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GöLBAşI BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
Tuluıtaş nıahallesi l96 adanın Güneybatısında yer alan Trafo İmar Planı teklitjıre
;-apılaıı İıiıazları içereıı, Belediye lr,feclisinin 04.01.2021 tarih ı,e 1 sayılı kararı ile
Konris;-,onumuza iırcelenınek üzere haı,ale edilnıiştir. Konıisyonumuz 1|,22 Ocak 2021
ıaril,ıleri arasında l0 (On) gün bir araya gelerek konu iizerindeki çalışmalarını tamamlaınıştıı.
Yapılan göı,üşmelerden sonra;

Gölbaşı Belediye N{eclisinin 07.01.2020 gün ve 12 sayılı kararı ile uygun göriilen
"Gölbaşı İlçesi. Tuluı,ıtaş Mahallesinde yer alan l96 no.Iu adarıın günel"baıısındaki park
alanında tralo yeri aynlınasına ilişkin 1/l000 ölçekli Lrl,gtılanıa İnıaı, Planı Değişikliği"
Aııkaıa t}ül,ükşehir Belediye lv{eclisinin 09.07.2020 gün ve 581 sayılı kararı ile ona1,1aııınış
olup s(iz konusu inrar ptanı değişikliği 2I.08.2020 tarihi itibaı,iyle 1 (bir) ay nıücidetle ilan
panosu ve diğer ilaıı yerleriııde askıya çıkartılınıştır, askı ilaıı sürecinde söz koııusıı iniar planı
değişikliğine 2 adet diIekçe ile itiraz edilıniş, söz koırusu imar planı değişikliğine yönelik askı
ilaıı siirecinde yapılaıı 2 adet itiı,az lrakkında karar alınnrak iizere 24.09.2020 tarihli ve l968l
sa1,,ılı Olur ile ]V{eclisiınize sunulnıuştur.
K,(rmisyonumuzca yapılan inceleıııede;
lı.liray N{Ll'l'LU ORI{AN'a ait l1.09.2020 tarih 26522 sayılı dilekçe ile; trafoların düşiik
fickanslı ı""lektro nıaııyetik radyasyon kaynağı olduğu, elektro maıryetik ı,ad1,,as,voırun bir
pııı,çası olan nran!,etik ıılanlarııı insaıı sağlığına zararlannıı bilinısel olarak tespil edildiği.
triıfrr benzeri alan kay,naklarınıır çocukluk çağında görülen lösemi hastalığı ile ilgisi sebebi1,Ie
ııanl-etik alanların 20Ol yılında Diinya Sağlık örgütü (WHO) tarafındaıı "olası kansoı,ejcn"
olarak sııııflaııdıı,ıldığı. kısa devre, yıldırıın vb. dunımlarda trafolarda zanıarr zanıaıı patl:ırııır
ve vangınların 1,aşandığı, toplunı sağlığı ve güı,eırliğini korumak adıııa trafbların 1erleşinı
1,erlerinden ıntimküıı o|an en uzak mesafede kurulnıası gerektiği. itiraza konu inıar plaııı
değişikliği ile belirlenen trafo alanıı,ıııı şahsına ait olan l96 ada 8 parseldeki koııutuııa
ıııinrınıı-ın,ı 7 ınelre niaksimum 70 nıetre mesafede oldrığu ve çok yakııı oldrığu, çocukları ile
biı,likte 1ışadığı koııuttında tratb alanınıır çocuklzrrıırıır sağlığına zarar vereceği bu ıredenle
tı,irlb alaııtıtın ikametgarhına eıı az 200 ınetre ınesafede kurulııası talebiyle itiraz edihniş, itiraz
ekinde ktınrı ile ilgili bir nıakale ömeği ve Üsküdar Üniversitesi Eleklrik-Elcktron ik
Nli.ihendisliği bölünıüne hazırlatılnıış bir teknik rapor ektendiği,
S.S Kamıe Konut Yapı Kooperatifi'niıı 1 l .09.2020 taı,ih 26520 sa1,,ılı dilekçesi ile:
Kooperatil)erinin Tuluntaş lr,lahallesi l81,182,183,186,187,188.190.195.196,197,198 nrılu
adalar üzeriırde l09 koııut inşa edildiği. trafonun krırulacağı adanın 1-oğtın y,erleşinı 1eri
oluşan l95, 196, l97 ve 198 adalaı,a çok yakın olduğu, 186 ada 5 parselde bir tı,iitiı
bıilı_ınduğu. Diiııl,a Sağlık Örgütii tarafıırdaır kaırserojen olarak sınıflandırılan tralblart|an
;-ayılaır ınanyetik alanların sağlığa olunısuz etkileriııin olduğu, kısa devre, yıldınnr diişnıesi
vb. sebeplerle trafod:ı 1,aşanabilecek patlaına ve !,,angın ihtimalleriırin çok t|azla olduğu, lıu
nedeırle trafo alaıiıırın söz ktıııusrı adalard.ın en az 200 metı,e
şekildc
edilniiştir.
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Yapılan inceleıne sontıcu itirazlarda beliılilen hususların tekrrik inceleıne

ve

değerlendinne gerektirdiği bu neden[e itirazlarda bahsedilen olunısuzlukların Başkent
Elektrik A.Ş. tarafından değerlendirilnıesi ve veı,ecekleri görüşe istinaden kaı,ar alınmasıııııı
u1,,gun olacağı. bu nedeııle koııunun Başkent Etektrik A.Ş.'nin göıiişü alırunası anıacı1,[a İnıaı,
ve Şehiıcilik Müdüflilğüne iııdesiııi içeı,en İınar-İstinılak-Emlak Konıisycıırunıuzun
]6.10.2020 tarilr ve l6 sayılı raporu Belediye lr,feclisinıiziıı 02.11.2020 tarih 404 sayılı kararı
iIe kahul edilmiştir.

Belediye Meclisimizin 02.11.2020 taı,ih 404 sayılı kararına istiıraden Inıar ve
Şehiıcilik Müdürlüğiiınüziln 05.11.2020 tarih 233l0 sayılı yazısı ile Başkeııt Elektrik A.Ş.'ne
konu ile ilgili tekıik görüşleri sonılmuştrı,.
İıirazlara .vönelik teknik incelemeyi içeren Başkeııt Elektrik A.Ş.'ırin l4.12.2020 taı,ih
240:t say,ılı gönişü karaı alııınak üzere 29.12.2070 tarihli ve 28277 sayılı Olur ile
Nleclisinıize sunulmuştur.
Konris1,oııunruzca yapılaıı inceleınede Başkent Elektrik A.Ş,'nin l4.12.2020 tarih
240:l sa_vılı _vazısında özetlel
. iiiraz ditekçelerinde da_vaııak olarak kullaııılan dökümanların herhangi bir kontrollti
ö[çünı metodolojisi içemıenrekte. mevcut koşullar tanımlaıınamakta. ınanızi1.,t

