanıp, ütülenerek reyondaki yerini alır. 

Elektrikli olan tüm eĢyalar belediye teknisyenlerince kontrolü yapılarak " kontrol edildi " bandrolü yapıĢtırılır. 

6.16.3.Gıda bankacılığı iĢleyiĢi: VatandaĢlar, küçük veya büyük ölçekli iĢletmelerin Develi sınırları içinden veya dıĢından 

yapacağı bağıĢlar, Develi Belediyesi'ne ait araçlarla yerinden teslim alınır ve gıda bankası depolarına ulaĢtırılır. Gıda bankasına 

ulaĢan bağıĢlar için resmi evraklar hazırlanır ve yasada belirtilen hususlar doğrultusunda prosedür uygulanır. Teslim alınan 

bağıĢlar tam bir market mantığı ile tasarlanmıĢ gıda bankası reyonlarında düzenlenir. BağıĢların, daha önce sosyal yardım 

ekiplerinin müracaat sahiplerinin evlerinde yaptığı araĢtırmalarda belirlenen ihtiyaç sahiplerine en kolay yoldan ulaĢması 

hedeflendiğinden, belirtilen dağıtım Ģeklinin yanı sıra bu hizmetten faydalanacak her ihtiyaç sahibine belirli periyotlar ve belirli 

limitlerle elektronik alıĢveriĢ kartları da hazırlanabilir. 

6.17. Sünnet yardımı: Ġhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi ve bununla ilgili ayni ihtiyaçlarının karĢılanması 

ile çocuklara hediye verilmesi yardımlarıdır. 

6.18. Tamirat yardımı: Muhtaç vatandaĢların ikamet ettikleri konutlarının tamiratı için yapılan malzeme ve iĢçilik 

yardımlarıdır. 

6.19.Yakacak yardımı: Yönetmelikte belirtilen koĢullara uygun Ģekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yardımdır. 
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Müracaat Şekli 

Madde 7- (1) Yardım Talebinde bulunmak isteyenler, Nüfus Müdürlüğünden alacakları 

ikametgah, bağlı oldukları mahalle Muhtarlarından fakirlik belgesi ile birlikte talep ettikleri 

yardıma iliĢkin dilekçe, Zabıta Müdürlüğünün vereceği rapor ile Develi Belediye BaĢkanlığına 

baĢvurabilirler.  

Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen yardıma iliĢkin kanıtlayıcı belgeler 

sunulur. 

Eğitim Yardımı talep ediyorsa;  bunlara ilaveten okuldan alınacak öğrenim belgesi  

Asker Ailesi yardım talep ediyorsa; 4109 Sayılı Kanunda istenilen belgeler. 

Muhtaç Durumda Olduğu Halde Yardım Komisyonuna Bizzat Müracaat Edemeyenler; 

Madde 8- (1) Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle; Belediyeye Müracaat 

edemeyenler için ikametgâh ettikleri mahalle muhtarların, camii imamlarının, öğretmenleri, 

yakınlarının, Belediye Meclis üyelerinin, komĢularının bu kiĢiler namına yaptıkları 

müracaatları kabul edilir. Ayrıca Belediyenin res’en tespiti ile de yardım yapılabilir. 

Belediyenin Res’en Tespiti, 

Madde 9- (1) Belediyemiz Sınırları içinde yaĢayan tüm dar gelirli, yoksul, Muhtaç, kimsesiz 

vb. kiĢiler tespit edilerek bilgi bankası oluĢturulur. 

 Res’en Tespiti ; 

a) Belediyenin Bilgi Kaynakları, 

b) Mahalle Muhtarları, 

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan istenecek Belgeler, 

d) Yardım dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluĢlarının yardımları, 

e) Kaymakamlık Sosyal YardımlaĢma Vakfı Bilgi Kaynakları, 

f) Kamu kurum ve kuruluĢları bilgi kaynakları, 

g) Belediye BaĢkanı ve Meclis Üyelerinin bilgi ve yardımlarıyla yapılır. 

Ayrıca; Belediye bu araĢtırmayı Emniyet, Jandarma, Defterdarlık, Tapu Sicil Müdürlüğü ve 

Muhtarlık nezdinde de yapabilir. 

Yardım Komisyonu 

Madde 10-  

a) Komisyon Salt çoğunlukla toplanır, kararlar üyelerin çoğunluğu ile alınır. 

b) Yardım Komisyonu Her yılın Ocak Ayı ilk Toplantısında bu konuyla ilgili Belediye Meclisi 

Kararına uygun olarak muhtaçlara yapılacak yardım miktarını tespit eder. Söz konusu tespit 



 

yapılırken geçim seviyesi, okul, gıda maddeleri fiyatları, ısınma, taĢıma ücretleri vb. durumlar 

ile yaĢam seviyesi dikkate alınır. 

c) Yardım Komisyonu, Belediye BaĢkanının BaĢkanlığında (ya da görevlendireceği Belediye 

BaĢkan Yrd. BaĢkanlığında); Belediye Meclisince Görevlendirilecek 2 Meclis Üyesi ile, 

Belediye BaĢkanınca Belediyede görevli Müdürler arasından görevlendirilecek 2 kiĢi olmak 

üzere toplam 5 (beĢ) kiĢiden oluĢur. Aynı Üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. 

