
 

 

 

                   T.C. 

 DEVELİ BELEDİYESİ                                               MECLİS KARARI  

Karar Tarihi     : 06/07/2009                                                             Karar No   : 21 

                                                                                                                                                                                                              

         

        Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 29/06/2009 tarihli gündemi 

görüşmek için, Belediye Başkanı Recep ÖZKAN’ın Başkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 

20.maddesi gereğince, Belediye Meclis salonunda saat 15.oo de toplandı.Yoklama yapıldı. 

Toplantıya üyelerden; İsmail DEVELİOĞLU,  Salim AÇIKGÖZ, Kamil MÜDERRİSOĞLU,  

Nuh KILAVUZ, Hüseyin TAŞAR, Sadullah YILDIRIM, Bayram SABAH, Tevfik 

AYYARKIN, Halil ÖZDEMİR, Adnan YAVAN, Ömer IŞIK, Mustafa BAKIR, Remzi Ruşen 

AYAN ve  Mevlüt NERKİZ katıldılar.  

       Meclis Üyesi  Tahir SARIOĞLU mazeret bildirerek toplantıya katılmadı. 

            

        Başkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 7.Toplantısının 

9.Birleşiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu.  

 

        Bir önceki Meclis toplantı tutanakları okundu, kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

Kararların bir kopyası üyelere dağıtıldı.      

   

        Gündeme geçmeden önce Başkan gündem harici üç adet müzekkere olduğunu, bunların 

gündeme alınıp alınmamasını ve gündeme alındığı takdirde gündem sırasının, yeniden 

belirlenmesini önerdi. Müzekkereler sırası ile okundu. Yapılan müzakerelerden sonra, 3 adet 

müzekkerenin gündeme alınmasına, gündem sırasının, Temizlik işleri müdürlüğünün parklara 

isim verilmesi ile ilgili müzekkeresinin gündemin 4.maddesi olarak, Birlik Müdürü Ali 

ORHAN’ın UNDP’den alınacak meblağın kullanımı ile ilgili müzekkeresinin gündemin 

5.maddesi olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili 

müzekkeresinin gündemin 6.maddesi olarak, İmar konularının ise gündemin 7.maddesi olarak 

belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi. 

    

       Gündeme geçildi. Gündemin birinci maddesi; Meclis üyesi Tevfik AYYARKIN’ın 

Belediye bünyesinde şirket kurulması ile ilgili önergesinin görüşülmesi olup, önerge okundu, 

önerge sahibi Tevfik AYYARKIN söz alarak şirket kurulduğu takdirde kolay bir şekilde 

kaynak bulunacağını, ucuz ve kalifiye eleman sağlanacağını, bürokrasinin azalacağını, Belediye 

işlerinin şirket aracılığı ile yürütüleceğini beyan etti.  Meclis üyeleri Mustafa BAKIR, Nuh 

KILAVUZ, Mevlüt NERKİZ, Ömer IŞIK, Halil ÖZDEMİR ve Adnan YAVAN Belediyenin 

mali yapısının şirket kurulmasına yeterli olmadığını, şirket olan yerlerde yolsuzlukların, 

şaibenin olduğunu bu nedenle şirket kurulmaması yönünde görüş beyan ettiler, yapılan 

müzakerelerden sonra, şirketlerin kuruluşu, çalışması, yönetimi, mali yapısı gibi konularda 

daha kapsamlı bir araştırma yapılarak, önerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine ve 

takip eden Meclis toplantılarında yeniden değerlendirilmesine, Adnan YAVAN, Halil 

ÖZDEMİR, Ömer IŞIK, Mustafa BAKIR ve Mevlüt NERKİZ’in ret oylarına karşılık, oy 

çokluğu ile karar verildi.  

 

 

 

       Meclis Başkanı                                   Katip                                  Katip  

       Recep ÖZKAN                           Tahir SARIOĞLU            Tevfik AYYARKIN 

       Belediye Başkanı                            Katılmadı   

 

 

 



 

 

                   T.C. 

 DEVELİ BELEDİYESİ                                               MECLİS KARARI  

Karar Tarihi     : 06/07/2009                                                             Karar No   : 22 

                                                                                                                                                                                                              

         

        Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 29/06/2009 tarihli gündemi 

görüşmek için, Belediye Başkanı Recep ÖZKAN’ın Başkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 

20.maddesi gereğince, Belediye Meclis salonunda saat 15.oo de toplandı.Yoklama yapıldı. 