nıiktadarı-siireleri açıkça belirtilmeksizin

ve

sadece çok düşük

fı,ekans]ı

eleku.omany,etik alzurların etkileri üzerine geııel olarak yazıhnış Iiterattlr taraınalarlıla
dal,andırılnıakta olduğu,
Şirkeılerince tıp ve nıühendislik alanında şebekelerinde bulunaıı tüm tratb tipleri için
ölçünıteı. gerçekleştirildiği ve soııuçlarıır ulı.ısal ve uluslararası manızİvet sınıdarı
içerisinde değerlendirildiği,
Biilgelerinde bulunan tilnı tı,afo tipleri için 1,apılan ölçümlerde 20l0 1'ılında çıkan
Çer.ıe ve Oıman Bakanlığı'nın 2765l sayılı 1,önetnreliği kapsaınında belirleııı,n
ınaruzil,et limitinin altında kaldığı,
Enerji Bakaıılığı. Enerji Piy,asası Düzenlenıe Kurumu(EPDK) ve TEDAŞ 1,önetııelik
ve tüzüklerine göre tüın envanterleıiırin bakım-onarııı 1'aalİyetlerİ olası kısa devre ve
planlı bir şekilcle
1.ıltlırıı,ır di,işnıe gibi olay,larda _vangın ve patlanraların önlenınesine
gerçekleştirildiği ı,e deıretlendiği. belirtilerek Tuluntaş Nlahallesi l96 adanın
güneybatısındaki paık alanından plaıılanan lrafo yeri tadilatının yeniden
değeılendiriImesinin talep edildiği hususlaıı tespit edilıniştir.
Yapılan iırceleıne sonucu Başkenı Etektı,ik A.Ş.'nin l4.12.2020 tarih 240:l sal,ılı teknik
tleğerleııclirınesiııe istinadeıı "Gölbaşı İlçesi. Tuluı'ıtaş Mahallesinde yer alan l9(ı ırrı.lu
adanııı güne1.,batısındaki park alanıırda tratb 1.,eri ayrılınasına ilişkin 1,'l0{)0 ölçekIi
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ilnar Plaırı Değişikliğine" askı ilan süreciııde y-apılan itirazlır

konıisvonu nruzca u_vgun görülnıemiştir.

İşbu rapor. Belediye lr4eclisinin Şubat al,ı ıoplantısıııda görüşülerek karara bağlanmıık
nzere 22.01

.202l tarihiııde taı,afınıızdaır tanziın ve iınza edilnriştir.

Raporumuzrı lr,{eclisinıiziıı bilgi ı,e onayıııa saygı ile suııarız.
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GöLBAşI BELEDİYE MEcLİs BAŞKANLIĞINA
Tııluntaş Mahallesi Tescilli Çeşıne'ye Yönelik İnıar Planı Değişikliği Askı İıirazlarını
içeren. Belediye N,leclisinin 05.01.202l tarih ve l0 sayılı karan ile Komisyonumuza
incelennıek üzere tekrar havale edilııiştir. Komisyonumuz 11-22 Ocak 2021 tarihleri arasrı-ıda
10 (On.} giin bir araya gelerek konu üzerindeki çalışmalarını tamamlamıştır.
Yapılan görüşınelerdeıı soma:
Golbaşı Belediye Meclisiııiıı 02-0'1.2019 gün ve 308 sayılı kararı ile uyguıı görüleıı "Ankara lli.
Gölbaşı ilçesi. Tuluntaş N,tahallesi, Tuluntaş Canıi'ııiıı Gtineyinde Buiunan Tescilli Çeşnıe ve Yakın
Çer,l.esiııe Yöne|ik l/1000 ölçekli Uygulaına imar Planı Değişikliği" Ankara Btilii§ehir Beledil,e
Ivteclisinin l3.11.20t9 giin ve l4879 sayılı kararı ile orıaylanmış l9.12.20t9 tarihi itibariyle l (bir) a1'
nıüddetle ilan panosu ve diğer ilan veı,leriııde askıya çıkarılınıştır.
Askı ilan süreci dışııda söz konusu imar planı değişikliğine Tuluntaş Mahallesi Muhtarı Kazını
KOÇ'a ait 22.0|.2010 tarih 2508 sa_v-llı dilekçe i|e itirazda bulunulmuştur. İtiraza istinaden hazırlanan
,,Tuluntaş Maha|lesi, Tu|untaş Caminin Güneyiııde Buluııan Tescilli
Çeşme ve Yakın Çevresine
yönelik l/l000 ölçekli uygulama İmar planı Değişikliğine yapıtan itiraza yönelik Değişiklik"
Gölbaşı Beledil,e Meclisinin 03.03.2020 gün l09 say,ılı karaı.ı ile uygun görülmüş Ankara Büyükşehir
Beledil.e l!{ecIisinin l2.08.2020 gün ve 850 sayılı kaıarı ile onay|anmış olup 07.10.2020 tarihi itit,ıari
'luluntaş
ile l ay süre ile askıya çıkartılmış askı ilan sürecinde söz konusu iınar plaırı değişikliğine
lr,lıılıallesi N.lııhtarı Kazım KOÇ tarafından 03.11.2020 tarih 3269l sayılı dilekçe ile "lerz9t,
ill«|uıllesiııe uluşıııı aıııaçlı yoğun kullunılan Tuluııtrış lvfahallesi 892 nolu çeş»ıe ktıIlanıııh parseliıı
ctphc uldığı ]} ınetrelik "-olun biı, önccki 7ılunduki eski htıliııe gelirilıııesi" talebiyle itirazda
bulunrılıııuştur.

Sijz koııustı iliı.az kaıar alııımak üzere 27.11.2020 tarih 25jl6 sayılı Olur iie lv{eclisimizc

stüüüulmuştur,

Al,rıca Tuluntaş N.{ahallesi Muhları Kazıın KOÇ taratindan 25.01.202l taı'ih 5070 sal'ılı dilekçe
ile itiıazına ilave olarak,'Tescilliçeşııe ve cani arasından 7 ınetrelik yol açılnıası lalep eililnıiŞ, 1'oltın
canıi balrçesiırden geçirilmesinde nıuhtarlığıınızca sakınca bulunnraııaktadır." Şeklinde talepte
lıulunulırıııştur.
Komis},onınruzca Yapılan inceleıne soılucu Gö|başı Belediye Meclisinin 03.03.2020 gün 109
saıı|ı kararİ iIe uygun görtilen Aııkara Büytlkşehiı Belediy,e Meclisinin |2.08.2020 gün ve 860 salılı
kaİarı ile onavlanıırış olan ilk itiraza yönelik değişiklikte planlanan park alaırı içerisinden geçen 7
nıeırelik ytıluı kaldırılarak cami ve tescilli çeşnıeııiıı koruma sınırı arasından 7 nıetıelik yaya yolu
plaıılaırınası Komisyrınumuzca uygun görülnrüştür.
işbıı ıapor. Belediye N{eclisiı,ıin Şubat ayı toplaııtısıııda görüşiileıek karara Lıağ|anmak lizt'ı'e
22.1\1.202l tarihinde tarallınızdan tanzim ve inıza edilmiştir.
Rapc,,runıuzıı N'Ieclisimizin bilgi ve onay-ına saygı ile sunarız.
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GöLBAŞI BELEDİYE MECLiS BAŞKANLlĞlNA

yılı emlak

vergi tahsilatı ne kadar olduğrıra dair Meclisin
bitgileııdirilınesini teklif eden Fatih Yaşlıoğlu ve arkadaşlanna ait önerge, Beledil,e
Nteclisiııin O8.01.2020 tarih ve 57 sayılı karan ile incelenmek üzere komisyonumuza havale
ediln.ıiştir. Komisyoırumuz l1_14 ocak 202l tarihinde Döıt (4) giin bir araya gelerek koıru
Beledi1.,eınizin 202C)

üzerindeki çalışınasını tanıamlanrıştır.

