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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

04/01/2021 OCAK 2021/01 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2021/01-01 Belediye Meclisimizin Aralık Ayı toplantısında alınan kararlara ait meclis müzakere zabıtları oy birliği ile 
tasvip edilmesine, karar verildi. 

2021/01-02 

 

2021/01-03 

 
2021/01-04 

 

2021/01-05 

Belediyemizin 2018 yılı içersinde gelir ve giderlerine ilişkin hesap ve kayıt işlemelerinin denetimi için 
5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine istinaden Denetim Komisyonunun 3 kişiden oluşmasına, 
karar verildi. 

İlçemiz İstasyon Mahallesi 95 ada 101 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda plan 
değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 35 ada 1, 2, 3, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerinde kayıtlı 
taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havalesine 
oy birliği ile karar verildi. 

Belediye Meclisimizin 2021 yılı içersinde yapacak olduğu Belediye Meclis toplantılarında tatil yapacağı ay 
hariç, her ayın ilk haftası Salı günü saat 16:30’da gündem davetiyesinde belirlenen yerde toplanmasına, oy 
birliği ile karar verildi. 

2021/01-06 Belediye Meclisimizin 2020 yılı içerisinde,  Mayıs ayında 1 ay süre ile tatil edilmesine, oy birliği ile karar 
verildi. 

2021/01-07 Belediyemiz teşkilat kadrosunda yer alan ve münhal durumda bulunan 2021 yılı içersinde çalışacak tam 
zamanlı sözleşmeli personel için verilecek taban ücretlerinin belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2021/01-08 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen zabıta ve itfaiye hizmetinde çalışan personele Aylık 
Maktu Fazla Çalışma Ücretin belirlenerek verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2021/01-09 Mülkiyet Belediyemize ait taşınmazlarda kiracı olarak bulunan vatandaşların kira sürelerinin 
uzatılmasına oy birliği ile karar verildi. 

2021/01-10 

 
2021/01-11 

 
 
 

2021/01-12 
 
 
 

Tabduk Emre Mahallesinde bulunan tapunun 483 ada 3 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın kira ihalesine 

çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi. 

İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 201 ada 243 ve 227 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların 
bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile 
karar verildi. 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/01-13 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe araç alınmasına  oy çokluğu ile karar verildi. 

2021/01-14 İlçemiz İstasyon Mahallesi 95 ada 101 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda plan 
değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda onaylanmasına, oy birliği ile 
karar verildi. 
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2021/01-15 

 

2021/01-16 

 

2021/01-17 

İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 35 ada 1, 2, 3, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerinde kayıtlı 
taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi. 
 
İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 201 ada 243 ve 227 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların 
bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 
onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi. 
 
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu doğrultusunda onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi. 
 

 