Toplantıya üyelerden; İsmail DEVELİOĞLU,  Salim AÇIKGÖZ, Kamil MÜDERRİSOĞLU,  

Nuh KILAVUZ, Hüseyin TAŞAR, Sadullah YILDIRIM, Bayram SABAH, Tevfik 

AYYARKIN, Halil ÖZDEMİR, Adnan YAVAN, Ömer IŞIK, Mustafa BAKIR, Remzi Ruşen 

AYAN ve  Mevlüt NERKİZ katıldılar.  

        Meclis Üyesi  Tahir SARIOĞLU mazeret bildirerek toplantıya katılmadı. 

            

        Gündemin ikinci maddesi;  

        İtfaiye Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülmesi olup, Başkan Yardımcısı İsmail 

DEVELİOĞLU’nun Belediyemize itfaiye aracı alınması ile ilgili müzekkeresi okundu, Başkan, 

ilçemizde çok katlı binaların yapılmaya başlandığını, mevcut itfaiyemizin 18 metre merdiveni 

olduğunu, sivil savunma ve doğal afetlerde kullanmak amacıyla, geniş ve teknik donanımlı, 28 

metre uzun merdivenli bir itfaiye aracına ihtiyacımız olduğundan yeni bir itfaiye aracı 

alınmasını talep etmektedir.  

        Belediye Başkanı söz alarak itfaiye aracı alımı yanında, temizlik işlerinde kullanılan çöp 

araçlarının eski model ve kullanılamaz hale geldiğini, en az iki adet acil olarak çöp aracı 

alınmasını,bu araçların alınması için bir komisyon kurularak, araçların özellikleri hakkında 

araştırma yapmasını, komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda araçların satın alınmasını, 

ayrıca bu araçlar için İller Bankasından kredi kullanılmasını beyan etti. 

 

        Yapılan müzakerelerden sonra; Belediyemize bir adet geniş ve teknik donanımlı uzun 

merdivenli (28 metre) itfaiye aracı ve iki adet çöp aracı alınmasına, bu araçların alınması için 

İller Bankasından kredi kullanılmasına, kredi miktarını belirlemeye ve İller Bankası ile 

sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Recep ÖZKAN’a yetki verilmesine, oy birliği ile karar 

verildi.  

        Alınacak araçlarla ilgili araştırma yapmak üzere, Meclis üyeleri, Adnan YAVAN, Mustafa 

BAKIR, Nuh KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN ve Salim AÇIKGÖZ’den oluşan bir komisyon 

kurulmasına, komisyonun hazırlayacağı raporun araç alımı sırasında değerlendirilmesine, oy 

birliği ile karar verildi. 

      

      

       

       Meclis Başkanı                                   Katip                                  Katip  

       Recep ÖZKAN                           Tahir SARIOĞLU            Tevfik AYYARKIN 

       Belediye Başkanı                              Katılmadı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   T.C. 

 DEVELİ BELEDİYESİ                                               MECLİS KARARI  

Karar Tarihi     : 06/07/2009                                                             Karar No   : 23 

                                                                                                                                                                                                              

         

        Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 29/06/2009 tarihli gündemi 

görüşmek için, Belediye Başkanı Recep ÖZKAN’ın Başkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 

20.maddesi gereğince, Belediye Meclis salonunda saat 15.oo de toplandı.Yoklama yapıldı. 

Toplantıya üyelerden; İsmail DEVELİOĞLU,  Salim AÇIKGÖZ, Kamil MÜDERRİSOĞLU,  

Nuh KILAVUZ, Hüseyin TAŞAR, Sadullah YILDIRIM, Bayram SABAH, Tevfik 

AYYARKIN, Halil ÖZDEMİR, Adnan YAVAN, Ömer IŞIK, Mustafa BAKIR, Remzi Ruşen 

AYAN ve  Mevlüt NERKİZ katıldılar. 

        Meclis Üyesi  Tahir SARIOĞLU mazeret bildirerek  toplantıya katılmadı. 

