
GÖLBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 04 OCAK 2017 TARİHLERİNDE YAPMIŞ 

OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR ÖZETİ 

 

 

1- Denetim Komisyonuna Fatih SARIKAYA, Hanifi ORHAN, Mustafa GÜRSES,Veysel ÖZTÜRK ve 

Memet Kemal SARICA seçildi. 

2- 342 ada 5-6 ve 17 nolu parselleri kapsayan imar planında değişiklik talebi, oy birliği ile ret 

edildi. 

3- 151 ada 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24 ve 26nolu parselleri kapsayan 

imar planında değişiklik talebi, oy birliği ile ret edildi. 

4- 26 ada 15 nolu parseli kapsayan imar planında değişiklik talebi 4 kattan 5 kata çıkarılmasına 

çekme mesafesine uymak kaydıyla, oy birliği ile onanması kabul edildi. 

5- 154 ada 25nolu parseli kapsayan imar planında değişiklik talebi  4 kattan 5 kata 

çıkarılmasına çekme mesafesine uymak kaydıyla, oy birliği ile onanması kabul edildi. 

6- 319 ada 41nolu parseli kapsayan imar planında değişiklik talebi3 kattan 4 kata çıkarılması 

talebinin onanması oy birliği ile kabul edildi. 

7- 127 ada 80-81-117-121-122 ve 123nolu parselleri kapsayan imar planında değişiklik talebi 

Ticari + Konut yoğunluk sabit kalmak kaydıyla 4 kattan 5 kata çıkarılmasına, oy birliği ile 

onanması kabul edildi. 

8- 127 ada 84-85-86-87 ve 135nolu parselleri kapsayan imar planında değişiklik talebi 

Yoğunluk sabit kalmak kaydıyla 4 kattan 5 kata çıkarılması, oy birliği ile onanması kabul 

edildi. 

9- 491 ada 4nolu parseli kapsayan imar planında değişiklik talebi  4 kattan 5 kata çıkarılması, 

oy birliği ile onanması kabul edildi. 

10- 412 ada 3nolu parsel, 407 ada 1 ve 2 nolu parseller ve 09 ada 3-4-7-10- ve 11 nolu 

parselleri kapsayan imar planında değişiklik talebi yoğunluk artışı nedeniyle yeşil alan 

ihtiyacını karşılanmadığından, Veysel ÖZTÜRK’ün çekimser oyuna rağmen oy çokluğu ile  ret 

edildi. 

11- İlçemiz Ozan Köyü İlave + Nazım ve uygulama imar planı oy birliği ile kabul edildi. 

12- 2017 yılında Tam Zamanlı olarak çalışan personellerin ücreti belirlendi. 

13- Sosyal tesis içersinde yar alan otel odalarının  10(on) yıllığına kiraya verilmesi oy birliği ile 

kabul edildi. 

14- Belediye meclisinin Haziran ayında tatil edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

15- 2017 yılı şubat ayından başlamak üzere, eski borçlarına bakılmaksızın en son faturanın 

tahsil edilmesi ve şubat ayından itibaren iki faturanın üst üste ödenmemesi durumunda 

abonenin içme suyunun kesilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 

16- Çevre ve şehircilik Bakanlığının imar uygulamasındaki 13 ada 341 parselde ve 103 ada 12 nolu 

parsellerdeki düzeltmeler oy birliği ile onanması kabul edildi 
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