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GüNDEM:

1 . Denetim Komisyonu üyelerinin belirlenmesini içeren başkanlık yazısı,

2.DenetimKomisyonuemrindegörevlendirilecekuzmankişisayısıveücretlerinintespit
edilmesini içeren başkanlık yazısı,

3.Meclis üyeleri huzur haklannın belirlenmesini içeren başkanlık yazısı,

4. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki

verilmesini içeren başkanhk yazısı,

5.Belediye Başkan Yardımcılığı kadrosuıa.. Belediye Meclis_ Üyesi oğuz Kağan

TANRIVERDI atarımrş olup mİclisin bil1 i edinmesini içeren başkanlık yazısı,

6. Belediye Başkan Yardımcrsı kadrosuna atanan Oğuz Kağan TANRIVERDİ 'ye
- 

Oa.ne."l. uylİt ödeneğin belirlenmesini içeren başkanhk yazısı,

7.MoldovaCumhuriyetiGagazuia(GagauzYeri)ÇeşmekoyüBelediyesiileKardeşşehir
ilişkisi kurulmasını içeren başkanlık yazısı,

8.2020yılındaçalıştınlacaksözleşmelipersonelveücretlerininbelirlenmesiniiçeren
başkanlık yazısı.

9. Sosyal faaliyet kapsamında ulaşım aracı sağlanmasını içeren başkanlık yazısı,

10. Sayıştay Başkanlığınca Belediyemizin 20l8 ivlali Yılı Hesaplarının denetimi

sonucundaatı,"nı"n"n.up*nn.ı"ai1".i,Meclisininbilgisinesunulmasınıiçeren
başkanlık yazısı.

1l. Em leşme ve gelişme alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama

imar 
-Ö;İ* 

iIi,-l*n değerlendirilmesi üzerinde yürüttilen

incel eniğinden konunun te-kar komisyona havale edilmesini

i'ç'}'* i_u,_i.ti.lak_Emlak Komisyonunun 20.!2.2019 tarih ve 27 sayılı raporu.



12. Tulumtaş mahallesi 196 nolu adanın Güneybatısındaki park alanında trafo yeri

ayrılmasına ilişkin 1/lo00 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulünü
içeren İmar-İstimlak-Emlak Komisyonunun 20.12.20|9 tarih ve 28 sayılı raporu.

13. Tulumtaş Mahatlesi 89 nolu adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasrna

ilişkin l/lO00 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği teklifinin kabulünü içeren Imar_

İstimlak-Emlak Komisyonunun 20.12.20|9 tarih ve 29 sayılı raporu,

14. ikizce Mahallesi 124|26 Ada 1,2,3 parseller ve l215t3 Ada t nolu parsele ilişkin

ilave imar plan değişikliği teklffinin kabulünü içeren imar_istimlak_Emlak

Komisyonunun 20.12.2019 tarih ve 30 sayılı raporu,

15. Belediyemize borcundan dolayı icra takibi başlatılan Ahmet AYDIN,rn uzlaşma

talebinin kabulünü içeren Hukuk_Tarifeler_Plan ve Bütçe _Hesap_Tetkik Komisyonunun

|3.12.20|9 tarihve 22 sayılı raporu.

16. Gölbaşı mahallelerinde bulunan eski ve tarihi alanlann tespitini içeren kültiir ve

Turizm Komisyonunun 20.12.2019 tarih ve l3 sayılı raporu,

17. yaklaşan kış aylannda Gölbaşı ve civanndaki kayak yapılabilecek yerlerin tespiti ile

ilgııi riltur vL rurizm Komisyonunun20.12.20|9 taıih ve 14 sayılt raponı.

18.Seğmenlermahallesi969.Sokakvecivarındakisokaklannsorunlarınıntespitiniiçeren
Araştırma-Geliştirme Komisyonunun l3,12,2019 tarih ve 50 sayılı raporu,

l9. ilçemizde bulunan şehir parkına mescit yapılması ile ilgili Araştırma_Geliştirme

Komisyonunun |3.12.2019 tarih ve 5l sayılı raporu,

20. Hacıhasan mahallemizde ikamet eden ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza

s"i;diy".irin (2018 yılında) yaptrğı sosyal yardımlar konusunda Belediye Meclisinin

tiİgil""ai.il.".ini içeren Uall<la İliştiler -Çalışan ve İnsan Haklan Komisyonunun

20.12.20|9 taih ve l1 sayılı raporu,

zl.ZİÇBV'in bulunduğu Bahçelievler mahallesi 79; .Cadde 
156, Sokağın isminin

- 'ıta-"ti.ı. 
oı_çpN .ikag, oia.uk değiştirilmesi talebinin Büyükşehir Beled_iyesine

iıeiiımesini içeren çeoıre_Saglık ve İsiıilendirme Komisyonunun 13.12.2019 tarih ve 18

sayılı raporu.

22.ilçemizdebule4yıllıkeğitimlerinibaşarıile.bitiren
öğrencilerimizeilgilimeslekbölümlerininaçılmasıileilgili
AIle ve Sosyal P 20,12,20l.9 tarih ve 12 sayılı raporu,

23.oğıızKağanUstaCaddesindebulunanesnaflarınsorunlannıntespitiniiçerenSanayi.--gr"Zi 
u" r"tit"tici Hakları Komisyonunun |3.12.201.9 tarih ve 12 sayılı raporu,

24,AncılıkfaaliyetleriileilgiliKırsalKalkınmaKomisyonunun20,|2.20l,9tarihve1l
sayılı raporu.



25. Karagedik mahallesi Ali Güder Anadolu Lisesinin eğitim faaliyetlerini yaparken

yaşadıkları sıkıntıların tespitini içererı Eğitim Komisyonunun l3.12.2019 tarih ve 16

sayılı raporu.

26. Karagedik mahallesi Ali Güder Anadolu Lisesinin Sportif Faaliyetlenni yaparken

yaşadıiları slklntılann tespitini içeren Gençlik_Spor-AB ve Dış ilişkiler Komisyonunun

20.12.2019 tarih ve 9 sayılı raporu.

27. Gölbaşı Emtakçılar demeğinin sorunlannrn ve Belediyemizden beklentilerinin
tespitinİ içeren yerel yönitimler ve Sivil Toplum Örgüleriyle Koordinasyon

Komisyonunun 13.12.20|9 tarih ve 9 sayılı raporu.

28. Mahmatlı mahallesi altyapı sorunlarının tespitini içeren Altyapı Komisyonunun

20.12.2019 tarih ve 10 sayılr raporu.