            

        Gündemin üçüncü maddesi; Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi olup, 

hazırlanan Komisyon raporu Komisyon Başkanı tarafından okundu,  

        Yapılın müzakerelerden sonra; Eryağ A.Ş’de bulunan Belediyemize ait 281 adet hissenin 

nominal değeri üzerinden şirketin büyük hissedarı Abdullah KESKİNKILIÇ’a, devir 

masraflarının ilgili kişi tarafından karşılanması şartıyla devrine, Komisyon Raporu 

doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

        Bahçebaşı mahallesinde bulunan 1760 ada 7 nolu parselin bölgeye yapılacak olan TOKİ 

konutlarına yakın olması, iki kenarının yola cepheli olması, imar nizamının A4 olmasından 

dolayı metre kare birim fiyatının 30,00 TL olarak belirlenmesine, Komisyon Raporu 

doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

        Fenese Aşağı mahallesi Eski Adliye binası alt katında bulunan toplam 34,02 m2 iki adet 

işyerinin, muhammen satış bedeli metre karesinin  1.800,00 TL olarak belirlenmesine, 

Komisyon Raporu doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

        Harman mahallesinde bulunan 154 ada 3 nolu parsel üzerinde mülkiyet sahiplerin Tapu 

Tahsis Belgesi olduğundan, ilgili kişilere Tapu Tahsisi kadar alanın devredilmesinden sonra  

Belediyeye kalan hissenin muhammen satış metre kare bedelinin 100,00 TL olarak 

belirlenmesine, Komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi. 

        Fenese Aşağı mahallesi, Hadibey caddesi ve Uzun Çarşı arasında kalan 201 nolu adada 

bulunan Okudur Pasajı içerisindeki işyerlerinin mülk sahipleri ile görüşülerek Kamulaştırılması 

için Belediye Encümenine gönderilmesine, Komisyon Raporu doğrultusunda, oy birliği ile 

karar verildi. 

       İbrahimağa mahallesi Milli Piyango Lisesi karşısında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 

1494 ada 11 nolu parselin (1726 m2) satışına karar verildiği takdirde, mümkünse kat karşılığı 

verilerek değerlendirilmesine veya  muhammen satış bedeli metre karesinin  120,00 TL olarak 

belirlenmesine, Komisyon Raporu doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

       Harman mahallesi Eski Salı Pazarında bulunan prefabrik işyeri için Encümen tarafından 

belirlenen 2.800,00 TL bedelin uygun olduğuna, aynı yerde bulunan diğer işyerinin daha önce 

bu bedelden kiraya verildiğinden itirazın reddine,  Komisyon Raporu doğrultusunda, oy birliği 

ile karar verildi.  

 

      Başkan; 1.oturuma 15 dakika ara vererek oturum kapattı.   

       

 

       Meclis Başkanı                                   Katip                                  Katip  

       Recep ÖZKAN                           Tahir SARIOĞLU            Tevfik AYYARKIN 

       Belediye Başkanı                            Katılmadı 

 

 

 



 

 

                   T.C. 

 DEVELİ BELEDİYESİ                                               MECLİS KARARI  

Karar Tarihi     : 06/07/2009                                                             Karar No   : 24 

                                                                                                                                                                                                              

         

        Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 29/06/2009 tarihli gündemi 

görüşmek için, Belediye Başkanı Recep ÖZKAN’ın Başkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 

20.maddesi gereğince, Belediye Meclis salonunda saat 15.oo de toplandı.Yoklama yapıldı. 

Toplantıya üyelerden; İsmail DEVELİOĞLU,  Salim AÇIKGÖZ, Kamil MÜDERRİSOĞLU,  

Nuh KILAVUZ, Hüseyin TAŞAR, Sadullah YILDIRIM, Bayram SABAH, Tevfik 

AYYARKIN, Halil ÖZDEMİR, Adnan YAVAN, Ömer IŞIK, Mustafa BAKIR, Remzi Ruşen 

AYAN ve  Mevlüt NERKİZ katıldılar. 

     Meclis üyesi  Tahir SARIOĞLU mazeret bildirerek  toplantıya katılmadı. 

       

     Başkan saat 16.50’de ikinci oturumun başladığını üyelere duyurdu. Meclis üyesi Kamil 

MÜDERRİSOĞLU salondan ayrıldı. 

         

      Gündemin dördüncü maddesi; İlçemizdeki parklara isim verilmesi ile ilgili Temizlik İşleri 

Müdürlüğünün müzekkeresi okundu; Yapılan müzakerelerden sonra, Meclis üyelerinin 

ilçemizin çeşitli yerlerdeki parkları ziyaret ederek, parklara mahallinde isim belirlenmesini ve 

belirlenen isimlerin bir sonraki Meclis toplantısın da değerlendirilmesine, oy birliği ile karar 

verildi. 

 

     Gündemin beşinci maddesi; Birlik Müdürü Ali ORHAN’ın müzekkeresinin görüşülmesi 

olup, müzekkere okundu; müzekkerede, Develi Belediyesi olarak Türkiye’nin İklim 

Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı Seyhan 

Havzası Proje çağrısına yaptığımız, proje hazırlığı kapsamında, ilgili makamdan alınacak 

hibenin proje için harcanacağı, beyanı talep edilmektedir. 

