
                      

 
 
 

 

 

Sayı                                 : 37176038 

Konu        : 2016 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı                            26/01/2016 

Standart dosya kodu      : 301.01.03 

 

Sayın: Meclis Üyesi 

    

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

Çalışma Yönetmeliğinin 6. ve 7.maddeleri gereğince 01/02/2016 Pazartesi günü saat 15.oo’de 

Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Meclis toplantı salonunda toplanacaktır. 

 Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim. 

 

 

 

                                                                                                                       Mehmet CABBAR 

                                                                                                                         Belediye Başkanı  

 

 

*Yoklama ve açılış. 

*04/01/2016 tarihli tutanakların okunması ve oylanması 

 

Meclis Gündemi 

1-2016 yılında Belediyemizde görev yapan Zabıta personelinin (maktu mesai) aylık fazla 

çalışma ücretlerinin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi. 

 

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte 657 sayılı yasaya eklenen ek 

geçici maddeye istinaden devlet memurlarına 1 derece verilmesi ile ilgili ekteki kadro 

derecelerinin iptal edilerek yeniden ihdas edilmesi teklifinin görüşülmesi. 

 

3-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilçemizde bulunan cami okul sağlık ocağı vb. yerlerin 

bakım, onarım, restorasyon, çevre ve peyzaj düzenlemeleri ayrıca gerektiğinde malzeme 

yardımının belediyemizce yapılması teklifinin görüşülmesi. 

 

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ve TOKİ 

tarafından mevcut konutlara ilave olarak yapılacak konut projesi ile ilgili Toplu Konut İdaresi 

ve Belediyemiz arasında protokol yapmak, her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye 

Başkanı ya da görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi. 

 

Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilecek konular 

5-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, belediyemizin acil ihtiyacı olan araçların bakımları, ağır 

yüklerin indirme yükleme ve cenaze hizmetlerinde kullandığımız körüklü çadırların indirime  

yükleme işinde kullanılmak üzere 1985-1990 model üzerinden 4 tonluk vinç bulunan kamyon 

alınması teklifinin görüşülmesi. 
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6-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz tarafından Seyrani Eğitim ve Kültür 

vakfına kiraya verilen ilçemiz muhtelif caddelerinde bulunan araç park yerlerinin otopark saat 

ücretinin yeninden değerlendirilmesi teklifinin görüşülmesi. 

 

7-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Mülkiyeti Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 

Bahçebaşı mahallesi 644 ada 3 nolu parselde bulunan ve belediyemize tahsis edilen eski 

İnönü İlkokulu ile ilgili teklifinin görüşülmesi. 

 

Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi. 

8- Develi Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği ile ilgili hazırlanan 

11/01/2016 tarih ve 01 nolu plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. 

 

9-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Güney Aşağı Hayvan pazarı olarak kullanılan alanın 

haftanın belirli günlerinde açık oto pazarı olarak tahsis edilmesi ve Pazar yeri giriş ücretinin 

belirlenmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonunun 11/01/2016 tarih ve 02 nolu raporunun 

görüşülmesi.  

 

İmar Konularının Görüşülmesi 

10-Komisyona gönderilecek imar konuları 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Meral AYDIN ve hissedarlarının müşterek imzalı talebine 

istinaden, İbrahimağa mahallesi 1508 ada 2 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan 

değişikliğinin  yapılması teklifinin görüşülmesi. 

 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İbrahimağa mahallesinde bulunan Pazar yeri ve 

çevresindeki 1202 ada 1 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun 

olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin yapılması teklifinin 

görüşülmesi. 

 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Suat KÖYLÜOĞLU’nun talebine istinaden İbrahimağa 

mahallesinde bulunan 599 ada 3 ve 4 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan 

değişikliğinin yapılması teklifinin görüşülmesi. 

 

 

 


