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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

04/01/2018 OCAK 2018/01 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2018/01-01 Belediye Meclisimizin 07/12/2017 tarihinde yapmış olduğu Aralık Ayı Meclis Toplantısında, alınan 
kararlara ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2018/01-02 Belediye Meclisimizin 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2018 yılı içerisinde Haziran 
ayında 1 ay süre ile tatil edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2018/01-03 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2018 yılı içersinde yapacak 
olduğu toplantıları her ayın ilk haftası Perşembe günü gündem davetiyesinde belirtilen yer ve saatte 
toplanmasına, oy birliği ile karar verildi.   

2018/01-04 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, 
karar verildi. 

2018/01-05  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. 

2018/01-06  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 Ücretin belirlenmesine, oy birliği 
ile karar verildi. 

2018/01-07  İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 344 ada 90 nolu parsel ve 860 ada 3 nolu parselinde kayıtlı 

taşınmaza karşılık tapunun 344 ada 16 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ve artık 

parsel hüviyetinde olan kısmıyla trampa edilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki 

verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 

2018/01-08  İlçemiz Kevser Mahallesinde bulunan tapunun 230 ada 110, 111 ve 112 nolu parsellerinde kayıtlı 
taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine oy 
birliği ile karar verildi.   

2018/01-09 İlçemiz Kevser Mahallesinde bulunan tapunun 252 Ada 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104 ve 105   nolu 

parsellerinde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonuna 

havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.   

2017/01-10  Belediyemiz ve bağlı işletmelerinin 2018 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  Mülkiyeti Belediyemize ait Şirinevler mahallesi yol kenarında bulunan işyerinin Sandıklı Esanf ve 
Sanatkarlar Odasına tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2017/01-12  

 

 

Belediyemiz norm kadro cetveline uygun olarak hazırlanmış olan teşkilat yapısının onaylanmasına oy 

birliği ile karar verildi. 
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2017/01-13 

 

Belediyemiz Norm Kadro Cetvellerinde bulunan kadrolarda derece değişikliği yapılmasına oy birliği ile 

karar verildi. 

2017/01-14  İlçemiz sınırlarında oluşan evsel katı atık tarifesinin belirlenmesine dair talebin Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

2017/01-15  İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan tapunun 201 ada 292 ve 293 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların 
imar hatlarının mevcut yapılaşmaya göre yeniden belirlenmesine dair plan değişikliği talebi İmar 
komisyonu raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.  
 

2017/01-16  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 119 ada 143 ve 152 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların 
bir kısmından geçmekte olan imar yolunun kaldırılmasına dair plan değişikliği talebi İmar komisyonu 
raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/01-17  İlçemiz Yeniçay Mahallesinde bulunan tapunun -- ada 162 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, doğusunda 
bulunan imar hattının batıya kaydırılarak yeniden düzenlenmesine dair plan değişikliği talebi İmar 
komisyonu raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/01-18  Belediyemizin 2018 yılı içersinde uygulamakta olduğu ücret tarifesine ek madde eklenmesine dair talep 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oybirliği ile karar verildi. 
 

2017/01-19  İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 857 ada 1 nolu parselinde kayıtlı bulunan taşınmazın 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanmasına oy birliği ile karar verildi. 

  

  

  

  

 


