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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

05/01/2017 OCAK 2017/01 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2017/01-01 Belediye Meclisimizin 01/12/2016 tarihinde yapmış olduğu Aralık Ayı Meclis Toplantısında, alınan 
kararlara ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2017/01-02 Belediye Meclisimizin 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2017 yılı içerisinde Haziran 
ayında 1 ay süre ile tatil edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/01-03 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2017 yılı içersinde yapacak 
olduğu toplantıları her ayın ilk haftası Perşembe günü gündem davetiyesinde belirtilen yer ve saatte 
toplanmasına, oy birliği ile karar verildi.   

2017/01-04 Belediyemizin 2016 yılı içersinde gelir ve giderlerine ilişkin hesap ve kayıt işlemelerinin denetimi için 
5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine istinaden Denetim Komisyonunun 3 kişiden oluşmasına, 
yapılan gizili oylama ile Mustafa OKÇA, Mustafa ÖZAK ve Faruk ARSLAN'ın komisyon üyesi olarak 
seçilmesine karar verildi. 

2017/01-05  Belediyemiz teşkilat kadrosunda yer alan ve münhal durumda bulunan 2017 yılı içersinde çalışacak tam 
zamanlı sözleşmeli personel için verilecek taban ücretlerinin belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/01-06  657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen zabıta ve itfaiye hizmetinde çalışan personele 2017 yılı 
Merkezi Bütçe Kanunun eki olan K cetvelinin "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün 1.maddesi 
uyarınca maktu ücretin 240.00 TL olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/01-07  İlçemiz Yeniçay Mahallesinde bulunan tapunun -- ada 1073 nolu parselin bulunduğu alandaki “Sağlık 

Ocağı Alanı”nı, “Belediye Hizmet Alanı”nı, Belediye Hizmet Alanının doğu ve güneyinde bulunan imar 

yollarının kapatılarak söz konusu alanın “Sosyal Tesis Alanı”na değiştirilmesine dair talebin, İmar 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.   

2017/01-08  İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 326 ada 12, 118 ve 119 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların 
bulunduğu alanın Mezbaha Caddesine bakan kısmında 5 metre olan ön bahçe mesafesinin mevcut 
yapılaşmalara uyum sağlaması için yeniden belirlenmesine dair talebin, İmar Komisyonuna havale 
edilmesine oy birliği ile karar verildi.   

2017/01-09 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 92 ada 197 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın 

kuzeydoğusunda bulunan alanın “Teknik Altyapı (Atıksu Arıtma Tesisi) Alanı”ndan “Belediye Hizmet 

(Hayvan Barınağı) Alanı” olarak değiştirilmesine dair talebin, İmar Komisyonuna havale edilmesine oy 

birliği ile karar verildi.   

 
2017/01-10  Belediyemiz ve bağlı işletmelerinin 2017 mali yılı içerisinde tatbik edeceği ücret tarifesine ek madde 

eklenmesi ve güncellenmesine dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar 
verildi. 
 

2017/01-11  Belediyemizin hisselerinin tamamına sahip olduğu Sanbel Ltd Şti’nin piyasa ve firmalar karşısında ödeme 
mal ve hizmet temini konusunda güç durumda kalmaması ve serbest piyasa koşullarında rekabet 
edebilmesi için mevcut sermayesinin artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği 
ile karar verildi. 
 



 
 

Sayfa 2 / 2 

2017/01-12  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 704 ada 4 nolu parselinde kayıtlı 

taşınmazın tapu devrinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

2017/01-13  Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Belediye İş Merkezi 2. Katında bulunan 211 nolu bağımsız bölümün 
Türkiye Harp Malülü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilciliğine 5 yıl süre ile tahsis edilmesine 
oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/01-14  Belediye Meclisimizin 06.10.2016 tarih ve 2016/10-159 sayılı kararının yürürlükten kaldırılarak, 
Belediyemizin bütün hisselerine sahip olduğu Sanbel San. Tic. Ltd. Şti’.nin yapacak olduğu yatırımlar için 
kullanılmak üzere yurtiçi bankalarından kredi kullanması ve Belediyemizin kullanılacak kredi için kefil 
olmasına dair talep, oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/01-15  Belediyemiz hizmet gereksinimlerine göre teşkilatlanarak üretilen hizmetlerin etkin ve verimli olarak 
kullanılmasını sağlamak amacıyla 1. Dereceli İşletme Müdürü kadrosunun 3. Dereceli İşletme Müdürü 
kadrosu olarak değiştirilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

 
2017/01-16  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 574 ada 11, 12, 13, 14 ve 19 nolu parsellerin bulunduğu 

alanın “Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alan”ından, “Ayrık Nizam 5 Kat Konut + Ticari Alan”na değiştirilmesine 
dair plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/01-17  İlçemizde gelişen sosyal yaşam nedeniyle Kevser ve Hisar Mahallelerine daha iyi hizmet verebilmek için 
mahallelerin sınırlarının yeniden belirlenmesine dair talep, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün uygun 
görüşü ve İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda mahallelerin sınırlarının yeniden belirlenmesine oy 
birliği ile karar verildi. 
  

2017/01-18  İlçemiz Yeniçay Mahallesinde bulunan tapunun -- ada 1073 nolu parselin bulunduğu alandaki “Sağlık 

Ocağı Alanı”nı, “Belediye Hizmet Alanı”nı, Belediye Hizmet Alanının doğu ve güneyinde bulunan imar 

yollarının kapatılarak söz konusu alanın “Sosyal Tesis Alanı”na değiştirilmesine dair talep, İmar 

Komisyonu Raporu doğrultusunda söz konusu alanın “Sosyal Tesis Alanı” olarak belirlenmesine oy birliği 

ile karar verildi.   

2017/01-19  İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 326 ada 12, 118 ve 119 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların 
bulunduğu alanın Mezbaha Caddesine bakan kısmında 5 metre olan ön bahçe mesafesinin mevcut 
yapılaşmalara uyum sağlaması için yeniden belirlenmesine dair talebin, İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda 326 ada 12, 118 ve 119 nolu parsellerin Mezbaha Caddesine bakan kısımlarının ön bahçe 
mesafesinin 3 metre olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.   

2017/01-20  

 

İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 92 ada 197 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın 

kuzeydoğusunda bulunan alanın “Teknik Altyapı (Atıksu Arıtma Tesisi) Alanı”ndan “Belediye Hizmet 

(Hayvan Barınağı) Alanı” olarak değiştirilmesine dair talebin, İmar Komisyonuna Raporu doğrultusunda 

söz konusu alanın “Belediye Hizmet (Hayvan Barınağı) Alanı” olarak belirlemesine oy birliği ile karar 

verildi. 

2017/01-21  Belediyemizin hisselerinin tamamına sahip olduğu Sanbel Ltd Şti’nin piyasa ve firmalar karşısında ödeme 
mal ve hizmet temini konusunda güç durumda kalmaması ve serbest piyasa koşullarında rekabet 
edebilmesi için mevcut sermayesinin artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda 
sermaye artırımına Belediyemizin katılmasına oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/01-22  Belediyemiz ve bağlı işletmelerinin 2017 mali yılı içerisinde tatbik edeceği ücret tarifesine ek madde 
eklenmesi ve güncellenmesine dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna Raporu doğrultusunda 
güncellenmesine ve ek madde eklenmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

 


