
 

 

DEVELİ BELEDİYESİ 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

KARAR 

TARİHİ 

KARAR 

NO 
KARARIN KONUSU 

02/03/2015 17 

 

Gündem No:1 2015 yılı Pazar yeri tahsis ücretleri ile ilgili olarak büyük kamyonlar için yıllık 
900,00 TL, küçük kamyonlar için yıllık 700,00 TL, blok yeri için yıllık 350,00 TL,  büyük kamyon 
yeri devir ücretinin 4.000,00 TL, küçük kamyon yeri devir ücretinin 3.000,00 TL, blok yeri devir 
ücretinin 500,00 TL olarak belirlenmesi teklifi ile Belediyemize ait Sebze ve Meyve Halk 
Pazarında satış yeri kiralayan veya kiralamak isteyen özür oranı %40 ve üzeri olan ve özür 
durumunun sürekliliği sağlık raporu ile tespit edilen engelli vatandaşlarımızın pazar yeri işgaliye 
ücretlerinin %50 oranında indirimli şekilde uygulanması teklifi,  oybirliğiyle kabul edildi. 
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Gündem No:2 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) fıkrasına istinaden Belediye 
ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmelikte belirtilen kadro unvan ve derecelerinde 4.dereceli olan Kırsal Hizmetler 
Müdürlüğünün kadro derecesinin (müktesep) 1.dereceye indirilmesine ayrıca GİH sınıfında 
bulunan 1 adet 7.dereceli Eğitmen kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet GİH sınıfında 
7.dereceli muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesine,oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündem No: 3 Devlet Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden Şıhlı mahallesi 
göleti ve sulaması işletme, bakım, yönetim sorumluluğunun Belediyemize devredilmesi ile ilgili 
teklifinin imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem No: 4 
1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Develi’yi tanıtan yazar olarak ün yapmış  olan Ahmet 
GÜRLEK’in isminin ölüm yıldönümünde ilçemizdeki herhangi bir sokak yada caddeye verilmesi 
imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yeni mahallede bulunan 1074 ada 1 ve 8 nolu parsellerin 
batısındaki yol boşluğunun plan tadilatı yapılarak parsel cephesine rastlayan kısımlarının 
satışının yapılması teklifinin imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem no:5 A.Everek mahallesi Büyükküllük sokaktaki mülkiyeti Mustafa TOKSOY’a ait 712 
ada 3 nolu parselin (68 m2) kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunduğundan, Belediyemiz 
adına satın alınmasına, metrekare satış bedelinin 55,00 TL olarak belirlenmesine, kararın 
uygulanması için Belediye Encümenine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
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*Belediyemize ait olan makine ve teçhizatlarımızın fiyat tarifesinin belirlenmesi teklifinin plan 
bütçe komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
* Belediyemize ait yapımı 2013 yılında tamamlanan Güney Aşağı mahallesi Aygözme Kültür 
Merkezi çevresindeki parkların yapılan projeye ek olarak idari bina ve futbol sahasının 
düzenlenmesi kapsamında söz konusu gayrimenkulün 10 yıl süreyle kiraya verilmesi teklifinin 
plan bütçe komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
*Meclis üyesi İsmail YÜCEL, Şükrü KALKANLI, S.Ahmet GÜRBÜZ, H.İbrahim ÖZKAN, Nejla KELEŞ 
ve Adem SİNİN’in 2015 yılında uygulanan Gelir tarife cetvelinin 1.ve 2.maddelerinde yer alan  
ilan ve reklam vergilerinin vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yeniden 
değerlendirilmesi ile ilgi zalı yazılı önergelerinin görüşülmesi olup,Başkan, Belediye meclisi 
tarafından belirlenen 2015 yılı gelir tarife cetvelinde yer alan ilan reklam tarifelerinin en alt 
sınırdan belirlendiğini ayrıca esnaf reklam tabelalarının ölçümünde yazı olan bölgeyi esas 
aldıklarını bu nedenle ilan reklam vergilerinde yaklaşık %50 oranında indirim olduğunu 2015 
yılı gelir tarife cetvelinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olmadığını açıkladı. 
*Meclis üyesi İsmail YÜCEL, Şükrü KALKANLI, S.Ahmet GÜRBÜZ, H.İbrahim ÖZKAN, Nejla KELEŞ 
ve Adem SİNİN’in merhum Dr.Şahin TÜRKBOYLARI’nın adının ekli krokideki isimsiz caddeye  
verilmesi ile ilgili önergesinin  imar komisyonuna  havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
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