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l-

:

Çewe ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 4000 adet geri dönüşüm konteyneri alımında
kullanılmak üzere nakdi yardım alınmasını içeren Başkanlık yazısı.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 5 adet Mobil Atık Getirme

Merkezinde

kullanılmak üzere nakdi yardım alınmasını içeren Başkanlık yazısı.

3- Taşpınar Müatlesi l l8957

ada 4 parsele yönelik

l/l000 ö|çekli uygulama

İmar Planı

Değişikliğini içeren Başkanhk yazısı.

4- Bağiçi Mahallesi

120598, 120604, |2062|, 120635, |20645 ada|ara ait Uygulama

İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazları içeren Başkanlık yazısı.

ada 1 nolu ve 125839 ada
İmar Planı yapılmasını içeren Başkanlık yazısı.

5- Yavrucuk Mahallesi |25839

l

no|u mera parseli üzerinde

6- Altınçanak Mahallesi Kırsal Yerleşme ve Gelişme Alanlarına ait l/l000 ölçekli
Uygulama İmar Planı tekIifinin kabulünü içeren İmar-İstimlak-Emlak Komisyonunun
2|.08.2020 tarih ve 3 sayılı raporu.

7_ Klzılcaşar Mahallesi 1227 68 ada l nolu parse|in doğusundaki park alanında l adet
trafo yen alrllmasına ilişkin uygulama Imar planı değişiklik teklifinin kabulünü
içeren İmar-İstimlak-Emlak Komisyonunun 2l .O8.2020 tarih ve 4 sayılı raporu.

8_ incek Mahallesi l24l48 ada 1 parsele ilişkin l/l00O ölçekli Uygulama imar Planı
değişikliği teklifini içeren imar_İstimlak_Emlak Komisyonunun 2l .08.2020 tarih ve 5
sayılı raporu.

9_ Çayırlı Mahallesi Klrsal Yerleşme ve Gelişme Alanlanna ait l/l000 ölçekli Uygulama
imar planı önerisinin kabulünü içeren İmar_istimlak_Emtak Komisyonunun
2|.08.2020 tarih ve 6 sayılı raporu.

l0_

ilçemizde imarlı arsalarına ruhsatlı yapı yapmak isteyen şehıtlerimizin l. Derece
yakrnı olan (eş, çocuk, anne, baba) vatandaşlarımızdan belediye ruhsat gelirleri iÇinde
sayılan beledıye hizmet ücretlen ve stabilize yol kahlım bedellerİnin alınmaması
veyahut indirimli alınmasını içeren Hukuk_Tarifeler_Plan ve Bütçe_Hesap Tetkik
Komisyonunun |4.08.2020 ve 4 sayılı raporu.

ll-İlçemiz sınırları içerisinde Bahçelievler mahallesinde bulunan bahçeli parkındaki

basketbol sahasının telleri, potanın camları ve fıskiyelenn kafalarının kınlmış olduğu
anlaşılmakla, gerekli tadilatın yapılmasına içeren Kültiir ve Turizm Komisyonunun
2|.08.2020 tarih ve 2 sayılı raporu.

l2-İncek tek yapı kooperatifi içerisindeki belediyemize ait yeşil alanların bakım ve
temizliğinin yapılmasını içeren Çevre-Sağlık ve İsimlendirme Komisyonunun
|4.08.2020 tarih ve 3 sayılı raporu.

t

3_ İlçemiz sınırları içerisinde yer alan konya yolunun alta alınması ile ilgili Ankara
caddesinin sağ ve sol tarafında faaliyet gösteren esnafların sorunlarının araştırılması
ve ilgili stk ile görüşülmesini içeren Aile ve Sosyal Politıkalar Komisyonunun
21.08.2020 tarih ve 3 sayılı raporu.

l4_incek Pazar yerinin yollannın, tadilatının bakım ve onarlmlnln yapılmasını içeren
Araştırma Geliştırme Komisyonunun l4.08.2020 tarih ve 5 sayılı raporu.

Özellikle pandemi sürecinde bunalan halkımızın kullanımı için ilçemizde uygun
görülen noktalara paten pisti, macera _ tlrmanma alanlannı içensinde banndıran spor
İıerkezi yapılmasını içeren Halkla ilişkiler_çalışan ve İnsan Hakları Komisyonunun

l5_

21.08.2020 tarih ve 2 sayılı raporu.

l6-inönü orta okulunun eğitim faaliyetlerini yaparken yaşadıkları sıkıntılann tespit
edilerek çözümü konusunda be|ediyemizin katkılannın araştlrılmaslnı içeren Eğitim
Komisyonunun t4.08.2020 tarih ve 2 sayılı raporu.

l7_inönü orta okulunun sportif faaliyetlerini yaparken yaşadıkları sıkıntılann tespit
edilerek çözümü konusunda belediyemizin katkılarının araştırılmasını içeren GençlikSpor-AB ve Dış İlişkiler Komisyonunun Z|.08.2020 tarih ve 2 sayılı raporu,

karagedik mahallemizde belediyemize ait olan işyerlerinin bulunduğu pasajın

l8_

belediyemizin imkanlan dahilinde onarımının ve bakımının yapılmasını içeren Sanayi_
Esnafve Tüketici Hakları Komisyonunun l4.08.2020 tanh ve 2 sayılı raporu,

l9_Gölbaşı ilçemizde küçük baş hayvancılıkla uğraŞan vatandaşlanmızın hizmetine
sunulmak üzere hayvan yıkama ve ilaç[ama makinesi temini, belediyemizin olanakları
2|.08.2020
çerçevesinde değerlendirilmesini içeren KırsaI Kalkınma Komisyonunun
tarih ve 3 sayılı raporu.