      Yapılan müzakerelerden sonra; “ UNDP’den alınacak meblağın MDG-F 1680 Türkiye’nin 

İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin geliştirilmesi, Birleşmiş Milletler ortak programı 

Seyhan Havzası proje çağrısı için ayrılacağını ve sadece proje faaliyetleri için harcanacağına “ 

oy birliği ile karar verildi.   

 

     Gündemin altıncı maddesi; İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Kozan KARATAŞ’ın 

müzekkeresi olup, müzekkere okundu, müzekkerede, Gelişen ve Kentleşen Develi’mize mimari 

ve şehircilik yönünden daha iyi hizmetler verebilmek, çarpık, kaçak ve düzensiz yapılaşmayı 

önleyebilmek, deprem Yönetmeliğine uygun yapılaşmayı sağlamak için proje kontrollerinin 

düzenli yapılması gerektiğinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde bir adet Mimar, bir 

adet Mühendis ve bir adet jeolog sözleşmeli personel çalıştırılmasını talep etmektedir. 

      Yapılan müzakerelerden sonra; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde 

31/12/2009 tarihine kadar 3 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına,  

Belediyemiz norm kadrosunda Teknik Hizmetler sınıfında 11.derecede boş bulunan 3 adet 

Teknisyen kadrosunun 1 adetinin iptal edilerek, Teknik Hizmetler sınıfından 8.dereceli olarak, 

bir adet Jeolog ihdas edilmesine, 01/07/2009 tarihinden itibaren Mimarın aylık ücretinin net 

900,00 TL olarak, Mühendis ve Jeolog’un aylık ücretlerinin ise net 800,00 TL olarak 

belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi. 

 

 

       Meclis Başkanı                                   Katip                                  Katip  

       Recep ÖZKAN                           Tahir SARIOĞLU            Tevfik AYYARKIN 

       Belediye Başkanı                            Katılmadı 

 

 



 

 

                   T.C. 

 DEVELİ BELEDİYESİ                                               MECLİS KARARI  

Karar Tarihi     : 06/07/2009                                                             Karar No   : 25 

                                                                                                                                                                                                              

         

        Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 29/06/2009 tarihli gündemi 

görüşmek için, Belediye Başkanı Recep ÖZKAN’ın Başkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 

20.maddesi gereğince, Belediye Meclis salonunda saat 15.oo de toplandı.Yoklama yapıldı. 

Toplantıya üyelerden; İsmail DEVELİOĞLU, Salim AÇIKGÖZ, Kamil MÜDERRİSOĞLU, 

Nuh KILAVUZ, Hüseyin TAŞAR, Sadullah YILDIRIM, Bayram SABAH, Tevfik 

AYYARKIN, Halil ÖZDEMİR, Adnan YAVAN, Ömer IŞIK, Mustafa BAKIR, Remzi Ruşen 

AYAN ve Mevlüt NERKİZ katıldılar.  

        Meclis üyesi Tahir SARIOĞLU, mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.  

               
        Gündemin yedinci maddesi; İmar konularının görüşülmesi olup,           

        Meclis üyesi Nuh KILAVUZ Meclis salonundan ayrıldı. 

 

       1-Durmuş YİĞİT ve İnönü caddesi üzerinde ikamet eden 13 kişinin müşterek dilekçesi 

okundu, dilekçede, İnönü caddesinin 1985 yılı imar planına göre 12 metre olduğu, sonradan 

yapılan değişiklikle 20 metreye çıkartıldığından, mağdur olduklarını, cadde genişliğinin 15 

metreye düşürülmesini talep etmektedirler. 

       Yapılan müzakerelerden sonra; imar komisyonu ve plan müelliflerinin, talebin plan 

bütünlüğünü bozacağı planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğundan dolayı olumsuz 

görüşleri doğrultusunda talebin reddine, oy birliği ile karar verildi.    

 

       2-Adem AYHAN’ın dilekçesi okundu; dilekçede, Harman mahallesinde bulunan 895 ada 

13 nolu parseline yaptıracağı inşaata ilave bir kat verilmesini talep etmektedir. 

      Yapılan müzakereden sonra; imar komisyonu ve plan müelliflerinin olumsuz görüşleri 

doğrultusunda, Harman mahallesinde bulunan 895 ada 13 nolu parseline yaptıracağı inşaata 

ilave bir kat verilmesi talebinin reddine, oy birliği ile karar verildi. 

