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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

06/09/2018 EYLÜL 2018/08 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2018/08-112 Belediye Meclisimizin 02/08/2018 tarihinde yapmış olduğu Ağustos Ayı Meclis Toplantısında almış olduğu 
karalara ait meclis müzakere zabtının oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2018/08-113 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan 26 ada 67 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda plan 
değişikliği yapılmasına dair talebin, İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2018/08-114 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan 451 ada 228 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda plan 
değişikliği yapılmasına dair talebin, İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2018/08-115 İlçemiz Cuma Mahallesinde bulunan 1115 ada 6 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan için 
yapılan planların onaylanmasına dair talebin, İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar 
verildi. 

2018/08-116  Belediyemize bağlı BSOM İşletme Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne aktarma yapılmasına dair 
talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.  

2018/08-117  Belediyemizin en büyük hissedarı olduğu Sanjet A.Ş.’nin yapacak olduğu yatırımlar için Belediyemizin kefil 
olmasına, oy birliği ile karar verildi. 

2018/08-118  Belediyemizde çalışmakta olan personellerimiz için sendikalarla görüşme yapılmasına, oy birliği ile karar 
verildi. 

2018/08-119  Belediyemiz norm kadro cetvelinde günümüz şartlarına uygun olarak iptal ve ihdasların yapılmasına , oy 
birliği ile karar verildi. 

2018/08-120 

 

2018/08-121 

İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan 26 ada 67 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda plan 
değişikliği yapılmasına dair talep, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda onaylanmasına, oy birliği ile 
karar verildi. 

İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan 451 ada 228 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda plan 
değişikliği yapılmasına dair talep, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda onaylanmasına, oy birliği ile 
karar verildi. 

2018/08-122 

 

2018/08-123 

İlçemiz Cuma Mahallesinde bulunan 1115 ada 6 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan için 

yapılan planların onaylanmasına dair talep, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda onaylanmasına, oy 

birliği ile karar verildi. 

Belediyemize bağlı BSOM İşletme Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne aktarma yapılmasına dair 

talep, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi. 
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