20_

korona virüs nedeniyle tunzm işletmelerinin karşllaştığı sorunlann tespit edilerek
yönetimler ve sivil Toplum orgütleriyle
meclisimizin bilgilendirilmesini içeren yerel
Koordinasyon Komisyonunun l4.08.2020 tarih ve 3 sayılı raporu,

2l

_

ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Subaşı mahallesinin alt yapı sorunlarının
araştrrılmasını içeren Altyapl Komisyonunun z1.08.2020 tarih Ve 2 sayılı raporu.
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I.0turuma Ait, Toplantı Tutanak Özeti
Gölbaşı Belediye Meclisi, Belediye Meclis Başkanı Ramazan Şimşek Başkanlığında
06.08.2020 Perşembe günü Saat l6.00' da Ağustos ayı olağan toplantısının 3ncü birleşimin
l nci oturumunu yapmak üzere top|andı. Meclis üyelen toplantı katılım çizelgesine göre
çoğunluğun toplantıda hazır olduğu teSpit edildi.

05.08.2020 tarihli geçen toplantı tutanak özeti hakkında söz alan olmadığından geldiği
şekliyle aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclis Başkanı Ramazan Şimşek, Meclis üyesi Fatıh Yaşlıoğlu,nun babası
Hükmü Yaşlıoğlu'nun vefatı izerıne taziye konuşması yaptı.
Gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 28nci maddesi, İlçemizde Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi
içerisinde bulunan emekli konağına; Ana}urt Ülkesi kırgızistan'ın en son hakanı olan
.'Rahman KUL HAN" ın adının verilmesini ve aynl yer içensinde bulunan keşe; Batman'ın
kozluk ilçesinde pkk, lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan öğretmen "şehit
Öğretmen Şenay AYBÜKE YALÇIN "adınln veriImesini içeren Çevre_Sağlık ve
isimlendirme Komisyonunun |4.07.2020 tarlh ve 2 sayılı raporunun geldiği şekliyle aynen
kabulüne oybirtiği ile karar verildi.

Gündemin 29ncu maddesi, Yavrucak. Emirler. Çimşit. Hacılar. Taşpınar. İkizce.
karagedik ve Bağiçi mahallelerimizde halı sahalar yapılmasını içeren ilgili Aile ve sosyal
politikalar komisyonunun 22.07.2o2o tarih ve l sayılı raporunun geldiği şekliyle aynen
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 30ncu maddesi, Yeni yapılan devlet hastanesi sınırları arasında kalan Parselin
ağaçlandırılarak kondisyon aletleri ve dinlenme alanl yapllmasını içeren Aile ve sosyal
piıitikaıar Komisyonunun 22.07.2o2o tarih ve 2 sayılı raporunun geldiği şekliyle aynen
kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3lnci maddesi, Yenı kent mobilyaları üretip parklarımızda kullanılmasını
içeren Sanayi_ Esnaf ve Tüketıci Hakları Komisyonunun 14.07.2020 tarih ve l sayılı
rapoıunun geldiği şekliyle aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi,

Gündemin 32nci maddesi, Çiftçilerimizi altematif tanma yönelmelenni içeren Kırsal
Kalkınma Komisyonunun 22.0'7.2020 tarih ve 1 sayılı raporunun geldiği şekliyle aynen
kabulüne oybirliği ile karar verildı.

Gündemin 33ncü maddesi, Pandemi sürecinde hayvancılık ve tanmla uğraşan
vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntı ve tecrübe[erin tespitini içeren Kırsal Kalkınma
Komisyonunun 22.07.2020 tarih ve 2 saylı raporunun geldığı şekliyle aynen kabulüne
oybirliği ile karar verıldi.