 

      Meclis üyesi Remzi Ruşen AYAN salondan ayrıldı. 

      3-Adnan TOKER’in dilekçesi okundu; dilekçede, Aşağı Everek mahallesinde bulunan 1365 

ada 5 nolu parselin çevresindeki yapılaşmaların ikiz nizam olduğundan, kendi parselinin de ikiz 

nizam olmasını talep etmektedir. 

      Yapılan müzakerelerden sonra; İmar komisyonu ve plan müelliflerinin olumlu görüşleri 

doğrultusunda, Aşağı Everek mahallesinde bulunan 1365 ada 5 nolu parselin imar nizamının 

İkiz nizam 3 kat olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi. 

 

      4- İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Kozan KARATAŞ’ın müzekkeresi okundu; 

müzekkerede, Camicedit mahallesinde bulunan 1494 ada 11 nolu parselin (1726 m2) imar 

planında, sağlık ocağı alanı olarak ayrıldığından, bölgede sağlık ocağı alanına ihtiyaç olmadığı, 

bu nedenle tahsisin kaldırılarak, parselin Ticari konut alanına tahsis edilmesini ve ihale yolu ile 

satılmasını talep etmektedir.  

     Yapılan müzakerelerden sonra; İmar komisyonu raporu doğrultusunda, Camicedit 

mahallesinde bulunan 1494 ada 11 nolu parselin üzerindeki Sağlık Ocağı tahsisinin 

kaldırılmasına,  parselin Ticari konut alanına tahsis edilmesine, hazırlanan imar planı tadilatının 

onaylanmasına ve ihale yolu ile satılmasına, oy birliği ile karar verildi.  

 

 Meclis üyesi Nuh KILAVUZ toplantıya katıldı. 

 

 



 

 

     Karar No      : 25 

     Karar Tarihi : 06/07/2009                                                                    Sayfa No:2  

 

     5-İlçe Mal Müdürlüğünün 18/05/2009 tarih ve 396 sayılı yazısı okundu; yazıda, Harman 

mahallesi 154 ada 5 ve 39 nolu parsellerin imar planının Islah İmar Planı yerine yapıldığına 

dair karar alınması talep edilmektedir. 

      Yapılan müzakerelerden sonra; İmar komisyonu raporu doğrultusunda, Harman mahallesi 

154 ada 5 ve 39 nolu parsellerin imar planının, ıslah imar planı yerine yapıldığına, oy birliği ile 

karar verildi. 

 

        6-Meliha KANELCİ’nin dilekçesi okundu; dilekçede, İbrahimağa mahallesinde bulunan 

1194 ada 4 nolu parsele cepheli 7 metrelik yolun kaldırılmasını talep etmektedir. 

     Yapılan müzakerelerden sonra; İmar komisyonun plan müelliflerinin görüşü doğrultusunda 

karar verilmesi yönündeki raporları ve plan müelliflerinin olumsuz görüşleri doğrultusunda, 

İbrahimağa mahallesinde bulunan 1194 ada 4 nolu parsele cepheli 7 metrelik yolun kaldırılması 

talebinin reddine, Adnan YAVAN’ın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.  

     

     7-Ali Zafer DEDEMEN’in dilekçesi okundu; dilekçede, mülkiyeti Develi Belediyesine ait 

114 ada 43 nolu parselin kendisine satılması veya 41 ada 1 nolu Belediye su deposu ön 

kısmında bulunan ve Belediye tarafından kullanılan arsası ile takas edilmesini talep etmektedir. 

     Yapılan müzakerelerden sonra; İmar komisyonu raporu doğrultusunda, mülkiyeti 

Belediyemize ait Harman mahallesinde bulunan 114 ada 43 nolu parselin Belediye menfaati 

doğrultusunda değerlendirilmesine, takas edildiği takdirde takas edilen arsa metre karesi kadar  

yer ile takasına, takas edilen kısmın ilgili kişinin 114 ada 43 nolu parsel arkasında bulunan 

arsasının cephe uzunluğunu geçmemesine, oy birliği ile karar verildi. 

