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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

07/12/2021 ARALIK 2021/13 

 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2021/13-170 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. 

2021/13-171 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde bulunan bazı kadrolarda iptal ve ihdasların yapılmasına, oy birliği ile 
karar verildi. 

2021/13-172 Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğünün 2022 yılına ait bütçe taslağının karara bağlanabilmesi için Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/13-173 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde bulunan bazı kadrolarda iptal ve ihdasların yapılmasına, oy birliği ile 
karar verildi. 

2021/13-174 Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin kararının uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. 

2021/13-175 Belediyemiz imar plan notlarına ek madde eklenmesine dair talebin İmar Komisyonuna havale 
edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2021/13-176 

 
 

İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 527 ada 8 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar 
verildi. 

2021/13-177 Belediyemiz kent estetiğine dair yönetmelik taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 

2021/13-178 Belediye Meclisimizin Ekim Ayı Meclis toplantısında alınan kararlara ait meclis müzakere zabtının tasvip 
edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2021/13-179 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde bulunan bazı kadrolarda derece değişikliği yapılmasına, oy birliği ile 
karar verildi. 

2021/13-180 Sandıklı Harp Malülü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilciliğine yer tahsis edilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 

2021/13-181 Belediyemiz 2021 yılı bütçe taslağı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, kabul edilmesine oy 
çokluğu ile karar verildi. 

2021/13-182 Belediyemizin 2021 yılında uygulayacak olduğu ücret tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
doğrultusunda, kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

2021/13-183 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2021 yılı gider bütçesinde bulunan bazı ödenek kalemine ek 
ödenek verilmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, kabul edilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 

2021/13-184 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 527 ada 8 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alanda plan değişikliği yapılmasına İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, kabul edilmesine oy çokluğu 
ile karar verildi. 
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2021/13-185 Belediyemiz imar plan notlarına ek madde eklenmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, kabul 
edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

2021/13-186 Belediyemiz kent estetiğine dair yönetmelik taslağı İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, kabul 
edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

  

 

 

  