Yapılan görüşmelerden sonra;
Belediy,eıniz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ahnan bilgiye göre Beledil,emizin 2020
1ılı emlak vergi tahsilatı toplamı 56.6l2,5?0.28TL olaıak bildirilmiştir.

işbı.ı ı.apor Belediye Meclisinıiziıı Şubat ayı toplantıslnda göriişüleı,ek karııra
bağlannr:ik üzere |4.01 .202| tarihinde taratjn,ıızdan tanziıı r,e imza edilıniştir.
Raporunıuzu lv{eclisimizin oı-ıayına saygı ile sunarız.
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GöLBAŞI BELEDİYE N{ECLİS BAŞKANLIĞINA
Cevdet Kara parkında _}apılan mülki!,eti Belediyenıize ait olan 8 adet iş yeriıiin
pandenıiden dolayı l Hazirandaıl soffa kira!,a verilmesini teklif eden Fiket Bahadan'a air
önerge, Belediye Meclisinin 08.01.202l tarih ve 62 sayılı kararı ile incelenmek iizeıe
koınis1,.onuııuza haı,ale edilıniştir. Konrisyonunruz ||-|4 ocak 2021 tarihinde Dört (4) giin
bir araya gelelek konu üzerindeki çalışmasını tamamlamıştır.
Yapılaıı görüşınelerden soıra;

Cevdet Kara parkıııda yapılan mülki;-eti Belediyenıize ait olaır 8 adet iş

l

1,,eriııiır

pandr,nıidr.ıı dolal,ı lIaziraırdan sonra kira!,a verilnıesi ile ilgili olaıak Belediyenıiz 2886
salılı devlet iliale kıurunrı tabi olarak belec,li_veınize ait iş 1,erlerinin kiraya verildiğini. salgın
tlolal ısıl la kiracılaı,a 9iı80 oraııında indiriın 1,apıldığını l,ıatırlatır, beledil'enıize ait işletmelerin
kiraya verilip verilmeü,eceği, verilecekse zanıaıılnı belirleme lrususunun ise taınamen belediye
.vönetinıinin inisi,vatitiııde olııası lrasebiyle koınis1,-onumuz bu yöııde bir karar alınmasıııın
tı_vgı.ın olırıa_v-acıığı görüş r,e kanaatiııdedir.

İşbu rapor Belediye Meclisiınizin Şubat ay,ı toplarrtısında görüşülerek karara

l,,ağlaıınak iizere 14.01.2021 tarihinde taıafımızdaıl tanzinı ve iınza edilnıiştir.
Raporumuzu meclisimizin bilgi ve oııal,rna sa_vgı ile stınarız.

Fatitı

Alper CEBE('I

\'AŞLlOĞLU

Başkan Vekili

Kcımis_von Başkanı

Oğuz Kağan I'ANRIVERDİ
Uü,e

Feraınis BAŞARAN

üye

Özgtir ÖKNıEN

ffi

T.C.
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GöLBAşI BELEDiYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
ilçemiz ulaşıınına kazandırılaıı Gölbaşı Kon1,,a yolunda mütelif kazalann önlerunesi
aııacı1,,la Tı,afik Güvenlik tedbirlerinin ivedi olarak alınmasını teklif eden Selçuk Dağdeleııer
ve arkadaşlarına ait önerge, Belediye lv{eclisinin 08.01.2021 tarih ve 54 sayılı kararı ile
konıisyonunruza iııcelenmek üzere havale edilmiştir. Konıisyonumuz 11_15 ocak 2021
tarilıleri arasında 5 (Beş) giiı bir araya gelerek konu iizerindeki çalışmalarrnı lamanılamışltr.
Kcılıu tizerinde 1.,apılan görüşnıelerden sonra;

ilçemiz ulaşıınına kazandırılan Gölbaşı Konya yolunda muhtelif kazaların önlenmesi
ıuıracıyla Trafik Giivenlik tedbirlerinin ivedi olarak alııınasını içeren konu ile ilgili olarak:
Geçtiğinıiz günlerde ilgili kuruın tarafından ışıklandırma çalışnıası yapılmış olup
l,ıelediyemiziıı mesul olduğu kısımlarda kaldırım çalışmaları bilgisi alınmıştır.
işbrı rapor. Belediye N,leclisiııin Şubat ayı toplatliısında görüşülerek karara bağlannıak
üzere 1 5.0l .2020 tarihinde laratimızdan t.rnzim ve imza edilıniştir.
Rirpt-ırunıuzu lvleclisimizin bilgi ve onayına saygı ile sunarız.
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GöLBAşI BELEDİvE MEcLis BAşKANLIĞıNA
Ahiboz maha|lenıizde bulunan Belediyeııize ait olan ama aktif olarak kullanılmal'an
araç garajının. bölgede 20,ye yakın müallelerin otduğu düşünüldüğiinde hizmet noktasında
giiçiendirilmesi vatandaşlanmıza fayda sağlayacağı için Belediyenıizin inıkaıı ve
olaııaklarıyla aktif lıale getirilmesini teklif eden Gürol Emekli ve arkadaşlaıına ait önerge.
BelediJ,e lüeclisinin 08.01.2O2l tarih ve 59 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek üzere
havale edilmiştir. Komisyoııumuz l1_15 ocak 202l tarihleri araslnda 5 (Beş) giın bir arava
gelerek koııu iizerindeki çaIışmalarını tamanrlamıştır.

Konrı üzeriııde yapılan göriişn,ıelerden sonra:

;\hiboz nralıallemizde bulunaıı Belediyenıize ait olan ama aktif olarak kııllanılnıayan
araç _tırrajınııı, bölgede 20'ye yakın ınahallelerin olduğu düşünüldüğünde hizııet ııoktasında
giıçlcndiiilmesi vatandaşlarıınıza fayda sağlayacağı iç!ıı Belediyemiziıı imkan ve
İ,ılanakları1,1a aktif hale getirilnıesi ile ilgili olarak Fen İşleri N,{üdtlrlüğümüzüı-ı ihtil aç
dul"ulınası l,ıalinde Ahiboz araç garajını kullaıracağı bilgisi alınnııştır,
işbu rapor, Beledil.e Meclisinin Şubat ayı toplantıslnda görüşülerek karara bağlaırmak
üzere l5.01.2021 taritıinde taıafınıızdaıı tanzinı r,e iınza edilnıiştir,
Rapoıumuzu N{eclisiniziıı bilgi ve ona.vıııa saygı i[e sunanz,
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GöLBAşI BELEDiYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
Ankara caddesi ile Hiikümet caddesinin kesiştiği kavşağın (Aslan İş hanının önü) çok
dar olduğu için. Cenral Gürsel Caddesinden direk gelişlerde ve Anliara caddesinden saga
dönüşlerde trafik kazalan yaşanmaktadlr. Bölge esııaflarından gelen şikayetlerden dolayı
belirtilen bina önüıdeki yaya kaldırımının yenideıı düzenleııerek trafiğin rahatlatılınası teklif
eden Sinan Acar'a ail önerge, Belediye Nleclisinin 08.01.2021 tarih ve 6l sal"ılı kararı ile
koıııis1.,onrıınrıza incelennıek üzere havale edilnıiştir. Koınisyontımtız 18-22 Ocak 20?l
tarihleri arasıırda 5 ıBeş) bir arıı_va gelerek konıı üzerindeki çalışmalarını tanıanrlanıştır.
Konris_yonunıuzca yapılaıı görüşınelerden sonra;

