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MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

05/04/2018 NİSAN 2018/04 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2018/04-47 Belediye Meclisimizin 01/03/2018 tarihinde yapmış olduğu Mart Ayı Meclis Toplantısında, alınan kararlara 
ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2018/04-48 Belediyemiz ve bağlı işletmelerinin 2017 yılına ait faaliyet raporları oy birliği ile karar verildi. 

2018/04-49 Belediye Encümeninde 1 yıllığına görev yapacak olan 2 üyenin belirlenmesi için yapılan gizli oylama 
sonucunda üyeler belirlenmiştir. 

2018/04-50 Plan ve Bütçe Komisyonunun, üye sayısının 5 kişiden oluşturulmasına ve görev süresinin 1 yıl olarak 
belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Komisyon üyeleri yapılan işaretle oylama sonucunda 
belirlenmiştir. 

2018/04-51  İmar Komisyonunun, üye sayısının 5 kişiden oluşturulmasına ve görev süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine 
oybirliği ile karar verilmiştir. Komisyon üyeleri yapılan işaretle oylama sonucunda belirlenmiştir. 

2018/04-52  İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 449 ada 3 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın Eskişehir Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurulunun talebi doğrultusunda İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar 
verildi. 

2018/04-53  İlçemiz Cuma Mahallesinde bulunan tapunun 225 ada 21, 49, 50 ve 65 nolu parseller ve 767 ada 1 ve 2 nolu 

parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu imar adasında plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna 

havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2018/04-54  İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan tapunun 1110 ada 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alanda plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/04-55 İlçemiz Çay, Şirinevler, Fatih, Kevser, İstasyon, Zafer ve Çakır Mahallelerimizde bulunan yeni açılmış 

muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesine dair talebin, İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği 

ile karar verildi. 

2017/04-56  Belediyemizde bulunan müdürlüklere ek ödenek kodu açılmasına dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2017/04-57  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün yapacak olduğu yatırım ve ödemeler için ek ödenek kalemi 
açılmasına dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/04-58  Belediyemizin 2018 yılı içersinde uygulamakta olduğu ücret tarifesinde bulunan bazı kalemlerin günümüz 
şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesine dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy 
birliği ile karar verildi. 

2018/04-59 Belediyemize yeni kurulmuş olan SANPER Sandıklı Personel İstihdam San. Tic. Ltd. Şti. olarak 
değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2018/04-60 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan 857 ada 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın Engelli Bakım Merkezi 
olarak kiralanmasına oy birliği ile karar verildi. 
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2018/04-61 İlçemizde yapılacak olacak yatırımlar için yurtiçi bankalarından kredi kullanılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

2018/04-62 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 333 ada 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın Belediyemiz 
hizmetlerinde kullanmak üzere kiralanmasına oy birliği ile karar verildi. 

2018/04-63  İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 449 ada 3 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın Eskişehir Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurulunun talebi doğrultusunda İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabul 
edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

2018/04-64  İlçemiz Cuma Mahallesinde bulunan tapunun 225 ada 21, 49, 50 ve 65 nolu parseller ve 767 ada 1 ve 2 nolu 
parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu imar adasında plan değişikliği talebi, İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

2018/04-65 İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan tapunun 1110 ada 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alanda plan değişikliği talebi, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabul edilmesine oy birliği ile karar 
verildi. 
 

2018/04-66  İlçemiz Çay, Şirinevler, Fatih, Kevser, İstasyon, Zafer ve Çakır Mahallelerimizde bulunan yeni açılmış 
muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabul edilmesine 
oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/04-67 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün yapacak olduğu yatırım ve ödemeler için ek ödenek kalemi 
açılmasına dair talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda onaylanmasına oy çokluğu ile karar 
verildi. 
 

2017/04-68  Belediyemizin 2018 yılı içersinde uygulamakta olduğu ücret tarifesinde bulunan bazı kalemlerin günümüz  
şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesine dair talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 
 

2017/04-69  Belediyemizde bulunan müdürlüklere ek ödenek kodu açılmasına dair talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi. 
 

 