 

       8-Meclis üyeleri Halil ÖZDEMİR ve Sadullah YILDIRIM’ın önergesi okundu; önergede, 

Aşık Seyrani mahallesi mezarlık karşısında bulunan, Yeni Sanayi bölgesi olarak ayrılan yerin,  

uygun olmadığını, Üniversite Mütevelli Heyetinin de o bölgeye sıcak bakmadığını, o bölgenin 

“ Okullar Bölgesi “ olarak planlamasının yapıldığını, ileride sorunlarla ve itirazlarla 

karşılanmaktansa, Tomarza- Bakırdağı arasında bir bölgenin, Yeni Sanayi Bölgesi olarak 

belirlenmesi talebinin, İmar Komisyonuna gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.  

 

        9-Ahmet Cevdet AKSU ve Abdulkadir ŞIHBARAKLIOĞLU’nun müşterek dilekçesi 

okundu; dilekçede, İbrahimağa mahallesinde bulunan 597 ada 44, 45 ve 52 nolu parsellere 

yapacağı inşaatın, kat yüksekliğini 16 metre olarak değerlendirmek istediğinden, ilave bir kat 

verilmesi talebinin, İmar Komisyonuna gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

 

        10-Emine ÇOBAN’a vekaleten Mustafa ŞİŞLİ’nin dilekçesi okundu; dilekçede, Yeni 

mahallede bulunan 1173 ada 8 nolu parsele yapacağı inşaata, yoğunluk sabit kalmak şartı ile 

ilave bir kat verilmesi talebinin, İmar Komisyonuna gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.  

 

       11-Berberoğlu Ticaret Limitet Şirketi adına Adnan YAVAN’ın dilekçesi okundu; 

dilekçede, Fenese Aşağı mahallesinde bulunan 196 ada 6 nolu parseline ilave bir kat verilmesi 

ve zemin katının ticari alana ayrılmasını talebinin, İmar Komisyonuna gönderilmesine, oy 

birliği ile karar verildi. 

 

       12-İskender ÖZDEMİR’in dilekçesi okundu; dilekçede, İbrahimağa mahallesinde bulunan 

1184 ada 18 nolu parselin bitişiğindeki, binanın ikiz nizam olduğundan, kendi parseline 

yaptıracağı inşaatın imar nizamının da, ikiz nizam olması talebinin, imar komisyonuna 

gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi. 
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     13-Şükrü DEMİRTAŞ’a vekaleten Ali SARI’nın dilekçesi okundu; dilekçede; Reşadiye 

mahallesinde bulunan 1212 ada 6 ve 7 nolu parsellerine yaptıracağı inşaata, yoğunluk sabit 

kalmak şartıyla ilave  kat verilmesi talebinin, İmar Komisyonuna gönderilmesine, oy birliği ile 

karar verildi. 

    

    14-Ahmet KILINÇ’ın dilekçesi okundu; dilekçede; Şehit Üsteğmen Hasan Şahan 

mahallesinde bulunan (Tapunun Güney Aşağı mah.) 424 ada 43 nolu parselden geçen yedi 

metrelik yolun arsasını kullanılmaz hale getirdiğinden, bu yolun Kuzey tarafa kaydırılarak, 

mülkiyeti kendisine ait 424 ada 64 nolu parselden geçirilmesi talebinin, İmar Komisyonuna 

gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.    

         

      15- Kazım ARAS’ın dilekçesi okundu; dilekçede, Yeni mahallede bulunan hissedarı olduğu 

11 ada 3 nolu parselinin 1/3 ‘ünün imara girdiğini kalan kısmının da, imar planına alındığı 

takdirde, imar uygulaması sonucundaki D.O.P oranına ilaveten, hissesine düşen arsanın % 

10’ununu  Develi Belediyesine bağışlayacağından, ilgili parselin imara alınması talebinin, imar 

Komisyonuna gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.  

 

       16- Mehmet SOMUNCU’nun dilekçesi okundu; dilekçede, Çomaklı köyü, Tekir yolu sağ 

tarafında bulunan 106 ada 55 nolu parselin mevzi imar planına alınması ile ilgili kurum 

görüşlerinin tamamlandığını, şehir plancısından görüş alındığını, hazırlanan planın onaylanması 

talebinin, imar komisyonuna gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

                

       Başkan, gündemdeki konuların görüşüldüğünü, başka söz almak isteyen olup olmadığını 

sordu, söz alan olmadı, bunun üzerine toplantıda alınan kararların hayırlı olması temennisiyle 

ikinci oturuma katılan üyelere teşekkür ederek  toplantıyı kapattı.   

 

 

 

       Meclis Başkanı                                   Katip                                  Katip  

       Recep ÖZKAN                           Tahir SARIOĞLU            Tevfik AYYARKIN 

       Belediye Başkanı                             Katılmadı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