Gündemin 34ncü maddesi, Erdem Beyazıt Anadolu Lisesinın eğitim faaliyetlerini
yaparken yaşadıklan sıkıntılannın tespitıni içeren Eğitim Komisyonunun l4.07.2020 tarih ve
l sayılı raporunun geldiği şekliyle aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 35nci maddesi, Erdem Beyazıt Anadolu Lisesinin sportif faaliyetlerini
yaparken yaşadıkları sıkıntılannın tespitini içeren Gençlik-Spor-AB ve Dış Ilişkiler
Komisyonunun 22.07.2020 tarih ve l sayılı raporunun geldiği şekliy|e aynen kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 36ncı maddesi, Ilçemiz hudutlarında bulunan Ankara Gölbaşl Eğitimci
Aşçılar Demeğinin sorunlarınln tespitlnl içeren yerel yönetimler ve sivil Toplum
Örgütleriyle Koordinasyon Komisyonunun |4.07.2020 tarih ve l sayılı raporunun geldiği
şektiyle aynen kabulüne oybirliği ıle karar verildi.
Gündemin 37nci maddesi, Korona virüs nedeniyle turizm.. işletmelerinin karŞılaŞtığı
sorunların tespitini içeren yerel yönetimler ve sivil Toplum orgütleriyle koordinasyon
Komisyonunun |4.o7.2o2o tanh ve 2 sayılı raporunun geldiğı şekliyle aynen kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 38nci maddesi, Mahmatlı maha[lesi imar yollarının açılmasını ıçeren Altyapı
Komisyonunun 22.07.2020 tarih ve l sayılı raporunun geldiği şekliyle aynen kabulüne
oybirliği ıle karar verildi.
Gündemin 39ncu maddesi, İncek Pazar yerinin yollannın tadilatının bakım ve onartmtn
yapılmasının meclis gündemine alınmasını arz ve teklif ede iz.Özgir Ökmen ve arkadaşlarına
iiiön".genin Araştırma Geliştirme l(omisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 40ncı maddesi, İncek tek yapı kooperatifi içensindeki belediyemize ait yeşil
alanlann bakım ve temizliğinin yapılmasının meclis gündemine alınmasını arz ve teklif
ederiz.özgir Ökmen ve arkadaşlarına ait önergenin Çevre-sağlık-isimlendirme I(omisyonuna
havalesine oybirliği ıle karar verildi.

Gündemin 4lnci maddesi, ihönü orta okulunun spo(if faaliyetlerini yaparken
yaşadıkları sıklntıların tespit edilerek çözümü konusunda belediyemizin. katkılannın
araştınlması için önergemizin meclis gündemine alınmasrnı arz ve teklif ederiz.Özgür Ökmen
ve arkadaşlanna ait önergenin Gençlik-spor AB ve Dış İlişkiler komisyonuna havalesine
oybirliği ıle karar verildi.
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Gündemin 42nci maddesi, İnönü orta okulunun eğıtim faaliyetlenni yaparken
yaşadıkları sıkıntılann tespıt edilerek çözümü konusunda belediyemizin katkılarının
araştınlması için önergemizin meclis gündemine alınmasını arz ve teklif ederiz.Özgür Ökmen
ve arkadaşlarına ait önergenin Eğıtım Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verıldi.
Gündemin 43ncü maddesi, Gölbaşı ilçemizde küçük baş haywancılıkla uğraşan
vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere haywan yıkama ve ilaçlama makinesi temini,
belediyemizin olanakları erçevesinde değerlendirilmesini teklif ederiz.Gürol emekli ve
arkadaşlarına ait önergenin Kırsal Kalkınma Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar
verildı.
Gündemin 44ncü maddesı, Karagedik mahallemizde belediyemize ait olan işyerlerinin
bulunduğu pasaj ın belediyemizin imkanları dahilinde onanmtntn ve bakımının yapılmasını
teklif ederiz.Gürol emeklı ve arkadaşlarına ait önergenin Sanayi-Esnaf ve Tüketici Hakları
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verıldi.
Gündemin 45nci maddesi, İlçemız sınırları içerisinde yer alan Subaşı mahallesi'nin alt
yapı sonınlarının araştırı|ması hususunda önergemizın meclis gündemine alınmasını arz ve
teklif ederiz. Selçuk Dağdelener ve arkadaşlarına ait önergenin Altyapı Komisyonuna
havalesine oybirliği ile karar verildi.

Meclis üyeleri Osman Karaaslan ve Ercan Şimşek gündem dışı konuşma yaptılar.

Belediye Meclis Başkanı Ramazan Şimşek'in de açık|amalarının ardından Büyük
Gölbaşı Merkezi projesi ve belediyemiz personeli, kadrolu işçi, memur ve Bellas çalışanına
ödenen ücretler hakkında meclise bilgiler verdi.
Gündemin 46ncı maddesi, ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Konya yolunun alta
alınması ile ilgili Ankara caddesinin sağ ve sol tarafında faaliyet gösteren esnaflann
sorunlarının araştırılması ve ilgili stk ile görüşülmesi hususundaki önergemızin meclis
gündemine alınmasını arz ve teklif edenz. Se|çuk Dağdelener ve arkadaşlarına ait önergenin
Aite ve Sosyal Politikalar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi,

Gündemin 47nci maddesi, İlçemiz sınır[arı içerisinde Bahçelievler mahallesinde
bulunan bahçeli parkındaki basketbol sahasının telleri, potanın camlan ve fıskiyelerin
kafalannın klrılmış olduğu anlaşılmakla, gerekli tadilatın yapılmasına ilişkin önergemizin
meclis gündemine alınmasını arz ve teklif ederiz. Selçuk Dağdelener ve arkadaŞlarına aiı
önergenin I(ültiir ve Turizm komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclis Başkanı Ramazan Şimşek
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toplanmak üzere birleşimi kapattı.
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