Aııkara caddesi ile Hüküme1 caddesiniıı kesiştiği kar,şağın (Aslan İş hanıııın önü) çcık
dar <ılduğu içiıı, Ceınal Giirsel Caddesiı,ıden direk gelişlerde ve Aııkaıa caddesiıideıı sağa
dcınüşlertle trafik kazalaı,ı yqsanııraktadır. Bölge esnaflanndan gelen şika_vetlerden dolal,ı
beliıtiten biııa önündeki yaya kaldırıınınıır 1.-eniden düzeıılenerek trafiğlı rahatlatılınası ile
ilgili olarak ilgili kuruınların ve belediyeıııizin koııuy,la ilgili çalışmalara başladığı
göriilmüştiir.

işbu rapoı, Bele<lil.e Meclisiııin Şubat ayı toplantısında görüşülerek karara bağlannıak
uzere 22,.0| .20?.l tarihinde taıaflmızdan tanziın ve inıza edilniştir. Raporumuzrı lvleclisinıizin
bilgi ı,e oıray-ııra sa,vgı ile sunarız.
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yağlıpınar ınahallenıizde buluran göletin korunmasını içeren konı,ıııun. Beledi1,,e
nıeclisinin 07.0|.2021 taıilı ve 33 sa,vılı karaıı ile koınisyonrunuza incelerunek üzere tekrar
l.ıar.ale edilnıiştir. Komisyonumuz 11-15 ocak 202l tatihleri arasında 5 (Beş) giın bir aral,a
geleı,ek konu üzerindeki

çalışmalarıııı laınamlamıştır.

Konu üzerinde yapılan çalışınalarda;

Göletiıı korunıuası için a|ınması gerekeır önleınler aşağıda sıralarunıştır,
1_ kirlelrme nedenlerinden biri gölete aknıakta olan çevre yerleşke alanlarıırın
kanalizasyon atık]arıdlr. Bunun önlenebilnresi için Ankaı,a Büı,ukşehir Beledil,e
Başkanlığına yazı ile bildirilmesinin.

2_ Gölet çevıesinde faali_ı-et gösteren işletnrelerin atıklarının arıtma tesislerinden
sonra gölete verilmesi. Bunun içiıı beledi_vemiz zabıta Müdürlüğünün arıtııa
tesislerİnin belli peri1,odlarda denetimlerini yapıııasl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel l\.liidürlüğiıne yazr i[e bildirilnıesiııin,
_j_

:\r.laıma 1..ırsağıııın denetiıni için Göttıaşı Kaymakanılığı ilçe

.|antlamıa

Konıutanlığına yazı ile bildirilınesinin rı,vgun olacağı degerlendirihniştir,

toplantısında görüşülerek karara bağlaı-ımak
iizere l 5.0 l .202l tarihinde tarafınızdan taırzinı ve inrza edilmiştir,
İşbu rapt-ır, Belediye N{eclisiırin Şubat

a1,,ı

Raporurrruztı lv{eclisinıizin bilgi ve c»ıa,vına saygı ile srırarız,
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GöLBAşI BELEDiYE MEcLİs BAŞKANLIĞINA
Oğulbeı, nıüalleınizde yapılacak olan lastik dönüşüın tbbrİkasının durumu ı,e çevreü,e
vemresi muhtenrel olan kirlilik ile ilgili, Beledi.ve meclisinin 0'1.01.2021 taıih ve 34 sa;-ılı
kararı ile komisyoııunruza inceleırmek üzere tekrar havale edilıniştir. Komisyonumuz l 1- 1 5
Ocak 202l taı,ihleri arasında 5 (Beş) gün bir araya gelerek konu üzerindeki çalışmalarınl
taıılaın l atılı ştı r.

Konu üzerinde yapılaı-ı çalışmalardaı

A.

]astiklerinin yaklaşık olarak %35'i doğal ve 9i,65'i sentetik olan geri
kazanılabilir kauçtıktaır nreydana gelınektedir. Bu malzenıenin bileşeııleri;

Aıık araç

Bileşen

N4iktaı,, % (Kütlece)

Kauçuk
karbon si_vahı

47,0
21.5

lr4eta l

l6,5

katkı maddeleri
Tekstil elyaf

"7,5

(-inko tıksit

Kükiirt

5.5

ı,0
ı.0

olarak tespil edilmiştir.

üzerinde sanayi bölgesinde kurulacağı bilgisi alınan böyle bir tesisin
f'aati1,,eti ilçeıniz Ahiboz Mahallesi. Yağlıpınar Mahallesi ve Oğulbey Malıallesi sakinleriııin
1.oğuıı itirazları otduğu antaşılmıştır. işlenle tabii tutulacak malzemenin bileşenleı'ine
bakılclığında ortaya çıkacak hava kiı{iliğiııinr .v-anında sanayi atıklarıırın iv{ogan Göliiırün de
aşırı kirlennresiıre ıreden olacağı görüln]üştür.

konya

1_olrı

İnsan sağlığıııııı 1.anında bölge lıayvancılığına ve tarıınsal faali.vetler için de doğaırın
kirleııınesine neden olacağındaıı olumsuz etkileri kaçınılnıazdır. Türk Silahlı Kuwetlerinin
da risk altına gireceği bir
1"oğııı,ı olarak kullarıdığı uçuş hava sahasının

f' İı
!}

".t,

Sanal,i alaırı olarak a1,,rılan bir yerleşke içerisinde olsa bile bölgenin haı.asıııı. suvuıru.
tanm \,e ha1.,vaııcılığıııı ı.e özellikle de yakın çevrede bulunaır mahalle sakinlerinıizin
1,aş;unlarını tehdit eden bu fabrikaııın bu alanda faaliyete geçmemesi içiıı raporumuzun ruhsat
makamı olan Aııliara Büyükşehir Belediye Başkanlığına. çevre!,e vereceği etki
değerlendirildiğinde Çeı,re ve Şehircilik Bakanlığııra ve uçuş sahası içerisinde olması ııedeni
ile de

Milli

Saı,uruna Bakanlığına gönderilnıesinin uygun olacağt kararlaştırılnııştır.

İşbu rapor. Belediye Meclisinin Şubaı ayı toplantısında görüşülerek karara bağlannıak
üzere l 5.0l .202l tıırihinde larafinıızdan tiınzim ve iııza edilıniştir.

llaporunıuzu N{eclisiınizin bilgi ve onayına saygı ile sunaı,ız.

Saı,aş

N.lÜLıZIN4oĞLU

N,leral

Osnıaıı ÇAKIR
I-Iü,e

BOS'I'AN

Başkan Vekili

Konıisyon Başkanı

Aslı SEREN

üy"

F'ikret

BAHADAN

T.C.

