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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

02/02/2017 ŞUBAT 2017/02 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2017/02-23 Belediye Meclisimizin 05/01/2017 tarihinde yapmış olduğu Ocak Ayı Meclis Toplantısında, alınan 
kararlara ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2017/02-24 Belediyemizin 2017 yılında uygulamış olduğu ücret tarifesine ek madde eklenmesine dair talebin , Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

2017/02-25 Hisselerinin tamamının Belediyemize ait olduğu Sanbel Ltd. Şti.’nin sermaye artırımına dair talebin, Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.   

2017/02-26 Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarımızdan bazılarının daha verimli çalışmasını sağlamak için kiraya 
verilmesine kira ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy 
birliği ile karar verildi.  

2017/02-27  İlçemiz Çay Mahallesinde bulunan tapunun 301 ada 1 nolu parselin güneybatısındaki imar hattının 
yeniden belirlenmesine dair plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna, oy birliği ile karar verildi. 

2017/02-28  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 26 ada 67 nolu parselin güneyinde bulunan imar hattının 
yeniden düzenlenmesine dair plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonuna, oy birliği ile karar verildi. 

2017/02-29  İlçemiz Kızık Köyünde bulunan tapunun -- ada 434 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın doğusunda bulunan 

alanın “Doğal Gaz Tesis Alanı” olarak belirlenmesine dair talebin, İmar Komisyonuna havale edilmesine oy 

birliği ile karar verildi.   

2017/02-30  Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik 4. 
Maddesi hükmüne istinaden, Belediyemizde kurulacak olan Kıymet Takdir Komisyonu için Belediyemizde 
inşaat mühendisi bulunmaması nedeniyle, inşaat mühendisi olan Belediye Meclis Üyemiz Adnan ÖZTAŞ’ın 
görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/02-31 İlçemiz Muhtelif Cadde ve Sokaklarındaki Alt ve Üst Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 

kredi kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.   

2017/02-32  Belediyemizde işçi olarak çalışmakta iken emekliliğe hak kazanmış personellerin birikmiş ihbar ve kıdem 

tazminatı, ölüm yardımı ve maaş alacaklarının ödenebilmesi amacıyla İller Bankasından destek proje 

kredisi alınmasına oy birliği ile karar verildi.   

2017/02-33  Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarımızdan bazılarının ayni sermaye artırımı olarak devredilmesine 
dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

2017/02-34  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 Alanı”na değiştirilmesine 

dair talep, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda söz konusu alanın “Ayrık Nizam 5 Kat Konut + Ticari 

Alanı” olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.   
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2017/02-35  İlçemiz Çay Mahallesinde bulunan tapunun 301 ada 1 nolu parselin güneybatısındaki imar hattının 
yeniden belirlenmesine dair plan değişikliği talebi, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda imar hattının 
yeniden belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/02-36  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 26 ada 67 nolu parselin güneyinde bulunan imar hattının 
yeniden düzenlenmesine dair plan değişikliği talebi, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda imar 
hattının düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/02-37  İlçemiz Kızık Köyünde bulunan tapunun -- ada 434 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın doğusunda bulunan 

alanın “Doğal Gaz Tesis Alanı” olarak belirlenmesine dair talep, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 

söz konusu alanın “Doğal Gaz Tesis Alanı” olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.   

2017/02-38  Belediyemiz ve bağlı işletmelerinin 2017 yılında uygulamakta olduğu ücret tarifesinde yer alan Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ücret tarifesine ek madde eklenmesine dair talep, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu doğrultusunda ek madde eklenmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/02-39  Belediyemizin hisselerinin tamamına sahip olduğu Sanbel Ltd Şti’nin Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin 
yapmış olduğu ruhsatlı sahalarda jeotermal kaynak arama ihalesi üzerinde kaldığı için, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu doğrultusunda sermaye artırımına oy birliği ile karar verildi.   

 


