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   Sayın: Meclis Üyesi  

    

Develi Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 6. ve 7.maddeleri gereğince 06/01/2014 Pazartesi günü saat 14.oo’de Belediye 

Hizmet Binasındaki Belediye Meclis toplantı salonunda toplanacaktır. 

 Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim. 

 

 

                                                                                                                                Recep ÖZKAN 

                                                                                                                               Belediye Başkanı  

 

*Yoklama ve açılış. 

 

*02/12/2013 tarihli Meclis tutanak özetlerinin okunması ve oylanması 

 

Meclis Gündemi 

1-2014 Yılı Dönemi Develi Belediye Meclisinin toplantı günleri ile tatil ayının belirlenmesi. 

 

2-Denetim komisyonuna üye seçiminin yapılması. 

 

Plan ve Bütçe komisyon Raporları 

3-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; Belediyemiz sınırları içine yapılacak olan baz istasyonu ve 

GSM sinyal artırıcı yansıtıcıların kurulması için Yukarı Develi mahallesi 317 ada 5 nolu parselin 

kiraya verilmesi  ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. 

 

4-Meclis Üyeleri Sadullah YILDIRIM, Yaşar ATAMAL ve Ömer IŞIK’ın bilgi edinimi ile ilgili 

plan ve bütçe komisyonunun raporunun görüşülmesi. 

 

İmar konularının ve Komisyon Raporlarının Görüşülmesi. 

5-Komisyona havale edilecek konular 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Zafer ÖZDAMARLAR’ın talebine istinaden Everek 

Camikebir mahallesinde bulunan 646 ada 11 nolu parsel ile teklifinin görüşülmesi. 

 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Recep KOCAOĞLU’nun talebine istinaden Fenese Yukarı 

mahallesi 1059 ada 1 nolu parsel ve 1060 ada 1 nolu parseld ile ilgili teklifinin görüşülmesi. 

 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Nihat SOYLU’nun dilekçesine istinaden, mülkiyeti Develi 

Belediyesine ait Fenese Aşağı mahallesinde bulunan 164 ada 18 nolu parsel ile ilgili teklifinin 

görüşülmesi. 

T.C 

DEVELİ BELEDİYESİ 

Yazı İşleri Müdürlüğü 



 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Yaşar SİNİN’in dilekçesine istinaden Güney Aşağı 

mahallesinde bulunan mülkiyeti Develi belediyesine ait 437 ada 89 nolu parsel ile ilgili teklifinin 

görüşülmesi. 

 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Develi Kaymakamlığı İlçe Malmüdürlüğünün talebine 

istinaden Yedek mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait imar planında mezarlık alanına 

tahsisli 362 ada 6 nolu parsel ile ilgili teklifinin görüşülmesi. 

 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Kayseri ve Civarı Elektrik  Türk A.Ş’nin talebi 

doğrultusunda Sanayi caddesi üzerinde bulunan trafo binasının 1002 ada 1 nolu parsel üzerinde 

bulunan park alanına taşınması planlandığından bahse konu alanda imar plan değişikliğinin 

yapılarak trafo yeri olarak tahsis teklifinin görüşülmesi. 

 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Gazi Belediye Başkanlığının 290 sayılı talebine istinaden, 

Gazi Belediye Meclisinin 2013/08 nolu Belediye Meclis kararının onaylanması ile ilgili 

teklifinin görüşülmesi.  

 

Komisyon Raporları  

 

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Öksüt köyünden getirilen içmesuyu inşaatının yapımı  

sırasında içmesuyu güzergahındaki bahçelere verilen zararın Develi Belediyesi tarafından 

ödenmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. 

 

7-İmar ve Şehircililik Müdürlüğünün; Tüvtürk Temsilcisi Cemalettin OSMANOĞLU’nun 

dilekçesine istinaden Reşadiye mahallesinde bulunan 2107 ada 1 ve 2 nolu parsellerin araç 

muayene istasyonu yapılmak üzere satın alma talebi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun 

görüşülmesi.  