GöLBAŞI BELEDİYE MECLİSİ
ÇEVRİ-SAĞLIK VE İSiNILENDiRI\{E KoNIisYoNtl RAPORU
SAYI:

18

TARiH:

15.01.202l

GöLBAşI BELEDİYE MEcLis BAŞKANLIĞINA
ilçenıiz sınırlan içerisinde bulunaıı cadde ve sokalılarda bulunan hız

kesme

kasisleriıriıı boyaııarak görüniiz hale getirilmesi ve fazla olaır kasislerin kaldırılnrasını teklif
edeır Savaş N4ülazınıoğlu ve arkadaşlanna ait önerge. Belediye ıneclisİnİır 08.01.202l tarih ı,e
52 sayılı karan ile komisyonumuza incelennıek üzere tekrar havale edilmiştir. Komisyonumuz
11-15 Ocak 202l tarihleri arasında 5 (Beş) gün bir araya gelerek koııu üzerindeki
çalışmalatını tanıamlanııştır.
Koıru üzerinde yapılaıı çalışnralarda:

Hız kesici kasisleriıı kı_ınulınasındaki amaç, şelrir içindeki bazı 1,,ol bölünılerinde (okul.
çocuk bahçesi, spcır ve konut alaıılan gibi ya1,,alaı,ın _yoğtn olduğu yerlerde), trafik hızının
şehir içi azanıi hız sıırırliırınıır da altında olnlast islenildiğiııde; TS 6283 standartlaı'ına uygun
iılarak ıesis edilıniş hız kontrol edici tünrseklerin kullanılnıasıdır. TS 6283 standartlarına göı,e.
tiin,ısekleriri genişliği araçlarıır dingil ınesafbleriııe bağlı olarak 3.6 ınetre ile 3,8 ınetre, ;"ol
satlrındıuı 1.üksekliği 7.5 cm ile 10 cnr. ve yol kaplanra nıalzen-ıesi İle aynı cinsten olmalıdır.
Ulaştımıa Bakanhgı, Karayollan Genel Mtidürlüğii'nin 24.12.2007 taıihli 2007/1 l5
sa;-ılı genelgesi ile. Şehir içi yollarda tesis edilecek lıız kesicilerin (kasislerin), konu ile ilgili
"\'ol Sathı Hız Kontıol Eleınanları - Tiinısekler (Kasisler)" başlıkh TS 6283 staııdardında
helirtilen esaslar dalıilinde ve bu standartta belirtilen kesinıleıde tesis edilmesi gerekınektedir.
llçenıizde bırlıııran hız kesici kasislerin halen yürürlükte bulunan n'ıevzuata uygrııı hale
gcıiıilnıesi insaır sağhğı. ıı-ıal ve caıı güvenliği açısından zorunluluktrır. Konrı ile ilgili olaı'ak
F,en İşleri N.liidürlüğünıüzün bir çalışma ),aparak Ankaı,a Büyiikşehir Beledi1.,e Başkanlığı
soruıırlulrık sahasıııdaki alanlar için ilgili kuruından yazılı lalepte bulıuıulınası. Gölbaşı
Belecliye Başkanlığı sorunrluluk alanında bulunaırlarııı işlenıleriııin başlalılnıasınnr ve
özeilikle ihtiyaç olmavan 1.,erlerde bulunaıı kasislerin kaldırılması mevcutlarında gece görünür
hale getirilınesiııe r.e Nisan ayı olağan topl.rntıda ıneclisiınizin bilgisiııe suırulınasının uygun
tılaeağı değerlendirilnriştir.
İşbu rapor. Beledil,e lr.{eclisinin Şubat ayı toplantısında görüşülerek karaı'a bağlanııak

üzere l 5.0l .202 l tarihinde taı,aiımızdan tanziın ve iınza edilnıiştir.

Rapoıumuzu Nleclisinıizin bilgi ve onaJ,ıı,ıa saygı ile sunarız.
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ÇAĞATAY isminiır ilçeınizde yaşatılması için bir parka ya da

uyguı,ı
Ozgür
Karaaslan,
görülecek bir tesise isıniniıı verilnresini teklif eden Nevzat Dulkadir, Osman
Setçuk Dağdelener'e ait önerge, Beledi_ve meclisinin 08.01.202l tarilı ve 53 sayılı
Ökn
",-, ".
kararı ile komisyonumuza inceleırmek üzere tekrar havale edilrniştir. Koınisyonumuz l1-15
t)cak 202l taıihleri arasında 5 (Beş) gün bir ara.va gelerek konu üzerindeki çahşınalarıııı

Doğan

tanlaınlanılşttr.

Konu üzeriııde 1,,apılan çalışııalarda;

konıisyonunruz başkanhk ırıakanrlırca u!,gun görülecek bir yere merhunı Doğan
çi\ĞATAy'ın isrninin verilmesinin uyguır olacağını değerlendirilniştir. Merhrıırrun isıniıriır
İerilınesinin u},gurı olacağl değerlendirilen yer hak-liı ııda başkaıılık nıakamrnııı meclisimizi
bilgilendirilnıesine karar verilnıiştir.

N{erhuma Allah'tan rahrnet. sevenlerine sabırlar dileriz.

işbu rapor, Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanmak
üzere l5.01.202l tarihiııde tarafinı ndan taı:g,im ve iınza edilmiştir.

liapoırınıuzu ]!,1eclisiınizin bilgi ve onal,ına saygı ile sunaı,ız.
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GöLBAşI BELEDiYE MECLiS BAŞKANLIĞINA
İlçeııiz Yağlıpınar mahallesinde krırulnıası planlanan lastik fabrikasına Belediyemiz

tarııfından ruhsat ı,erilip verilmediği söz konusu f'abrikanın lastik yakma ve üretme amaçlü

kuıulnıası planlandığı buırun Gölbaşınıı-ı yaşanı alanlarını tehlikeye

düşüı,eceği

clüşüniıldüğünden söz koırusu duruınun incelenerek nıeclisin bu konuda bilgilendirilııesini
ıeklif eden Selçuk Dağdelener ve alkadaşlarına ait öııerge, Belediye meclisinin 08.01.202l
tarilı r,e 56 sal,ılı kararı ile konıisyonunıuza iırcelenmek üzere tekrar havale edilnıiştir.
Koınis1..onuınuz 1 8-22 ocak 2021 tarihleri arasında 5 (Beş) gül,ı bir araya gelerek koııu
üzerindeki çahşınalarıııı tamaınlanrıştır.

Kcını üzerinde yapılan çalışmalarda;

Ahk araç lastikleriniıı yaklaşık olarak %35'i doğal ye Yo65'i sentetik olan geri
kazanılabiliı kauçuktan ıneydana gelmektedir. Bu ııralzemeırin bileşenleri;

t}ileşen

Kauçuk
Kıu,bon sil,ahı
Iı4etal

Katkı maddeleri
T'ekstil elyaf'

N4iktar.

9,iı

(i(iitlece)

47.0
2l ,5
16.5
7

.5

5,5

1.0
Çiııko oksit
Kiiküıt
rılaıak tespit edilmiştir.

kuıulacağı bilgisi alıııan böyle bir tesisiıı
lıralil.eti ilçemiz Ahibcız \4ahallesi, Yağlıpınar }v{ahallesi ve Oğulbey Mahallesi sakinlerinin
bİleşenleriıie
1.oğun itirazlan olduğrı anlaşılnııştır. İşleııe tabii ttıtulacak ınalzenıeırin
İaİıldıgında oıta},,a çlkacak hava kirliliğiniın _vanıt,ıda saııayi atıklarının N,logan Gölünün de
Koır_va y.o1u iizeı.inde sana1.,i bölgesinde

rışırı kirlerunesine neden olacağı görülınüşttlr.

İnsan sağlığının yanında bölge ha_vvancılığına ve tarınısal faaliyetler için de doğanın
kiı.lennıesine neden olacagıııdan olı.ımsrız etkileri kaçınılmazdır. Tiirk Silalıh Kuvvetleriılin
risk altına gireceği bir,1
1,cığun olarak kultandığı uçuş hava sahasının da

d:{,

ıaa

Sanayi alanı olaı.ak aynlan bir yerleşke içerisinde olsa bile bölgenin lıavasrnr, stıvuııu.
tarını ve hayı.ancılığını ve özellikle de _vakın çevrede bulunan mahalle sakinlerimizin
geçmenresi için raporun'ıuzun ruhsat
_yaşamlarını tehdit eden bu fabrikanıır bu alanda faaliyete
nrakanıı ola:ı Ankara Büyiıkşehir Belediye Başkanhğına, çevreye vereceği etki
değerlendirildiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve uçuş sÜası içerisinde olnrası nedeni
ile de N,lilli savunma Bakanlığına gönderilmesinin rıygun olacağı kaıarlaştırılmışhr.
işbıı rapor. Belediye Meclisinin Şubat ayı toplaııtısında görüşülerek karara bağlanıııak üzere
l 8.12.20]O tarihinde taı,atlmızdan tanzim ve inıza edilmiştir.