Yardım Komisyonu en az 4 (dört) kiĢi ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eĢitliği 

halinde baĢkanının bulunduğu taraf üstün sayılır. 

d) Komisyon Üyeleri izinli ya da raporlu olduğu sürelerde görevlerini vekâleten yürütenler, 

komisyon toplantılarına katılır. 

e) Komisyon ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve taleplerini değerlendirmek için, Belediye 

BaĢkanının çağrısı üzerine toplantı yapabilir. 

Müracaatların Değerlendirilmesi 

Madde 11- (1) Yardımlar için yapılan Müracaatlarda dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler 

Belediye tarafından yapılan Kent bilgi sistemleri veri tabanı altlık olarak alınır. 
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a) Bu yönetmeliğin eki olan Ekonomik Derece puan kriterleri formu doldurularak 

değerlendirme yapılacak kiĢiler Belediyece res’en kabul edilir. 

b) Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve 

belgeler gizlice araĢtırılır. Bu araĢtırma, Kolluk, Nüfus Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Tapu, 

Bankalar, Belediye ve Muhtarlık nezdinde yaptırılabileceği gibi komisyonca da Res’en 

yapılabilir.  

c) Müracaatların değerlendirilmesi aĢamasında Kaymakamlık Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢma Vakfı, Muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarından da istifade edilebilir. 

 

Muhtaçlık Dereceleri 

Madde 12- (1) Belediye tarafından yapılacak yardımlara iliĢkin olarak oluĢturulacak ve bu 

Yönetmeliğin eki kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak 

değerlendirme sonucu her muhtaç kiĢi için verilen puanlar derecelendirilerek, yardım miktarına 

göre yardım yapılacaktır. 

 1- Yapılacak yardım hakkında düzenlenecek raporda aĢağıdaki kriterler göz önünde 

bulundurulacaktır. 

a) Aile bireylerinin iĢ durumu 

b) Ailenin net geliri 

c) Barınma ve eĢya durumu 

d) Ailede yaĢayan kiĢilerin sayısı ve kimlik bilgileri 

e) Ailede öğrenim gören kiĢi sayısı 

f) Medeni hali 

g) Engelli durumu 

h) BaĢka kurumlardan alınan yardımlar 

i) TaĢınır ve taĢınmaz mal durumu 

2- Belediye tarafından yapılacak yardımlara iliĢkin olarak oluĢturulacak ve bu yönetmeliğin eki 

kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu 

her ihtiyaç sahibi kiĢi için verilen puanlar derecelendirilerek, yardım miktarına göre yardım 

yapılır. Yardımlar, yardım Komisyonunca yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan 

üzerinden, en yüksek puan alandan baĢlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır. 

11.3. Puanlama; 



 

11.3.1) 0-50 Puan arası yardıma uygun değil  

11.3.2) 51 – 65 Puan arası Azami net asgari ücretin üzerinden yüzde 20 oranında nakdi veya 

ayni yardım, 

11.3.3) 66 – 80 Puan arası azami net asgari ücretin yüzde 30 oranında nakdi veya ayni yardım, 

11.3.4) 81 – 100 Puan arası azami net asgari ücretin yüzde 40 oranında nakdi veya ayni yardım, 

 olarak yapılabilir 

 

Sosyal İnceleme Raporları 

Madde 13- (1) Komisyon tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporlarında; muhtaç 

durumdaki kiĢilerin geçmiĢindeki yardım talepleri, evvelce yapılan yardımlar, durumlarındaki 

değiĢmeler, hali hazırdaki özellikleri, kiĢisel ve ailevi bilgiler yanında, sosyal ve ekonomik 

Ģartlar, mahalli imkânlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile varılan kanaat ve ihtiyaç 

içindeki kiĢilerin ne tür bir yardımdan veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağı, 

yardımın miktarı, süresi ve Ģekli ile ilgili hususlar da açıkça belirtilir. 

