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Gündem No: 1 Develi Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım komisyonunda görev yapmak  üzere 
Meclis üyeleri İsmail YÜCEL, Seyit Ahmet GÜRBÜZ, Şükrü KALKANLI, Mustafa GÜREŞÇİ, Necla KELEŞ 
ve Adem SİNİN’in ret oylarına karşılık Meclis üyesi  Hamdullah DERİNGÖL ve Hadi TÜRKMEN 
oyçokluğuyla seçildiler. 
Gündem No:2, İlçemizin genel trafik sorunlarının çözümüne yönelik Belediye Meclisinin 
01/02/2016 tarih ve 11 nolu kararıyla kurulan olan komisyon raporunun 30 madde halinde 
sıralandığı raporda genel olarak yolcu terminalinin kaldırılması, ilçemizin muhtelif yerlerinde, 
otopark alanlarının genişletilmesi, yol genişletme çalışmaları, bazı alanlara otopark yasağı 
uygulaması, bahçe duvarlarının kaldırılması, hız kesici bariyer ve ikaz lambası konulması, köprülü 
kavşak yapılması, alternatif yolların açılması, ücretli otopark alanlarının genişletilmesi gibi konuları 
içeren komisyon raporunun 2.maddesinin d bendindeki başlangıç noktasının Aşık Seyrani caddesi 
Bellona önünden başlaması şeklinde düzenlenmesine, komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle 
karar verildi.  
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Gündem No:3, Komisyona gönderilecek imar konularının görüşülmesi olup, 
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2015 tarih ve 757 nolu 
kararıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği onaylanan Sindelhöyük mahallesi 123 ada 1 
nolu parselin Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan 
değişikliğinin yapılması İmar komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, A.Everek mahallesi 1364 ada 1,2,3,4,5,6,7 nolu parsellerin 
bulunduğu adada inşaat alanı sabit kalmak şartıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
değişiklik yapılması teklifinin İmar komisyonuna  gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Niyazlar İnşaat San.Tic.Ltd.Şti’nin talebine istinaden, F. Aşağı 
mahallesindeki 1039 ve 1041 nolu adalarda inşaat alanı sabit kalmak kaydıyla yapı yüksekliğinin 7 
kat (21.00 m) olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması teklifinin İmar 
komisyonuna  gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 05/02/2016 tarih ve 990 nolu talebine istinaden, ilçemiz Gazi 
mahallesinde bulunan ve eski Gazi Belediyesi olarak kullanılan mülkiyeti Develi Belediyesine ait 
2792 nolu parselin ilkokul olarak hizmet vermek üzere Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına 
tahsisinin yapılması teklifinin İmar komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündem No: 4 İmar komisyonunun 12/02/2016 tarih 02 nolu imar komisyon raporu 
doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin c bendine istinaden, İbrahimağa 
mahallesi 1508 ada 2 nolu parsel için hazırlatılan UİP-4138,13 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli 
uygulama imar plan tadilatının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündem No: 5 İmar komisyonunun 12/02/2016 tarih 03 nolu raporu doğrultusunda, 5393 Sayılı 
Belediye Kanununun 18.maddesinin c bendine istinaden, İbrahimağa mahallesinde bulunan 599 
ada 3 ve 4 nolu parseller için hazırlanan UİP-4138,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama 
imar plan tadilatının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 
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Gündemin No:6  İmar komisyonunun 12/02/2016 tarih 04 nolu imar komisyon raporu 
doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi ve 18.maddesinin (n) bendine 
istinaden, Elbiz parkının batısından geçen adres kayıt sisteminde Hüseyin Şahin Caddesi olarak 
kayıtlı olan sokağın isminin değiştirilerek Esat Cebeci sokak olarak değiştirilmesine ve Ceza evinden 
güneye doğru inen caddenin isminin Hüseyin Şahin caddesi olarak belirlenmesine, Meclis Üyeleri 
Orhan KÖYLÜOĞLU ve Mehmet TUNA’nın ret oylarına karşılık oyçokluğuyla birliğiyle karar verildi. 
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