Raponınruzu N,leclisimizin bilgi ve onayına saygı ile sunarız.
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GöLBAŞI BELEDiYE MECLiS BAŞKANLIĞINA

Belediyeıniz srnırlan içerisinde faaliyet gösteren taş ocaklannın tespit edilerek

Beledi,vemizin gerekli araştınnayı yapm.§lnl teklif eden Fikret Bahadan' ait önerge, Beledil,e
nıeclisinin 08.01,202l tarilı ve 65 sayıh karan ile koınisyonunuza incelerıınek üzere tekı'ar
lıavate edilnıiştir. Koınisyonumuz 18-22 Ocak 202l taıihleri arasında 5 (Beş.1 giin bir ara,va
gelerek konu üzerindeki çalışmalannı tarnaınlamıştrı.
Kontı üzerinde yapılan çahşmalarda;

İlçeınizde l adet Ahiboz iv{ahallesinde, l0 adet Yutbeyi (Gerdel) Müallesinde oln'ıırk
tizere toplaın l l ocağın aktifolduğu \.e tan]aınınııı Belediye Başkanlığımız tarafından denetim
konırollerinin l,apıl;rak ruhsaılandırıldığı anlaşılnııştır, Sukesen deresi 1"atağına Yurtbey,i
bırakıldığı, bununda lv{ogaıı Göl srrvun[ın
1Gerdel) i!4atıaiıeainde bulunan ocakların atıklaı,ıırın
ki.ıc,ın"sine, dip çanıuru şeklinde de oluınsuz etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. _sı kesen
deı,esiıriır ıehabİlite edilerek, buraya atıklarını bırakaır kuruluşların aı,ıtma tesislerinden
Mogan Göl havzasına verilnıesiniır uygtın
çükacak atığın çökeltıne tesisinden geçirilerek
<ılacağı değr,rlıırdirilıniştir.

Buııun için işletınelerin arıtma tesislerinden sonra oılaya çıkan atlklannın İı Sagıık
işlelmelerden
Nlüdtiı{iiğü trrof,n,ır,, tahlillerinin yapılarak soıruçlarıııa göre çökeltme tesisinin
talcp edilnıesine kaı,ar r erilıniştir.
işbıııapor.Bele<liyelr,leclisininŞubata,"-|toplantısındagörüşülerekkararabağlaıımaküzeı.e
l8.0l.]02l tarihinde taratl»ıızdaıı taııziııı ve imza edilmiştir,
Rapcırunıuzu lvleclisimizin bilgi ve onal,ına sal,gı ile sunarız,

Osnıan

Aslı SEREN

Başkan

Koınis} on Başkanı

Savaş N,lÜLAZlN,roĞLU
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GöLBAŞI BELEDİYE MECLİsi
yE
TüKETİCİ Haxr-ınr xo*ıisyoıtı RApoRU
SANAyi-EsNAF
,I,ARİH

SAYI:8

:l5.01.202l

GöLBAşI BELEDivE MEcLis BAşKANLIĞINA
Belediyenıiz sınırlarr içerisinde faaliyet gösteren beton santrallerİnİn tespİt edİlerek
Belediyeınizin gerekli araştınnayl yapmaslııl teklil eden Fikret Bahadan'a ait önerge,
Beledil-e Meclisinin 08.01.202l tarih ve 60 sal,ılı karan ile komisyonumuza incelenııek üzere
havale edilmiştir. Konrisyonumuz l1_15 ocali 2021 tarihleri arasında 5 (Beş) gün bir araya
gelerek koııu üzerindeki çalışnıalarını tamanılanııştır.
Koııuyla ilgili yapılan görüşmede;
ilçeıniz yuıtbe1, ınüallesi taş ocağı mevkiinde 4 adet beton santrali tespit edilnriş oltıP
bunlarııı isiınleri sırasıyla Kandeınir Beton Saııtrali. Uğural Beton Saııtrali, Polat Bettın
santrali ve Baştaş Beton santralleri olarak f,aaliyetlerine devam etmektedirler.
işbu rapor, Betedil.e lv{eclisinin 2021 1,ılı Şubat ayı tolılantısında görüşülerek kaı,ara
bağlannrak üzere l5.01.202l tarihiııde taratimlzdan tanziın ve imza edilıniştir.
Raporunruzu lvfeclisimizin bilgi ı,e onayına sa_vgı ile sunarız,

Şükrü

INALTEKiN

Iı.lurat

tLIKAN

Savaş L.\RAG()Z
Başkan Vekili

Konıisyoıı Başkaııı
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GöLBAşI BELEDivE NtEcLisi
KIRsAL KALKINN,IA «oııisvoNtı RApoRtr
r..ı.nirı :22,t)1.202l

SA}'I : l0

GöLBAşI BELEDiYf, MECLİS BAŞKANLIĞINA
Giiııalan mahallesiniır tarınısal faaliyetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sıkıntılarln
aı,aşlırılnıasıı,ıı teklif eden Gürol Enıekli ve arkadaşlaırna ait önerge. Belediye Meclisinin
0s.bı.20]ı tarilı ve 58 sayılı kararlar ile koınisyoı-ıumuza incelenmek üzeıe lravale edilıniŞtir.
Ktımisyoııumuz 18_22 ocak 202l tarihleri araslnda 5 (Beş) gİın bir ara.va gelerek koıru
i.izerindeki çalışmalannı taınamlaınışhr.
yapılan görüşmelerden konıisyonunruza iletilen talepler aşağıda belirtilmiştirl
l

_Tarıın arazileriıre giden kadastro yollaırnln açılması. açık olan yollann tenıizlerunesi

ıalebi;

2_Belediye tarafındarı taş toplana ınakiıresi temin edilerek arazideki ıaşlarııı
toplatılnıası talebi;
3_siiııe ile yırpılan nrücadelenin havadan yapılması (traktörle yapllan ilaçlanıa malısul
kaybına nedeıı olmaktadır.

)

talebi:

4.Kurugübre(hayvangübresi)atnıan-ıakinesiteminedilerekihtiyaçsalıiplerinin

krıllannıası için çalışma yapılnıası talebi;
S_Araziııin toprak yapısının (Toprak Analizi) hangi bitkilere daha uyguıı olacağının
inceleı-ıııesi ıalebi:

Yukarıclakitaleplerinilgilin.ıüdürlüğümüzünişprogramıdüilindereBelediyenliz

uygul1 göı,ülıniıştür.
biitçc iınkanları dahiliııde talepleriır karşllaırınası konrisyoırumuzca

iş[.,urapor.BelediyeMeclisiniııŞubata.vıtoplantısındagörüşülerekkararabağlaırınak
tizere 2Z.0l.Z02l tarihinde tarafınızdan taıızinı ve inıza edilmiştir,
Raporrını.ıztı lr,leclisimizin bilgi ve oı,ıa_vına saygı ile srırıanz,

ŞÜKÜ INALTEKİN
Başkarı Vekili

Gürol EIı,{EKLİ
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CöLBAŞI BELEDiYE MECLisİ
tĞiTiNt KoIlIiSYoNtI RAPORU
SAYI

TARiH

:7

: 15.01.202t

GöLBAşI BELEDİyE NIEcLis BAşKANLIĞINA
ruluntaş Malıallesi Dr. Ahnıet Filiz Göğüş İlı<.ı orta okulunuı eğitim faaliyeılerini
katkılannın
1,aparken 1.aşadıkları sıkıntılann tespit edilerek çözümü konusunda Belediyemizin
araşhrılnrasıııı teklifeden Sinan.Acar'a ait önerge, Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 63
sayılı kıuar ile koınisyoırumuza incelenmek üzere lıavale edilmiştir. Komisyonumuz l1-15
Ocak 202l tarihleri arasında 5 (Beş) gtin bir araya gelerek konu iizerindeki çalışmalarını
tanıanılamıştrr.

