
 
 

Sayfa 1 / 2 

 

T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

03/08/2017 AĞUSTOS 2017/08 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2017/08-135 Belediye Meclisimizin 06/07/2017 tarihinde yapmış olduğu Temmuz Ayı Meclis Toplantısında, alınan 
kararlara ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2017/08-136 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2017 yılı içersinde yapacak olduğu yatırım ve projelere 

ilişkin olarak 2017 yılı bütçesine yeni bütçe kodları açılması ve yeni açılan bütçe kalemlerine ödenek 

verilebilmesine dair talebin karara bağlanabilmesi için, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oy birliği 

ile karar verildi. 

2017/08-137 İlçemiz Cuma Mahallesinde bulunan tapunun 234 ada 5, 188, 189 ve 198 nolu parseller ve tapunun 1039 
ada 2, 4 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı Açık Pazar Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Resmi Kurum 
Alanı(Gençlik Merkezi ve Spor Merkezi)’nın bulunduğu bölgenin mevcut yapılaşma haline göre yeniden 
planlanmasına dair plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/08-138 İlçemiz Hisar (Zafer) Mahallesi Ahududu Sokakta bulunan park alanın kuzeybatısında yer alan 4 x 4 m²’lik 
kısmın İlçemize yapılmakta olan doğalgaz iletim hatları için “Doğalgaz Basıncı Düşürme İstasyon Alanı 
(RMS-A)” olarak belirlenmesine dair plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile 
karar verildi. 

2017/08-139  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 21 ada 9 ve 26 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının 
“Resmi Hizmet Alanı(Tarım Kredi Kooperatifi)”ndan, “Bitişik Nizam 6 Kat Konut + Ticari Alanı”na 
değiştirilmesine dair plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/08-140  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet traktörün hibe alınmasına oy birliği ile karar verildi.   

2017/08-141  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet taşınmazın hibe alınmasına dair kararının yeniden 

düzenlenemsine oy birliği ile karar verildi. 

2017/08-142  İller Bankasından GES projesi için kredi kullanılmasına dair talebin kabul edilmesine, oy birliği ile karar 
verildi.   

2017/08-143 Belediyemiz toptancı hali yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılmasına oy 

birliği ile karar verildi.   

2017/08-144  Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2017 yılı içersinde yapacak olduğu yatırım ve projelere 

ilişkin olarak 2017 yılı bütçesine yeni bütçe kodları açılması ve yeni açılan bütçe kalemlerine ödenek 

verilebilmesine dair talebi Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda güncellenmesine oy birliği ile 

karar verildi.   

2017/08-145  İlçemiz Cuma Mahallesinde bulunan tapunun 234 ada 5, 188, 189 ve 198 nolu parseller ve tapunun 1039 

ada 2, 4 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı Açık Pazar Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Resmi Kurum 

Alanı(Gençlik Merkezi ve Spor Merkezi)’nın bulunduğu bölgenin mevcut yapılaşma haline göre yeniden 

planlanmasına dair plan değişikliği talebi İmar Komisyonu raporu doğrultusunda güncellenmesine oy 

birliği ile karar verildi.   
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2017/08-146  İlçemiz Hisar (Zafer) Mahallesi Ahududu Sokakta bulunan park alanın kuzeybatısında yer alan 4 x 4 m²’lik 

kısmın İlçemize yapılmakta olan doğalgaz iletim hatları için “Doğalgaz Basıncı Düşürme İstasyon Alanı 

(RMS-A)” olarak belirlenmesine dair plan değişikliği talebi, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 

onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.   

2017/08-147  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 21 ada 9 ve 26 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının 

“Resmi Hizmet Alanı(Tarım Kredi Kooperatifi)”ndan, “Bitişik Nizam 6 Kat Konut + Ticari Alanı”na 

değiştirilmesine dair plan değişikliği talebi, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda onaylanmasına oy 

birliği ile karar verildi.   

 


