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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

02/08/2022 AĞUSTOS 
 
 

2022/07 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2022/07-97 Belediye Meclisimizin Haziran Ayı Meclis toplantısında alınan kararlara ait meclis müzakere zabtının 
tasvip edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-98 Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebin 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-99 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebin Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-100 İşletmesi Belediyemizde olan Akdağ Tabiat Parkı ve Tesisleri İşletmesinin Belediyemiz şirketi Sanbel Ltd. 
Şti’ye devir edilmesine, oy birliği ile karar verildi 

2022/07-101 Belediyemiz Zabıta Talimatnamesine ek madde eklenmesine, oy birliği ile karar verildi 

2021/07-102 İlçemizde yapılacak olan asfalt yapım işi için İller Bankasından kredi kullanılmasına, oy birliği ile karar 
verildi. 

2022/07-108 

 

2022/07-109 

İlçemiz Hüdai Kaplıcalarında bulunan Geleneksel Tıp Ünitesinin kiraya verilmesine, oy birliği ile karar 

verildi 

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-110 İlçemizdeki atıkların toplanması için geri dönüşüm firmaları ile sözleşme yapılmasına, oy birliği ile karar 
verildi. 

2022/07-111 İlçemiz Kevser Mahallesinde bulunan tapunun 189 ada 5 nolu parseli ve 225 ada 27 ve 28 nolu parsellerin 
bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği 
ile karar verildi. 

2022/07-112 Belediyemiz uygulama imar planı notlarına ek madde eklenerek güncellenmesine dair talebin İmar 
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-113 Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebin Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-114 Belediyemiz 2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesine dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-115 İlçemiz Sazak Mahallesinde bulunan tapunun 1061 ada 9 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-116 Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan bazı kadrolarda derece değişikliği yapılmasına, oy birliği ile 
karar verildi. 

2022/07-117 Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 
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2022/07-118 Belediyemiz 2022 yılı ücret tarifesinde güncelleme yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-119 Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-120 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-121 Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

2022/07-122 İlçemiz Kevser Mahallesinde bulunan tapunun 189 ada 5 nolu parseli ve 225 ada 27 ve 28 nolu parsellerin 
bulunduğu alanda plan değişikliği yapılmasına İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, oy birliği ile karar 
verildi. 

2022/07-123 Belediyemiz uygulama imar planı notlarına ek madde eklenerek güncellenmesine İmar Komisyonu 
Raporu doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

  

  

  

  

 