13.2. Sosyal inceleme raporları kiĢisel nitelikte gizli belgelerdir. 
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Sosyal Yardımın Kesilmesi 

Madde 14- (1) Ayni ve Nakdi yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin; 

 14.1.1. Ölümü 

 14.1.2. Türk vatandaĢlığından çıkması, çıkarılması, vatandaĢlık hakkını kaybetmesi, 

 14.1.3. Muhtaçlığın kalkması, 

 14.1.4. Kadın ve erkeğin evlenmesi nedeniyle muhtaç durumundan çıkması, 

 14.1.5. HemĢerilik vasfını kaybetmesi, 

 14.1.6. Geçerli bir mazeret olmaksızın verilen yardımı üç ay aralıksız olarak alınmaması, 

 14.1.7. Sakatlığı nedeniyle ayni ve nakdi yardım almakta iken durumlarına uygun iĢ bulması, 

 Hallerinde yardım kesilir. 

 14.2. Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. 

Sürekli yardım edilen kiĢinin durumu, periyodik olarak takip edilir. KiĢinin yardım almadan 

hayatını sürdürebileceği maddi Ģartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde yardım, bu 

durumun ortadan kalktığı tarihi izleyen aybaĢından itibaren kesilir. 

 14.3. Yardım talebiyle müracaatta bulunanlarca gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde 

yardım kesilerek yapılan yardımlar geri istenir. 

 

Özel Hükümler 

Madde 15- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren yardımlara iliĢkin olarak, Belediye Meclisi 

tarafından değiĢiklikler yapılabilir.  

 

Dilekçe Örneği ve Formlar 

Madde 16- (1) Yapılacak yardımlara iliĢkin gerekli dilekçe örneği ve benzeri formlar 

belediyeden temin edilecektir. 

 

Ekler 

Madde 17- (1) Belediye tarafından oluĢturulacak olan ekonomik derece puan kriterleri formu 

bu Yönetmeliğin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

Yürütme 



 

Madde 18- (1) Bu Yönetmeliğin Hükümlerini Belediye BaĢkanı ve Görevlendirmesi 

durumunda Belediye BaĢkanı adına Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

 

Yürürlük 

Madde 19- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisi tarafından Kabulü ile yürürlüğe girer. 

 

 

 

         Meclis BaĢkanı                                   Katip Üye                            Katip Üye 

         Recep ÖZKAN                          Remzi RuĢen AYAN  Tahir SARIOĞLU 

         Belediye BaĢkanı                            Meclis Üyesi                       Meclis Üyesi   
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 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 29/01/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 

Yılı Döneminin ġubat ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüĢmek için, Belediye BaĢkanı 

Recep ÖZKAN’ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi 

ÇalıĢma Yönetmeliği’nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 04/02/2013 Pazartesi günü saat 14.oo’de 

Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil 

MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Remzi RuĢen AYAN, Sadullah 

YILDIRIM,  Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU,  Hüseyin TAġAR,  Bayram SABAH, 

Tevfik AYYARKIN, Salim AÇIKGÖZ,  Ömer IġIK ve Mustafa BAKIR  katıldılar. Meclis 

üyesi YaĢar ATAMAL ve  Adnan YAVAN toplantıya katılmadı.  

 

Gündemin beĢinci maddesi, Ġmar konularının ve Ġmar Komisyon raporunun görüĢülmesi 

olup,  

 

 1- Develi Kaymakamlığı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 07/01/2013 tarih ve 90 sayılı 

yazısı okundu, yazıda, ReĢadiye mahallesinde bulunan 671 ada 20 parselde bulunan Atatürk 

Ġlköğretim okulunun etrafındaki konut yerleĢkesinin yoğunluğunun arttığı ve yeni okul binası 

yapılması gerektiği için bahse konu okulun Kuzey doğusunda bulunan 671 ada 4 ve 5 nolu 

parsellerde plan değiĢikliğinin yapılarak Eğitim Alanına dahil edilmesi talebinin, 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi 

gereğince Ġmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 2- Develi Kaymakamlığı Ġlçe Mal Müdürlüğünün 20/12/2012 tarih ve 668 sayılı yazısı 

okundu, yazıda, Fenese Yukarı mahallesi Kelpin mevkiinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 



 

718 ada 157 nolu parsel üzerine beton santrali kurmak ve mıcır-toprak stok sahası olarak 

kullanılmak üzere mevzi imar planına alınması talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

24.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Ġmar 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

 3-Ġlçe Müftülüğünün 14/12/2012 tarih ve 593 sayılı yazısı okundu, yazıda Mülkiyeti 

Develi Belediyesine ait ReĢadiye mahallesi 555 ada 5 nolu parselde bulunan binanın, D grubu 

geçici Kur’an Kursu açılmak Ģartı ile Ġlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili 15/01/2013 

tarih ve 1 nolu Ġmar komisyon raporu okundu. 

Yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Kanununun 22.maddesi ve Belediye Meclisi 

ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylama neticesinde, 

Ġmar Komisyon raporu doğrultusunda, Mülkiyeti Develi Belediyesine ait ReĢadiye mahallesi 

555 ada 5 nolu parselde bulunan binanın, D grubu geçici Kur’an Kursu açılmak Ģartı ile 5393 

Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve aynı Kanunun 75.maddesinin d fıkrası  gereğince 

Ġlçe Müftülüğüne tahsis edilmesine, tahsis iĢlemlerini yerine getirmek ve tahsis Ģartlarına 

belirlemek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

 

 

Karar No : 09                                                                         Sayfa No : 2 

Karar Tarihi : 04/02/2013 

 

4-Kayseri Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 21/01/2013 tarih ve 552 sayılı yazısı 

okundu, yazıda, Kayseri ili, Develi Ġlçesi Yeni mahallede 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22-a 

uygulaması iĢlemlerinde, 22-a uygulama ekipleriyle birlikte tapulama ve kadastro 

çalıĢmalarında görev yapmak üzere  6 adet bilirkiĢinin Belediye Meclisinde seçilmesi ve 

seçilen bilirkiĢilerin  isimlerinin bildirilmesi talep edilmektedir. 

Yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Kanununun 22.maddesi ve Belediye Meclisi 

ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylama neticesinde, 

3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi uyarınca, Kayseri ili, Develi Ġlçesi Yeni mahallede 

3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22-a uygulaması iĢlemlerinde, 22-a uygulama ekipleriyle 

birlikte tapulama ve kadastro çalıĢmalarında bilirkiĢi olarak görev yapmak üzere, Mustafa 

KILIÇKAYA, Orhan KÖYLÜOĞLU, Mustafa KISA, Mükremin ÖLÇER, Nebi USLUOĞLU 

ve Selçuk KOLAY’ın seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 

 

BaĢkan, Kayseri ġeker Pazarlama A.ġ’nin elinde bulunduğu araçları satıĢa çıkardığını, 

binek tipi bu araçlara ihtiyacımız olduğunu, bu nedenle satıĢa sunulan araçlardan belediyemiz 

hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması konusunun gündem harici olarak 

görüĢülmesinin, gündeme alınıp alınmamasını teklif etti. Teklifin gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 Yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Kanununun 22.maddesi ve Belediye 

Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylama 

neticesinde, Kayseri ġeker Pazarlama A.ġ tarafından satıĢa çıkarılan 2004 Model Ford Ranger 

2.5, 2008 Model Ford Ranger 2.5 ile 2003 model Ford Transit 350MD/C tipi üç adet aracın, 

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 237 Sayılı TaĢıt Kanunun ilgili maddelerine istinaden Develi 

Belediyesi adına satın alınmasına oybirliğiyle karar verildi. 

 

 BaĢkan,  ilçemize  kurulması düĢünülen Araç muayene istasyonu ile ilgili,  araç 

muayene istasyonu inĢaatının  Belediyemiz tarafından yapılarak kira yolu ile  yada bir yer 

tahsis edilerek kurulması konusunda Sevgi ESEN’le görüĢmeler yapıldığını, 

 12/02/2013 tarihinde Gıcık tünelinden çıkan içme suyu ile ilgili Ġller Bankası A,ġ 

tarafından yapılacak  ihaleyi izlemek  üzere  Ankara’ya gideceğini, 

 Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr.Ahmet GÖDEKMERDAN’ın 

24 Ocak 2013 tarihinde ilçemize gelerek Develi’ye yapılacak olan “Bölgesel Hastane Projesi “ 



 

alanında incelemelerde bulunduğunu, hastane alanında mülkiyet sorunlarının çözülmek üzere 

imar uygulaması çalıĢmalarının sonuçlanacağını, Hasan KORKUT  isimli vatandaĢımızın 6000 

metre kare yerini hastane yapımı  için bağıĢ yapmayı düĢündüğünü,  kısa zamanda tahsis 

iĢlemlerinin tamamlanarak Sağlık Bakanlığına devrinin yapılacağı konusunda Belediye Meclis 

üyelerine bilgi verdi. 

 

BaĢkan gündemin ve gündem harıci konuların görüĢüldüğünü, baĢka söz almak isteyen 

olup olmadığını sordu, baĢka söz alan olmadı, baĢkan bunun üzerine alınan kararların ilçemize 

hayırlar getirmesi dileğiyle, oturuma katılan  üyelere teĢekkür  ederek 2013 yılı döneminin 

ġubat ayı Belediye Meclis toplantısını kapattı. 

 

 

 

         Meclis BaĢkanı                                   Katip Üye                            Katip Üye 

         Recep ÖZKAN                          Remzi RuĢen AYAN  Tahir SARIOĞLU 

         Belediye BaĢkanı                            Meclis Üyesi                       Meclis Üyesi   

 

   

   


