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5393 sayılı yasanın 25. maddesi gereğince bir önceki yıl gelir ve giderleri 

ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 2016 yılında 

görev yapmak üzere Belediye Denetim Komisyonunun üç kişiden 

oluşmasına, 45 süre ile görev yaparak , komisyon toplantılarına 

katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına 

ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında  

huzur hakkı ödenmesine yapılan açık oylama ile oy birliği ile karar 

verilerek  yapılan gizli oylama neticesinde oyların tasnifiyle Belediye 

Denetim Komisyonuna Mehmet METE, Ercan KAYALIK ve Mustafa 

KAYA’nın  seçilmiş oldukları tespit edilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. 

maddesi gereğince Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve 2015 

yılında çalıştırılan  personelden 2016 yılında  1 adet avukatın kısmi 

zamanlı olarak çalıştırılmasına,   01.01.2016-31.12.2016 tarihleri 

arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarındaki   ücretten 

ödenmesine , bu yolda ilgili ile gerekli sözleşmelerin yapılması için 

Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki verilmesine  toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize 10 Kasım 2015 tarih 1478 

nolu dilekçe ile müracaatta bulunan Metin DEMİR engelli olduğunu 

raporunda da belirtildiği şekilde rahatsızlığı nedeniyle engelli aracı 

kullanması gerektiği fakat maddi durumu yetersiz olduğundan akülü araç 

alınmasını talep etmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediyenin 

görev ve sorumlulukları ile ilgili 14. Maddesinde belirtilen “Belediye 

Hizmetleri, vatandaşlara en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemlerle uygulanır.” Denildiğinden Belediyemizce alınan 06 NDP 03 

plakalı, R1EB23103F2200068 şase ve 60V1000WKD150100289 motor 

nolu engelli aracının hibesinin 16912088432 T.C. nolu Metin DEMİR’e  

yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda; 2016 yılı için Nallıhan İlçesi ve Çayırhan 

Mahallemizde yer alan ilan tahtası ve otobüs duraklarına asılacak 

reklamlara ilişkin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 

uygulanacak ücretlerinin tesbitine karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda; 6360 sayılı yasa ile Belediye 

Başkanlığımıza devrolan Davutoğlan Köy Tüzel kişiliği ile Netus 

Akaryakıt İşletmesi arasında imzalanan kira sözleşmesinde: 

1)Davutoğlan Köy Tüzel Kişiliği ile Netus Akaryakıt İşletmesi arasında 

01.03.2008 tarihinde 18 yıllığına yapılmış olan ve 01.03.2026 yılında 

sona erecek kira sözleşmesi süresinin 2 yıl erkene alınarak 01.03.2024 

tarihinde sona erecek şekilde düzenlenmesi. 

 2)01.05.2016 ile 30.04.2017 tarihleri arası uygulanması gereken aylık 
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kira tutarı 4.296,87 TL-‘nin 4.500,00 TL- olarak belirlenmesi ve kira 

artışlarının takip eden her yıl Mayıs ayının 1. gününden geçerli olmak 

üzere yıllık %25 oranında artırılarak devam edilmesi. 

3)Mal sahibi olarak (Davutoğlan Köy Tüzel Kişiliği) Akaryakıt ve Gaz 

Dağıtım şirketine kira süresi müddetince verilen İntifa Hakkı verilme 

kabul ve taahhüdünün kaldırılması, tapuya bu yönde bir şerh konulması 

hakkının verilmemesi. 

 4)Kiraya verilen gayrimenkul üzerindeki tesisin kira süresi sonunda veya 

tahliye edilmesi durumunda Nallıhan Belediye Başkanlığına 

devredilmesi. 

5)Gününde ödenmeyen kira bedelleri için 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde 

belirtilen oranda günlük gecikme cezası ödenmesi ve aylık kira bedelinin 

3 (üç) ay üst üste ödenmemesi durumunda ise taşınmazın tahliye 

edilmesi. 

 6)Kiracının taşınmazı amacı dışında kullanmaması, kira sözleşmesi 

hükümlerine uyulması şartı ve koşulu ile kiracının taşınmazı aynı 

şartlarla alt kiraya verebilmesi. Alt kiraya verilmesi durumunda asıl 

kiracının sorumluluğunun ortadan kalkmaması ve Alt kiracının da asıl 

kiracının borçlarına kefil olarak müteselsilen sorumlu olacağı şartlarının 

sözleşme maddelerine konulması. 

