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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

02/11/2017 KASIM 2017/11 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2017/11-167 Belediye Meclisimizin 05/10/2017 tarihinde yapmış olduğu Ekim Ayı Meclis Toplantısında, alınan 
kararlara ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2017/11-168 Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu için yapılan oylama sonucunda üye belirlenmesine oy birliği ile 

karar verildi. 

2017/11-169 DSİ 18 Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilerek işletmeye açılan Dutağaç Göleti ve Sulamasının işletme 
ve bakım onarım hizmetlerinin, Belediyemiz adına devir alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

2017/11-170 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 535 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alanda plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/11-171  İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 451 ada 252 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alanda plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/11-172  Belediyemiz İmar Plan Notlarına Ek Madde Eklenmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği 
ile karar verildi. 

2017/11-173  Belediyemiz İmar Plan Notlarından bazı maddelerin günümüz şartlarına uygun güncellenmesine dair 

talebin İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/11-174  Belediyemize yapılan yapılandırma talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilmesine, oy birliği ile 
karar verildi.   

2017/11-175 

 

İlçemiz sınırları içerisinde oluşan atıksu ve evsel katı atık tarife esaslarının ve ücretlerinin belirlenerek 

2018 yılında uygulanmasına dair oluşan taslağın İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

2017/11-176 Belediyemiz ve bağlı işletmelerine ait 2018 - 2020 yılı Analitik Bütçe Taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonu 
havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.   

2017/11-177 Belediyemiz ve bağlı işletmelerine ait 2018 yılı ücret tarifesi Taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonu havale 

edilmesine, oy birliği ile karar verildi.   

2017/11-178 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 535 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 

alanda plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile 

karar verildi.   

2017/11-179  İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 451 ada 252 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 

alanda plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile 

karar verildi.   

2017/11-180  Belediyemiz İmar Plan Notlarına Ek Madde Eklenmesi talebinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda 

onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.   
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2017/11-181  Belediyemiz İmar Plan Notlarından bazı maddelerin günümüz şartlarına uygun güncellenmesine dair 

talebin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.   

2017/11-182  Belediyemize yapılan yapılandırma talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda 

REDDEDİLMESİ’ne, oy birliği ile karar verildi.   

 


