
 

DEVELİ BELEDİYESİ 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

KARAR 

TARİHİ 

KARAR 

NO 
KARARIN KONUSU 

01/02/2016 07 

Gündem No:1 2016 Mali Yılı Merkezi Bütçesi K cetvelinde Ankara, İstanbul ve İzmir 
büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisinde 
görev yapan itfaiye ve zabıta personeline 430,00 TL (maktu) mesai ücreti ödenir 
denildiğinden, Belediyemizde görev yapan zabıta personeline 15/02/2016 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 430,00 TL  (maktu) mesai ücretinin ödenmesine, 
oybirliğiyle karar verildi. 

01/02/2016 08 

Gündem No: 2Belediye ve Bağlı Kuruluşları Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesine istinaden, personelin müktesebi, 
personelin öğrenim düzeyi, personelin hizmet süresi ve dolu kadro değişiklik 
gerekçesiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) fıkrası gereğince 
Belediyemiz Norm Kadrosu cetvelinde bulunan III Sayılı dolu kadrolarda aşağıdaki 
şekilde kadro derece değişikliğinin yapılmasına  oybirliğiyle karar verildi.   
   

01/02/2016 09 

Gündem No: 3 İlçemizde bulunan cami, okul, sağlık ocağı vb. yerlerin  bakım-onarım, 
restorasyonu, çevre ve peyzaj, düzenlemeleri ile gerektiğinde malzeme yardımının 
Belediyemizce yapılmasına dair genel nitelikli karar verilmesinin kabulüne oybirliğiyle 
karar verildi. 

01/02/2016 10 

Gündem No: 4 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 Mehmet CABBAR’a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesine, 
5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 
13.maddesinin b bendi gereğince yapılan işaretli oylama neticesinde oybirliğiyle karar 
verildi. 

01/02/2016 11 

Gündemin No:5 belediyemizin acil ihtiyacı olan araçların bakımları, ağır yüklerin 
indirme yükleme ve cenaze hizmetlerinde kullandığımız körüklü çadırların indirme  
yükleme işinde kullanılmak üzere üzerinde 4 tonluk vinç bulunan kamyon alınması 
teklifinin plan ve bütçe komisyonuna  gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem No:6 Belediyemiz tarafından Seyrani Eğitim ve Kültür vakfına kiraya verilen 
ilçemiz muhtelif caddelerinde bulunan araç park yerlerinin otopark saat ücretinin 
yeniden değerlendirilmesi teklifinin plan ve bütçe komisyonuna  gönderilmesine ayrıca 
Meclis üyesi Hakan DEMİR’in yazılı önergesi doğrultusunda ilçemizin genel trafik 
sorunlarının çözümü için meclis üyeleri Kamil MÜDERRİSOĞLU, Bayram SABAH, İsmail 
YÜCEL ile ilçe Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 66.Şube Şefliği ve Belediye Zabıta 
Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasına  oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem No:7 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 yeniden plan ve bütçe komisyonuna  gönderilmesine oybirliğiyle karar 
verildi. 
Gündem No:8 Plan ve Bütçe Komisyonunun 11/01/2016 tarih ve 01 nolu kararı 
doğrultusunda  Belediye Meclisinin 04/02/2013 tarih ve 08 nolu kararıyla kabul edilen 
Yönetmeliğinin kaldırılmasına, 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 
aşağıda yazılı şekilde kabulüne,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine 
istinaden oybirliğiyle karar verildi. 
 



01/02/2016 12 

 
Gündem No:9 Plan bütçe komisyonunun 11/01/2016 tarih ve 02 nolu raporu 
doğrultusunda İlçemizde hayvan pazarı olarak kullanılan alanın her hafta Cumartesi 
günü oto pazarı olarak kullanılmasına, otopark  giriş ücretinin otomobiller için 2,00 TL, 
minibus ve traktörler için 3,00 TL, kamyon ve kamyonetler için 5,00 TL olarak 
belirlenmesine, 5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 13.maddesinin b bendi gereğince yapılan işaretli oylama neticesinde 
oybirliğiyle karar verildi. 
Gündem No:10 
 *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 imar komisyonuna   
gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
*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 imar komisyonuna  gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
*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 imar komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle 
karar verildi. 
 

 

 

03/02/2016 13 

Gündem No: 1 İmar Komisyonunun 02/02/2016 tarih ve 01 nolu raporu 
doğrultusundan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin c bendine istinaden, 
İbrahimağa mahallesinde bulunan Pazar yeri çevresindeki 1202 ada 1 nolu parsel için 
hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2015 tarih ve 862 nolu kararıyla 
onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan (UİP-4138,12) 
plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerinin onaylanmasına 
5393 Sayılı Kanununun 22.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 
13.maddesinin b bendi gereğince yapılan işaretle oylama neticesinde,  oybirliğiyle karar 
verildi 

03/02/2016 14 

Gündem No:2 Plan ve Bütçe komisyonunun 02/02/2016 tarih ve 04 nolu raporu 
doğrultusunda belediyemizin acil ihtiyacı olan araçların bakımları, ağır yüklerin 
indirme- yükleme ve cenaze hizmetlerinde kullandığımız körüklü çadırların indirme 
yükleme işinde kullanılmak üzere belediye hizmetlerinin aksamaması yapılan işlerin 
organize ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için  üzerinde 4 tonluk vinç bulunan 2.el 
kamyon alınmasına oybirliğiyle karar verildi.   
 

03/02/2016 15 

Gündem No: 3 Plan ve Bütçe Komisyonunun 02/02/2016 tarih ve 03 nolu raporu 
doğrultusunda 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin f bendine istinaden, Seyrani Eğitim 
ve Kültür Vakfına kiraya verilen otopark yerlerinin şehir  içi trafiğin düzenlenmesi ve 
izdihamın önlenmesi için ücretli otopark uygulamasının devamına, çalışanların 
ücretlerindeki artışlarında dikkate alındığında 0-10 dakikanın ücretsiz, 0-30 dakikanın 
1,00 TL, 0-60 dakikanın 1,50 TL, 65-120 dakikanın 2,00 TL, Artan her yarım saat için 
1,50 TL olmasına ve Abonelik ücretlerinin ise eski Jandarma Karakolu yeri için 60,00 TL, 
Aşık Seyrani caddesi için 80,00 TL ve  Cumhuriyet caddesi için 100,00 TL olmasına 
Meclis üyeleri Seyit Ahmet GÜRBÜZ, Şükrü KALKANLI, Adem SİNİN, Ismail YÜCEL, 
Mustafa GÜREŞCİ, Necla KELEŞ ve Hacı İbrahim ÖZKAN’ın ret oylarına karşılık 
oyçokluğuyla karar verildi. 
 

 

Meclis Başkanı           Katip Üye            Katip Üye 

Mehmet CABBAR                                 Celal BAYAR       Adnan SEZER 

Belediye Başkanı                                     Meclis Üyesi            Meclis Üyesi 