7)Asıl kira sözleşmesi ve bu ek sözleşme hükümlerinin herhangi birinin 

ihlali halinde Belediyemizin tek taraflı olarak kira sözleşmesini 

feshedebileceği hususlarının  sözleşmeye ek olarak konulmasına 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Yazı  Mahallesi Mehmet Akif 

Caddesi 600 ada 3 nolu 500,00 M ² miktarındaki parselde belediyemizin 

28,00 M² hissesi bulunduğundan ayrıca üzerinde diğer hissedara ait ev 

bulunduğundan buradaki belediyemiz hissesinin satılmasına, bu hususta 

Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

04/01/2016 

 

 

07 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Çayırhan Mahallesi 208. 

Sokak 446 ada 17 nolu 360,00 M ² miktarındaki parselde belediyemizin 

36,00 M² hissesi bulunduğundan Belediyemizin kullanma imkanı 

düşünülmediğinden buradaki belediyemiz hissesinin satılmasına, bu 

hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Nasuhpaşa Mahallesi, 560 ada 

1,2,3,4,5,7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu H26C-07B-2D paftası içinde 

yer alan E:0,75 Hmax=9,50 olan imar planında konut sahası olarak 

planlanmış alanın plan değişikliği yapılarak emsal aynı kalmak şartı ile 

Hmax=15,50 olarak düzenlenmesi 3194 sayılı imar kanun ve ilgili 

yönetmeliklere  göre yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi Bağkur 

Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemiz adına hisseli bulunan 

296 ada 18 nolu parselin 10,00 M² lik belediyemize ait hisseyi satın 

almak istemektedir. Konunun incelenmesi için imar komisyonuna 

gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi Bağkur 

Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemiz adına hisseli bulunan 

296 ada 18 nolu parsel imar planında 4 kat konut + ticaret vasfında olup 

bu alanın emsali sabit kalarak 5 kata çıkartılması talep edilmektedir.  

Konunun incelenmesi için imar komisyonuna gönderilmesine toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Çayırhan Mahallesi, mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait 356 ada 1-6 parseller, 357 ada 1-12 parseller, 358 

ada 1-12 parseller, 365 ada 1 nolu parseller üzerinde toplu konut 

yapılacaktır. Belediyemizce TOKİ’ye gönderilen imar planına, toplu 

konut proje alanını kapsayan parsellere yönelik plan notlarının ilave 

edilmesi gerektiğinden bahse konu plan notları ilavesinin plana 

eklenmesi için plan tadilatı yapılması gerekmektedir.Bu sebeplerle plan 

tadilatı konusunun incelenmesi için imar komisyonuna gönderilmesine 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 

04/01/2016 12 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisinin 08/10/2015 tarih 95 

sayılı kararı ile belirlenen tarifenin değiştirilmesi uygun bulunarak 

Tarımsal amaçlı işletme tesis projesi hizmet bedeli (Tavuk kümesi, 

hayvan yetiştiriciliği v.b.) M² sinden 2,00.-TL alınmasını toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesi 430 ada 10 nolu 

parsel üzerindeki binanın Aile Sağlığı Merkezi olarak düzenlenmesi için 

gerekli tamirat ve tadilatlarının belediyemiz bütçesinden  yaptırılmasına, 

bu yolda protokol yapılmasına, Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı 

İsmail ÖNTAŞ’a yetki verilmesine  toplantıya katılan üyelerin oy birliği 

ile karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda;  6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen 

yerleşim yerlerinde köylünün ortak hizmetlerinde kullandığı taşınmazlar 

bulunmaktadır. Şimdi ise köyler dernekleşerek belediyemizle ortaklaşa 

proje yapmak istemektedirler. Bu mahallelerdeki taşınmazların 

mahallenin ortak hizmetlerinde kullanılması hem mahalle hem de bölge 

halkı için bir hizmet olacaktır.Bu sebeple ilgili dernek ve sivil toplum 

kuruluşları ile belediyemiz arasında 5393 sayılı Kanun’un 75’inci 

maddesi  gereğince protokol yapılarak taşınmazların tahsisinin 

yapılmasına, Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a 

yetki verilmesine  toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda;  İlçemiz genelinde yapılan tespit ve 

incelemeler sonucunda plan onama sınırı içerisinde kalan ve ada bazında 

emsali 1.00’in altında olan konut parsellerinin tevhid edilmesiyle oluşan 

3.500 m²’den büyük parsellerde, EMSAL=1.00 olarak uygulanması için 

bahse konu plan notları ilavesinin plana eklenmesi için plan tadilatı 

yapılması hususlarının incelenmesi için konunun Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesi toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir.   

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

05/01/2015 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


