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KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2018/06-88 Belediye Meclisimizin 03/05/2018 tarihinde yapmış olduğu Mayıs Ayı Meclis Toplantısında, alınan 
kararlara ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2018/06-89 Belediyemizin 2018 yılında uygulamakta olduğu ücret tarifesinde yer alan bazı kalemlerin güncellenmesi 
ve ek madde eklenmesine dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar 
verildi. 

2018/06-90 İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan tapunun 201 adanın Çağrı Sokağa bakan kısımlarındaki taşınmazların 
bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar 
verildi. 

2018/06-91 İlçemiz Yeniçay (Yunusemre) Mahallesinde bulunan tapunun – ada 162 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın 
yol, park ve ağaçlandırılacak alanda kalan kısımlarının trampa edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2018/06-92  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 718 ada 7 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu  
alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.  

2018/06-93  Belediye Meclisi Başkanvekilliğine gizli oyla üye seçilmesine karar verildi. 

2018/06-94  Belediyemiz İmar Komisyonuna üye belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2018/06-95  Belediyemizin üyesi olduğu Konya Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere üye 
belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/06-96 Belediyemiz Sosyal Yardım Komisyonuna üye belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2017/06-97  İlçemizde bulunan muhtelif mahallelerin sınırlarının günümüz şartlarına uygun olarak yeniden 

düzenlenmesine dair talebin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi. 

2017/06-98  İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan tapunun 201 adanın Çağrı Sokağa bakan kısımlarındaki taşınmazların 
bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy 
birliği ile karar verildi. 
 

2017/06-99  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 718 ada 7 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile karar 
verildi. 
 

2018/06-100 Belediyemizin 2018 yılında uygulamakta olduğu ücret tarifesinde yer alan bazı kalemlerin güncellenmesi 
ve ek madde eklenmesine dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile karar 
verildi. 
 

2018/06-101 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde bulunan bazı kadroların derecelerinin değiştirilmesine, oy birliği ile 
karar verildi. 

  

 


