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MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

02/11/2021 KASIM 2021/12 

 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2021/12-157 Belediye Meclisimizin Ekim Ayı Meclis toplantısında alınan kararlara ait meclis müzakere zabtının tasvip 
edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2021/12-158 Belediye Meclisimizin 2. Olağanüstü Meclis toplantısında alınan kararlara ait meclis müzakere zabtının 
tasvip edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

2021/12-159 İlçemiz İstasyon Mahallesinde bulunan tapunun 120 ada 132 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alan için hazırlanan imar planlarının onaylanmasına dair talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 

2021/12-160 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2021 yılı gider bütçesinde bulunan ödenek 
kalemleri arasında aktarma yapılmasına dair  talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 

2021/12-161 İlçemiz Tabduk Emre Mahallesinde bulunan tapunun 1627 ada 1 nolu parselinde kayıtlı caminin kullanım 
hakkının Diyanet İşleri Başkanlığına devir edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/12-162 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde bulunan bazı kadrolarda iptal ve ihdasların yapılmasına, oy birliği ile 
karar verildi. 

2021/12-163 

 
2021/12-164 

Belediyemiz ve bağlı işletmelerinin 2022 – 2024 yıllarına ait bütçe taslağının karara bağlanabilmesi için  
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Belediyemiz ve bağlı işletmelerinin 2022 yılına ait ücret tarifesi taslağının karara bağlanabilmesi için  
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/12-165 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2021 yılı gider bütçesinde bulunan bazı ödenek kalemine ek 
ödenek verilmesine dair  talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/12-166 İlçemiz Zafer Mahallesinde bulunan tapunun 652 ada 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın Adalet 
Bakanlığına devir edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/12-167 İlçemiz İstasyon Mahallesinde bulunan tapunun 120 ada 132 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alan için hazırlanan imar planlarının onaylanmasına İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile 
karar verildi. 

2021/12-168 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2021 yılı gider bütçesinde bulunan ödenek 
kalemleri arasında aktarma yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile 
karar verildi. 

2021/12-169 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2021 yılı gider bütçesinde bulunan bazı ödenek kalemine ek 
ödenek verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi. 

 

 

  