Okul iilaresi tarafindan altnan talepler aşağııla beliıtilmiştir.
0-C)kul bahçe kapısının yenilenmesi talebi.
2-okul bahçesindeki bordürlerin ve kaldırıının düzenlerınesi ve tadilatınıır yapılması;
3-1 adet lbtokopi ınakinası talebi;
,1-3 adet nıasa üstü bilgisal,ar talebi:

5-Dış cephe yalıtımınrn yapılnrası talebi;

Yukancla belirtilen ıaleplerin ilgili nıiidürliikleriınizin iş programl ve Belediyemiz
biiıçe iııkzuıları doğrrıltusunda karşılaııınası koııisyonuınuzca uyguıl görülmiiştür.
işbtı rapor. Belediye lv{eclisinin Şubat ayı toplantısında göl,üşülerek kaıara bağlaıımak
Meclisiınizin
tizere 1 5.0 ı .:d21 nrihinde taratlnızdan İaıızinı r,e iınza edilıniştir. Rapcııumuzu
bilgi ıe oııal,ıııa savgı ile sııııarız,

özer POLAT
Konıis1,on Başkaııı

Sinan ACAR
Başkan Vekili

Faik ELDEKÇİ
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GöLBAŞI BELEDiYE MECLİsi
GENÇLİK-SPOR-AB VE DIŞ İLiŞKiLER KoMisYoNU RAPORLi

TARiH

SAYI :9

|

22.01.2021

GöLBAŞI BELEDİYE MEcLis BAşKANLIĞINA
Paııdeııi süreci içerisinde tüm halkımız ve esnafimlz olunısuz etkilendiği gibi:
gençlerimizin zihinsel ve fiziksel olarak bu süreçte ve her zanran daha dinç ve sağlıkh

olrnos,na vesile olan spof kulüplerimiz de fazlasıy|a olumsuz şekilde elkilennıiştir. İlçemizde
huluı,ıan spor kulüplerimizin pandenıi sürecindeki sorunları ve bu sorunlar hakkındaki çözüm

yollarının araştırılnıası için gerekli olan işlenılerin yapılınasını teklif eden Uğur Mirza ve
arkadaşlarına ait Öııerge. Belediye lvleclisiniıı 08.01.2021 tarih ve 49 sayılı karar ile
koniisyoııunruza incelenmek iizere havale edilmiştir. Komisyonumuz 1 8-22 Ocak tarihleri
ıuasında 5 (Beş) gün bir araya gelerek konu iizerindeki çalışmalaıını tamamlamıştır.

Yalıılaıı görüşıneler sonucuırda;
İlçeınizcie faali_vet gösteıen kulüplerimizle ilgili yaptığınız araştırııada tüm ülkenıizde
re dünr,ada olduğu gibi pandeıni süreci ınaalesef spoı, kulüplerimİzi de olumsuz etkilenıiştir.
tlkonomik bo!,utuna bakiığııılız da kulüplerin bir süre kapanmış olınası ve açı[dığı siirede cle
sağlık ka.v-gılİrıtıdan dola.vı katılınıın az olması nedeırİyle, bİrçok branşta aııtrenörlerİn ve
kulüpleriınizde nıaalesef
çuü,şunlorİn olduğu ve sporcu aidatları ile a1.,akta kalmaya çakışaı
dolayı kapaıırra
sıkrntılardan
bu
ciddi bir sıkınti yaşarınıakta. bir çok kulübüniiz
ıioktasındac]ır. Diğer y-andan da sporcular ve toplum tarat'ından bakıldığında: spor, bireyleri
bedensel ve zihiniel olarak ayakta tutan teınel etkenlerden olduğrı için. pandenıi süecinde
kultiplere gitıneye çekindiği için salon sporlarındaır
1.ine sağlık kaygılarından dolayı insanlar
,.rn ,İ,. uz;-kalmıştlr. Bunun ıreticesincle de elbette ki hem spor branşlarında aktif olan
geçtikçe
spoıcı.ılıırda. lıeın cle sagllk bakınrııldaıı spoı,yapan bireylerde sporun eksikligi gün
tıisse,.tilınektcdir. Her ne kadaı,konu İlçeınizden zi_vade Ülkemizin genelini teşkil etse de;

Konııırun yı_ıkarıda belirttiğinıiz şekli ile gözden geçirilerek nreclisinrizde göriiŞi.ilmc'si
Ve t}elecliye iıııLanları dahilinde Spor kulüplerimizin kapaırmanıası ve at,,akta kalnıası için
gerckli 1aı,dıııılarııı .ı,apılnıası koınisı,oniınırızca ııygun göriilmüştih,
işbu rapor. Betedil,e N,[eclisiniır Şubat al"ı toplantıStnda görüşülerek karara bağlırnmak
iizere 22.01.2b2l tarilıiııcle taratlnıızclan tanziın ve inrza edilmiştir. Raporuınuzrı N,leclisimiziır
t,,ilgi vc tııraü,ına sal,gı ile stuıarız.

Lrğur N.liRZA

Kcıııis"von Başkanı
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Başkan Vekili
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GöLBAşI BELEDiYE MECLiSi
(;l]NçLİK-SPOR_AB VE DIŞ İLİŞKİLER KoNlİsYoNU RAPoltU
TARİH :22.01.202l

S.A,YI : t0

GöLBAşI BELEDİYE MECLis BAşKANLIĞINA
Tuluntaş N,{ahallesi Dr. Alrmet Filiz Göğüş İlk/orta okulunun sportif thaliyetleıini
yaparken yaşadıklan sıkıntıların tespit edilerek çözümü konusrında Belediyemizin katkılanırın
araştırılnasını teklif edeıı Sinan Acar'a ait öııerge. Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 64
say,ılı karar ile komisyonumuza incelenmek iizere havale edilmiştir. Konıisyonumuz l8-22
Ocak tarihleri arasında 5 (Beş) giin bir araya gelerek konu üzerindeki çalışmalarını
tarülratnlıunıştıı,.

