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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

01/06/2021 HAZİRAN 2021/07 

 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2021/07-91 Belediye Meclisimizin Mayıs Ayı Meclis toplantısında alınan kararlara ait meclis müzakere zabtının tasvip 
edilmesine, oy çokluğu ile karar verildi. 

2021/07-92 İlçemiz İstasyon Mahallesinde bulunan tapunun 156 ada 29 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alan için hazırlanan imar planlarının onaylanmasına dair talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 

2021/07-93 İlçemiz Zafer Mahallesinde bulunan tapunun 652 ada 1 nolu parsel, Kevser Mahallesinde bulunan 
tapunun 190 ada 1 nolu parsel, Şirinevler Mahallesinde bulunan 1020 ada 1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı 
taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havale 
edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/07-94 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 362 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar 
verildi. 

2021/07-95 İlçemiz Çay Mahallesinde bulunan tapunun 234 ada 189 nolu parsel, 234 ada 5, 188, 198 ve 201 nolu 
parseller, 1039 ada 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar 
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/07-96 İlçemiz Zafer Mahallesinde bulunan tapunun 652 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Adalet 
Bakanlığına tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/07-97 

 
2021/07-98 

Belediyemiz 2021 yılı ücret tarifesinde yer alan otopark uygulama ücretlerinin Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu doğrultusunda yeniden düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

İlçemiz Zafer Mahallesi sınırları içersinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesine oy birliği ile karar 
verildi. 

2021/07-99 Belediyemiz 5 yıllık imar programının hazırlanmasına dair talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine 
oy birliği ile karar verildi. 

2021/07-100 İlçemiz İstasyon Mahallesinde bulunan tapunun 160 ada 144 ve 145 nolu parsellerinde kayıtlı 
taşınmazların Belediyemiz adına satın alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

2021/07-101 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 35 ada 1, 2, 3 ve 11 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların 
Belediyemiz adına satın alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

2021/07-102 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 35 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların 
satılmasına veya kiraya verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/07-103 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan, tapunun 24 ada  35 ve 43 nolu parselinde kayıtlı taşınmazların 
bulunduğu alan için Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararın uygulanmasına oy birliği 
ile karar verildi. 

2021/07-104 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan, tapunun 24 ada 35 ve 43 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların 
bulunduğu alanın yeniden planlanmasına dair talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 
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2021/07-105 İlçemiz İstasyon Mahallesinde bulunan tapunun 156 ada 29 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alan için hazırlanan imar planlarının onaylanmasına İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile 
karar verildi. 

2021/07-106 İlçemiz Zafer Mahallesinde bulunan tapunun 652 ada 1 nolu parsel, Kevser Mahallesinde bulunan 
tapunun 190 ada 1 nolu parsel, Şirinevler Mahallesinde bulunan 1020 ada 1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı 
taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy 
birliği ile karar verildi. 

2021/07-107 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan tapunun 362 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alanda plan değişikliği yapılmasına İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi. 

2021/07-108 İlçemiz Çay Mahallesinde bulunan tapunun 234 ada 189 nolu parsel, 234 ada 5, 188, 198 ve 201 nolu 
parseller, 1039 ada 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına İmar Komisyonu 
Raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi. 

2021/07-109 Belediyemiz 5 yıllık imar programının onaylanmasına İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği 
ile karar verildi. 

  

 


