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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

05/04/2022 NİSAN 
 
 

2022/04 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2022/04-39 Belediye Meclisimizin Mart Ayı Meclis toplantısında alınan kararlara ait meclis müzakere zabtının tasvip 
edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/04-40 Belediyemizin şirketi olan Sanper Ltd. Şti.’nin sermaye artırımı talebinin karar bağlanabilmesi için Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/04-41 Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair 
talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/04-42 Belediyemizin üyesi olduğu Çevre Hizmetler Birliğinin toplantısına Belediyemizi temsil etmek üzere heyet 
görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi 

2022/04-43 İlçemize yapılacak olan BİLSEM merkezi için yapılacak yardım talebinin belirlenmek üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi 

2021/04-44 Belediyemiz 2021 yılı faaliyet raporunun kabul edilmesine, oy çokluğu ile karar verildi. 

2022/04-45 Belediye Encümeninde bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki adet üye seçimi yapıldı. 

2022/04-46 Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 üye oluşturulmasına ve görev süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine 
oyçokluğu ile karar verilmiş olup, komisyon üyeliklerine seçimler yapıldı. 

2022/04-47 İmar Komisyonunun 3 üye oluşturulmasına ve görev süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine oyçokluğu ile 
karar verilmiş olup, komisyon üyeliklerine seçimler yapıldı. 

2022/04-48 Deprem ve Doğal Afetler Komisyonunun 3 üye oluşturulmasına ve görev süresinin 1 yıl olarak 
belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiş olup, komisyon üyeliklerine seçimler yapıldı. 

2022/04-49 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebin Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/04-50 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebin Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/04-51 Belediyemiz ücret tarifesine ek madde eklenmesine dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/04-52 İlçemiz Kevser Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/04-53 Belediyemiz şirketi olan Sanper Ltd. Şti.’nin sermaye artırım talebi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
doğrultusunda yapılmasına, oy birliği ile karar verildi. 

2022/04-54 Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair 
talebi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda ek ödenek verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 
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2022/04-55 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebi Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu doğrultusunda ek ödenek verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/04-56 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebi Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu doğrultusunda ek ödenek verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/04-57 Belediyemiz 2022 yılı ücret tarifesine ek madde eklenmesine dair talebi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
doğrultusunda ek ödenek verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2021/04-58 İlçemize yapılacak olan BİLSEM merkezi için nakdi yardımda bulunulmasına Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu doğrultusunda ek ödenek verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

  

  

  

  

  

 