Okul idaresince iletilen talepler aşağıda belirtilmiştir:
1-Okrıl bahçesindeki çocuk o1,un parkının yenileırmesi ve zeıninin yapılnrası;
2-Basketbol potalarırıın yenilenmesi talebil
3 -Vt-ıle.vbol fi lesi talebi:
4-Ana srnıtl öğreııcileri için oy,uncak talebiı

nıüdilırlüğünıüzün iş programı dahilinde ve
doğnıltusunda karşılanması konıisyonunıuzca uygun

yukarıc_la belirtilen talepleriıı

Belediyenriz bütçe

iııkanlan

ilgili

görülınüştiir.
işbu rapor, Belediye lı{eclisinin Şubat ayı toplanüsında görüşülerek karal'a bağlanniak
tzeıe 22.0ı.20]ı tarilıinde taıafimızdaır tanziın ve inıza edilnriştir. Raporumuzu Meclisinrizin
bilgi ve oıral,ına sa,vgı ile sunarız.
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GöLBAŞI BELEDiYE llIECLİsİ
yEREL yöNETiMLER vE Siviı, TopLuNt öncürrıniı,ı-ı
xooRniNısvox xoırisyoNu RApoRU
SAYI

TARİH : 15.01.202l

:9

GöLBAŞI BELEDİYE IvIECLis BAŞK{NLIĞINA
Esııaflarlnrıza N.leslek odalanmız ile birlikte yardım yapılmasıııı içeren. Belediye
lr.{eclisinin 07 .01.202| tarih ve "15 sayılı kararı ile komisyonumrrza iırcelennıek üzere tekrar
havale edilnıiştir. Konıis1,onrınruz l1-15 Ocak 2021 tarihleri arasında 5 (Beş) gtiıı süreyle hir
aral,a gelerek konu üzeriırdeki çalışınalarını tan,ıamlanıştır.
Konu üzerinde yapılaıı görüşmelerden sonra;
Esnaflarımıza, N.leslek odalalrnıız ile birlikte y,ardıın yapılnıasını içeren konu üzerinde
kiracılarıınlza pandemi siiıecinden dolayı.kira
;-apılaıı görüşmelerden sonra, Belediye olarak
iıcietleriiin 6ıl.tık bi. ııiktarda düşiirüldüğii. bazı esnaflanmıza ayni yardım yapıldığı
ve lr.{eslek odalarınrızln srkıntllarının lrer zaman
1berberlere şrrpuon. clezenfektan. önlük vb,)
jikut" oıİn,],ğı, yardınrcı olunrnaya çalışıldığı yiııe Belediyenriz bütçe iınkanları
doğrultusunda Jrnof,.r,n bundan soıuaki süreçte de mağdur edilnıeyeceği koınisyonumuz
taratlndarı istişare edilnıiştir.

işbu rapor. Belediy.e Meclisiniıı Şubat a,vl toplantlsında görüşülerek karara bağlzuıınak
tizeıe 15.01.2(l]1 tarihinde tarafınızdaır taıızinr ve inrza edilnıiştir,
Raporrıınuzrı N4eclisinıizin bilgi ve onay,ına saygı ile sıurarız,
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GöLBAŞI BELEDiYE MECLisİ
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GöLBAŞI BELEDİYE N{ECLis

: 15.0ı.202l

nışxıNr,rĞıNı

iı,{oldava Cumlıuriyeti Gagauzyeri Çeşme Köyü ile yapılan Kardeş Kent proıokolü
kapsanıında ihtiyaçları olan 50 ton ekmeklik buğday unu yardımı yapılmasını. Belediye
Nteclisinin 08.01.202l tarilr ve 5l sayılı kaıarı ile komisyonumuza incelenmek üzere telo,ar
havale edilıniştir. Koınisyonuınuz 1 1-15 Ocak 202l tarihleri arasında 5 (Beş) gün süreyle biı,
ara1,,a gelerek konu üzerindeki çalışmalarııı taınamlamıştlr.

Konu iizeıinde yapılan görüşnıelerden sonra;
N,{oldova Cumlıuril"eti. Gagaruz Özerk Yeri. Çeşme Köyü Beledil,e Başkanlığı
28.12.2019 tarih ve 2019-3 sayılı yazısı ekinde, Çeşıne Köyü Belediye Meclisiniıı 12.|2.2019
tarih ve 20l9-3 sa_vılı karzuı ile Gölbaşı Belediyesi ile sos1,,al, ekononıik. kültürel. bilinrsel.
ıekııik ı,b. koııularda karşılıklı işbirliği .vapılınası anıacı1,Ia 436 sa_vılı belediy,e kanunuırun 2
ve l4 tiııcii ııaddeleri u;-arıııca Kardeş Belediye <rlmak istediklerini talep etmişlerdir.

Gölbaşı Belt,diye Başkaırlığı. Ocak 2020 Belediye lV{eclisi Olağan Toplaııtısında
nıcclis gündenıine sunnuş ve Cölbaşı Bele<liye l\,Ieclisi oy birliği ile Kardeş Belediye kararı
alnııştır. Karar doğrultusunda Türkiye Cunıhuriyeti ve Moldova Cumlıuriyeti nrakanlarııııı
cınavı ile iki belediy,e arasıırda Kardeş Belediye protokolü imzalanmıştır.
2020 1,-ıtı jMoldova Cunhuril,eti vc Cagavuz Özerk Yeri coğrafl"ıuında 1,aşaııılan
kurak]ık nedeni i[e bazı sıkıntılarılı yaşandığı ve un ihtiyacı olduğu bilgisi beledi;--eınize
iletilnıiştir. Protokol esasları doğultustuıda Kardeş Belediye olduğuınrız Ç]eşme Köü'ii
Belediyesinin talep ettiği 50 ton buğday ununuı BelediJ,enıiz bütçe imkanları doğrultusunda
kaı.şılannıasının koınisyonumuz tarafından u,vgun olacağı oy birliği ile karara bağlanmıştır.
işbu rapor, Betedi1.,e, ]vleclisiııin Şutıat al,,ı toplantısında görüşüleı'ek karara bağlanınak
iizere l 5.() l .202 l taı,ihinde taratlınızdan taırzim ve inrza edilm iştir.
Raporuı,ııuzu N,leclisimizin bilgi ve t,ınal,ına say,gı ile sunarız-
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GöLBAŞr BELEDiYE MECLisi
ALTYAPI KoNtİsYoNt_ü RAPORU

SAYI:9

TARiH: 22.01.202l

GöLBAŞI BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
ilçemiz Ballıkpınaı, ınahallesi alt yapı sorunlannm araştrnlınasını teklif edeır Selçıık
Dağdelener ve arkadaşlarıııa ait önerge, Beledi1,,e Meclisinin 08.01.2021 tarih ı,e 55 sal,ılı
kararı ile konıisyoırunıuza incelenmek üzere havale edilnıiştir. Komisyonunuz 18-22 Ocak
2(}2l tarihleri arasında 5 (Beş) gün bir araya gelerek konu i2erindeki çalışmalarını
tamanılamıştır.
Irlahalle muhtarıyla yapılan görüşıneden sonra:

Alt,vapı olarak Doğalgaz, içnıe suyu ve kanalizasyoıı sorunlarının olnıadığı üst yapı
olarak _,-c,ıl !,apımının hızlıındırıIarak tamanılanması talepleriniır olduğu bilgisi a[ınmıştır.

Ballıkplnar nıalıallemizin yol ;-.apınıı çalışnıalarının tamanılannıası için konunun
Ankara Büi ükşehir Belediy.esi Fen İşleri Daiıe Başkanlığlna iletilerek Fen işleri
Ir{1idürlüğün-ıüz ile birlikte koordineti olarak çalışma yapılnıası koınisyonumuzca uygun
görİilnıüştiir.

işbu rapor, Belediye ]r{eclisiııin Şubat ayı toplantısında görüşülerek karaıa bağlannıak
üzere 2].01.]02l tarihiııde tarafimızdan tanziın ve imza edilmişıir.
Raptıırınıuzu ]v4ecIisiınizin bilgi ve onayına saygı ile sunarız.

Selçuk DAĞI]ELENER
Koınis1,on Başkanı
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