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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

07/09/2017 EYLÜL 2017/09 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2017/09-148 Belediye Meclisimizin 03/08/2017 tarihinde yapmış olduğu Ağustos Ayı Meclis Toplantısında, alınan 
kararlara ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2017/09-149 Almanya’nın Düsseldorf kentinde 19-24 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan ITT Messe 

Uluslararası Turizm ve Ticaret Fuarında İlçemiz ve Hüdai Kaplıcalarımızın tanıtımını yapmak üzere 

katılım yapılmasına, oy birliği ile karar verildi. 

2017/09-150 İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan tapunun 812 ada 6, 7, 9 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanının 
cephe aldığı yoldaki bulunan imar hattının kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesine dair plan 
değişikliği talebinin, İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/09-151 İlçemiz Yeniçay Mahallesinde bulunan tapunun -- ada 1257 nolu parselin bulunduğu imar adasındaki 
Taks: 0,30 ve Kaks: 0,60 oranlarının yeniden düzenlenmesine dair plan değişikliği talebinin, İmar 
Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/09-152  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 115 ada 16 nolu parselin bulunduğu alanının cephe aldığı 
yoldaki bulunan imar hattının mevcut yapılaşmalara göre yeniden düzenlenmesine dair plan değişikliği 
talebinin, İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/09-153  İlçemiz Yeniçay Mahallesinde bulunan tapunun -- ada 1148, 1367, 1445, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451 ve 
1452  nolu parsellerin bulunduğu alanının cephe aldığı yoldaki imar hattının kadastro sınırına göre 
yeniden düzenlenmesine dair plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar 
verildi. 

2017/09-154  Belediyemiz Norm Kadro Cetvellerinin günümüz şartlarına uygun yeniden düzenlenmesine oy birliği ile 

karar verildi. 

2017/09-155  Belediyemiz Toptancı Halinin taşınması için komisyon kurulmasına, oy birliği ile karar verildi.   

2017/09-156 İlçemizde oluşan hafriyat toprağı ve molozlarının belirli bir alanda toplanmasına oy birliği ile karar 

verildi.   

2017/09-157 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 921 ada 2 nolu parselin bulunduğu imar adasının “Eğitim 
Hizmet Alanı”ndan, “Belediye Hizmet Alanı”na değiştirilmesine dair plan değişikliği talebinin İmar 
Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/09-158 İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan tapunun 812 ada 6, 7, 9 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanının 

cephe aldığı yoldaki bulunan imar hattının kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesine dair plan 

değişikliği talebinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.   

2017/09-159 İlçemiz Yeniçay Mahallesinde bulunan tapunun -- ada 1257 nolu parselin bulunduğu imar adasındaki 

Taks: 0,30 ve Kaks: 0,60 oranlarının yeniden düzenlenmesine dair plan değişikliği talebinin, İmar 

Komisyonu raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.   
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2017/09-160  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 115 ada 16 nolu parselin bulunduğu alanının cephe aldığı 

yoldaki bulunan imar hattının mevcut yapılaşmalara göre yeniden düzenlenmesine dair plan değişikliği 

talebinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.   

2017/09-161  İlçemiz Yeniçay Mahallesinde bulunan tapunun -- ada 1148, 1367, 1445, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451 ve 

1452  nolu parsellerin bulunduğu alanının cephe aldığı yoldaki imar hattının kadastro sınırına göre 

yeniden düzenlenmesine dair plan değişikliği talebinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda 

onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.   

 

 


