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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

02/02/2018 ŞUBAT 2018/02 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2018/02-20 Belediye Meclisimizin 04/01/2018 tarihinde yapmış olduğu Ocak Ayı Meclis Toplantısında, alınan kararlara 
ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2018/02-21 Belediyemiz hizmet alımı yöntemi ile çalışmakta olan personellerin çalıştırılmasına dair şirket kurulmasına 
oy birliği ile karar verildi. 

2018/02-22 Belediyemiz hizmet alımı yöntemi ile çalışmakta olan personellerin çalıştırılmasına dair şirket kurulmasına 
oy birliği ile karar verildi. 

2018/02-23 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet traktörün hibe alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

2018/02-24  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet römorkun hibe alınmasına oy birliği ile karar verildi.  

2018/02-25  Belediyemiz Sanbel Ltd. Şti.’nin sermaye artırımına Belediyemizin ortak olunmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

2018/02-26  İlçemize yapılacak olan alt yapı, üst yapı ve yapılacak tesisler için kredi çekilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

2018/02-30  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 30 ada 2 nolu parselinde kayıtlı tescilli Kültür ve Tabiat Varlığı 
olan yapının bulunduğu taşınmaz alanın kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verildi. 

2017/02-31 İlçemiz Cuma Mahallesinde bulunan tapunun 238 ada 25 nolu parselinde kayıtlı tescilli Kültür ve Tabiat 

Varlığı olan yapının bulunduğu taşınmaz alanın kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verildi. 

2017/02-32  İlçemiz Kevser Mahallesinde bulunan tapunun 230 ada 110, 111 ve 112 nolu parsellerinde kayıtlı 

taşınmazların Pınar Sokağa bakan kısımlarının “Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı”ndan “Bitişik Nizam 3 Kat 

Konut Alanı”na değiştirilmesine dair plan değişikliği talebi, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 

onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 

2017/02-33  İlçemiz Kevser Mahallesinde bulunan tapunun 252 Ada 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104 ve 105  nolu 
parsellerinde kayıtlı taşınmazların ön bahçe mesafesinin yeniden belirlenmesine dair plan değişikliği talebi, 
İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/02-34  İlçemiz sınırları içerisinde oluşan atıksu ve evsel katı atık tarife esaslarının ve ücretlerinin belirlenerek 

2018 yılında uygulanmasına dair oluşan taslağın REDDEDİLMESİNE oy birliği ile karar verildi. 

  

  

  

  

 


