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SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

01/03/2018 MART 2018/03 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2018/03-35 Belediye Meclisimizin 01/02/2018 tarihinde yapmış olduğu Şubat Ayı Meclis Toplantısında, alınan 
kararlara ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2018/03-36 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bütçesine ek ödenek verilmesi talebinin Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2018/03-37 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 527 ada 2 nolu parselin üzerinde planlanan yol, park ve trafo 
alanlarının eş değer olan başka bir alana kaydırılmasına dair plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna 
havalesine oy birliği ile karar verildi. 

2018/03-38 İlçemiz Yeniçay Mahallesinde bulunan tapunun -- ada 944 nolu parsel ve 960 ada 2 nolu parselinde kayıtlı 
taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar 
verildi. 

2018/03-39  Belediyemize bağlı BSOM İşletme Müdürlüğünün 2018 yılında uygulamakta olduğu ücret tarifesinde yer 
alan bazı kalemlerin günümüz şartlarına göre güncellenmesi ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ücret 
tarifesine ek madde eklenmesine dair talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 

2018/03-40  Belediyemizin yapacak olduğu yatırımlarda kullanılmak üzere yurtiçi bankalarından kredi çekilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 

2018/03-41  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 35 ada 8 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın Belediyemiz 

hizmetlerinde kullanılmak üzere alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

2018/03-42  Zafer Kalkınma Ajansınca, 2018 yılı içersinde, Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı desteğine 
başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

2017/03-43 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 527 ada 2 nolu parselin üzerinde planlanan yol, park ve trafo 

alanlarının eş değer olan başka bir alana kaydırılmasına dair plan değişikliği talebi, İmar Komisyonu 

Raporu doğrultusunda onaylanmasına oy çokluğu ile karar verildi. 

2017/03-44  İlçemiz Yeniçay Mahallesinde bulunan tapunun -- ada 944 nolu parsel ve 960 ada 2 nolu parselinde kayıtlı 

taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği talebi, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 

onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 

2017/03-45  Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bütçesine ek ödenek verilmesi talebi, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/03-46  Belediyemize bağlı BSOM İşletme Müdürlüğünün 2018 yılında uygulamakta olduğu ücret tarifesinde yer 
alan bazı kalemlerin günümüz şartlarına göre güncellenmesi ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ücret 
tarifesine ek madde eklenmesine dair talebi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile 
karar verildi. 

  

 


