
 

 

 
 

MECLİS KARARLARI: 

 
Karar Tarihi  : 17.05.2021 

Kara Numarası : 2021/33 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Belediyemizin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı. 

 

KARAR : Belediyemizin 2020 mali yılı idare ve kesin hesapları meclis üyelerine okunarak, 

cetveller tetkiklerine sunulmuştur. Meclis üyeleri tarafından yapılan tetkik ve açık oylama 

neticesinde, belediyemizin 2020 mali yılı idare ve kesin hesabının, 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu’nun 18 (b) ve 64. maddeleri gereğince meclisimizce tasdik edilmesine karar 

verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 17.05.2021 

Kara Numarası : 2021/34 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Yetki verilmesi. 

KARAR : Gelişen ilçemizde kamyon garajı  yapılmak üzere projesi çizilen, ilçemiz Yeşilöz 

Mahallesi 523 ada 41 nolu parselde yapılması planlanan ve ihale aşamasında olan bu işin 

finansmanı için gerekli olan kredi kullanılmasına ve kredi kullanımı için Belediye Başkanı 

Mehmet KALE’ ye yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Karar Tarihi  : 17.05.2021 

Kara Numarası : 2021/35 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Yetki verilmesi. 

KARAR : İlçemizin önemli eksiklerinden biri olan Galeriler sitesinin projesi tamamlanmış 

olup,ilçemiz Yeşilöz Mahallesi 523 ada 43 nolu parsele yapılacak olan bu işin finansmanı için 

gerekli olan kredi kullanılmasına ve kredi kullanımı için Belediye Başkanı Mehmet KALE’ 

ye yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Karar Tarihi  : 17.05.2021 

Kara Numarası : 2021/36 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Taşınmaz satışı için yetki verilmesi. 

 

KARAR : Mülkiyeti belediyemize ait yukarıdaki teklif ekinde özellikleri belirtilen 

taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince satılmasına ve satış 



 

 

ihalesine çıkılması için belediyemiz encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 18 (e) ve 34 (g) maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 17.05.2021 

Kara Numarası : 2021/37 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Yardım yapılması. 

 

KARAR : Ankara İli Haymana İlçesi Alahacılı Mahallesi’ nin ihtiyacı olan 1 adet çocuk 

oyun grubu ve 3 mikser hazır betonun Belediyemizce temin edilerek mahalle muhtarlığına 

yardım olarak verilmesine ve oluşacak maliyetin Belediyemiz bütçesinin ilgili tertibinden 

karşılanmasına karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 17.05.2021 

Kara Numarası : 2021/38 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : İmar plan notu ilave edilmesi. 

 

KARAR : İlçemiz muhtelif mahallelerinde imar planlarında besi ve hayvancılık alanları 

olarak bulunan alanlara, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında geçici bakım 

evi yapılması amaçlı imar planı uygulama hükümleri revizyonu yapılmasına, 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince  karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 17.05.2021 

Kara Numarası : 2021/39 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : İhtisas komisyonu üyelerine huzur hakkı ödenmesi. 

 

KARAR : Belediyemizde İhtisas Komisyonu’nda görev yapmakta olan meclis üyelerine, 

5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 32. maddesi hükmü gereğince komisyon üyelerinin 

katıldıkları gün için 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt 

ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı verilmesine karar verilmiştir. 

 


