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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

06/07/2020        TEMMUZ 2020/06 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2020/06-45 Belediye Meclisimizin 1. Olağanüstü ve 2. Olağanüstü Meclis toplantılarında alınan kararlara ait meclis 
müzakere zabıtlarının oy birliği ile tasvip edilmesine karar verildi. 

2020/06-46 

2020/06-47 

Belediyemizin 2019 yılı Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi. 

Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünün ücret tarifesinde bulunan bazı kalemlerin günümüz şartlarında 
güncellenmesine dair talebin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2020/06-48 Belediyemizin yapacak olduğu yatırımlar için ödenek kalemi bulunmaması nedeniyle Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 2020 yılı bütçesine ödenek kalemi açılmasına dair talebin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2020/06-49 İlçemiz Çay Mahallesinde bulunan tapunun 385 ada 18 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan 
için yapılan imar planlarının onaylanmasına dair talebin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar 
verildi. 

2020/06-50  İlçemiz Tabduk Emre Mahallesinde bulunan tapunun 1050 ada 9 nolu parselinde kayıtlı taşınmazların 
bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği 
ile karar verildi. 

2020/06-51 

 

İlçemiz Zafer Mahallesinde Bulunan Tapunun 543 Ada 31 ve 32 Parseller, 666 Ada 5 Parsel ve 921 Ada 2 
Nolu Parselde Plan Değişikliği Talebinin İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2020/06-52  İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 201 ada 380 nolu parsel ile tapunun 201 ada 53 nolu 

parselinde kayıtlı taşınmazın trampa yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği 

ile karar verildi. 

2020/06-53  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesinden hibe araç alınmasına , oy 
birliği ile karar verildi. 

2020/06-54 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından hibe araç alınabilmesi için 

Belediye Encümenine yetki verilemesine oy birliği ile karar verildi. 

2020/06-55  İlçemiz Tabduk Emre Mahallesinde bulunan tapunun -- ada 165 nolu parsellerinde kayıtlı olan taşınmazın 
satın alınmasına oy çokluğu ile karar verildi. 

2020/06-56 Covid – 19 salgını nedeniyle resmi olarak kapalı durumda bulunan Belediyemizde kiracı olan 
vatandaşlarımızın kira sürelerinin yeniden düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

2020/06-57 İlçemiz şehir içi toplu taşıma hizmetinin Belediyemiz tarafından yapılmasına, oy çokluğu ile karar verildi. 

2020/06-58 Belediyemiz Sosyal yardım Komisyonuna üye seçimi yapıldı. 
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2020/06-59 Belediyemizin şirketi olan Sanbel Ltd. Şti.’ye yönetici ve müdür belirlenmesine oy çokluğu ile karar 
verildi. 

2020/06-60 Organize Sanayi Müteşebbis Heyetine üye belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

2020/06-61 Tarihi Kentler Birliğine üye belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

2020/06-62 İlçemiz Yunusemre Mahallesi sınırları içersinde yeni açılan sokağa isim verilmesine oy birliği ile karar 
verildi. 

2020/06-63 Yunusemre Mahallesinde bulunan Kültür Merkezi içersinde sağlık ocağı hizmeti verilebilmesi için 
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

2020/06-64 İlçemize yapılacak olan Belediye Hizmet Binası Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi 
kullanılmasına oy çokluğu ile karar verildi. 

2020/06-65 Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünün ücret tarifesinde bulunan bazı kalemlerin günümüz şartlarında 
güncellenmesine dair talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda güncellenmesine oy birliği 
ile karar verildi. 
 

2020/06-66 Belediyemizin yapacak olduğu yatırımlar için ödenek kalemi bulunmaması nedeniyle Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 2020 yılı bütçesine ödenek kalemi açılmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
doğrultusunda oy birliği ile karar verildi. 
 

2020/06-67 İlçemiz Çay Mahallesinde bulunan tapunun 385 ada 18 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan 
için yapılan imar planlarının onaylanmasına İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile karar 
verildi. 
 

2020/06-68 İlçemiz Zafer Mahallesinde Bulunan Tapunun 543 Ada 31 ve 32 Parseller, 666 Ada 5 Parsel ve 921 Ada 2 
nolu Parselde plan değişikliği yapılmasına İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile karar 
verildi. 

  

  

  

 


