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BELEDİYE MECLİSİ 2018/ŞUBAT AYI  TOPLANTI 

 KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

02/02/2018 14 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Sayın Ahmet 

TUNAR ve Sayın Kemal YERLİKAYA  imzalı 29/01/2018 tarihli 

dilekçelerinde Ankara dışında olması sebebiyle 02/02/2018 tarihindeki 

meclis toplantısına katılamayacaklarını belirttiklerinden Belediye Meclis 

Üyesi Ahmet TUNAR ve Kemal YERLİKAYA’nın izinli sayılmasına 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/02/2018 15 Yapılan görüşmeler sonucunda; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 

Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve bu 

kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle 

çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak 

için 50.000,00.-TL sermayeli Nallıhan Belediyesi Personel Limited 

Şirketi adı altında  belediyenin %100 hisse ile kurucu  üye olarak iştirak 

ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının  

ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına, Şirket iş ve işlemlerini 

yürütmeye 11233277602 T.C. Kimlik Nolu Belediye Başkanı İsmail 

ÖNTAŞ’ın yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
02/02/2018 16 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait 06 NCY 16 plakalı 

2012 model Otokar marka temizlik aracı, 06 H 0873 plakalı 1986 model 

Ford marka sulama aracı, 06 BBN 68 plakalı 1992 model Isuzu marka 

süpürme aracı ile 06 NBR 62 plakalı 2001 model İveco marka temizlik 

aracının kullanılması ekonomik olmayacağından satışının yapılması ve 

trafikten çekilmesini ve bu hususta Belediye Encümenine yetki 

verilmesini toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/02/2018 17 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Güzelöz Mahallesi Kültür, 

Güzelleştirme ve Dayanışma Derneğine ait Kargir ev vasfındaki 763 nolu 

parselin Güzelöz Mahallesi ihtiyaçlarında kullanılması ve diğer şahıslara 

satılmaması şartı ile belediyemize bağış yapmak istediğinden  5393 sayılı 

Belediye Kanunu 18. madde (g) bendi gereği şartlı bağış olarak 

Belediyemiz adına devir alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği 

ile karar verilmiştir. 
02/02/2018 18 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Kuzucular Mahallesi, 1515 

nolu ve 800,00 m2 büyüklüğündeki parselin satışının incelenmesi için 

Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin 

oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/02/2018 19 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye İmar Komisyon Kararı 

doğrultusunda İlçemiz Çeği (Gökçeöz) Mahallesi 1912 nolu parseldeki 

Nallıhan Belediyesine ait 1.264,00 m2 hissesinin diğer hissedar Reşat 

ÇANKAYA’ ya satılmasına, bu hususta  Belediye Encümenine yetki 

verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/02/2018 20 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye İmar Komisyon Kararı 

doğrultusunda İlçemiz Çeği (Gökçeöz) Mahallesi 1919 nolu parseldeki 

Nallıhan Belediyesine ait 485,00 m2 hissesinin diğer hissedar Reşat 

ÇANKAYA’ ya satılmasına, bu hususta  Belediye Encümenine yetki 

verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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02/02/2018 21 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye İmar Komisyon Kararı 

doğrultusunda İlçemiz Yazı Mahallesi 520 ada nolu 23 parselde 97,81 m2 

lik Belediye hissesinin diğer hissedar Ali Salim TANER’e satılmasına, 

bu hususta  Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/02/2018 22 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye İmar Komisyon Kararı 

doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. Maddesinin 2. Fıkrası 

gereğince  İlçemiz Karahisargölcük Mahallesi 971 nolu parselin 

batısındaki Orman arazisi ve 1181 nolu parselin doğusundaki mevcut 

sınır kesişimi ile başlayıp 971 nolu parselin güneyi, 947 nolu parselin 

güney batısı, 958, 63, 62, 61 ve 64 nolu parsellerin kuzey batısı,  66 nolu 

parselin kuzeyi, 70 ve 71 nolu parsellerin kuzey batısı, 72, 79 nolu 

parsellerin kuzeyi ve arasında kalan boşluk, 79, 82, 83 nolu parsellerin 

kuzey batısı ve aralarında kalan boşluk ile devam eden, 93 nolu parselin 

kuzey doğu noktasının yol ile bağlantısı ile sona eren hat ile yeni sınır 

hattının oluşturularak Yukarıbağdere Mahallesi ile Karahisargölcük 

Mahallesi arasındaki sınır değişikliğinin yapılmasına toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
02/02/2018 23 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Çayırhan 

Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 367 ada 3 parselin ifrazı sonucu 

tapuda 9 ve 10 nolu parseller oluşmuştur. İfraz işlemi sonucunda 

Çayırhan Mahallesi 367 ada 9 nolu parsel tapuda 13,00/40,00 hissesi 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) adına, 27,00/40,00 hissesi de Belediyemiz 

adına,  Çayırhan Mahallesi 367 ada 10 nolu parsel tapuda 13,00/40,00 

hissesi Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) adına, 27,00/40,00 hissesi de 

Belediyemiz adına kayıtlı parseller oluşmuştur. Çayırhan Mahallesi 9 

nolu parseldeki 27,00/40,00 Belediye hissesinin Elektrik Üretim A.Ş. 

(EÜAŞ)’ne verilmesi, Çayırhan Mahallesi 10 nolu parseldeki Elektrik 

Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ait 27,00/40,00 hissenin de Belediyemiz hissesine 

dahil edilmesi işlemlerinin yapılmasına, bu  iş ve işlemleri için Belediye 

Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
02/02/2018 24 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Mehmet 

SARIKAYA, Göksel İLHAN, Ali Bey ÇEVİK ve Abdülfettah GÜNGÖR 

imzalı önergeleri ile İlçemizde faaliyet göstermekte olan Atatürkçü 

Düşünce Derneği Şubesinin yer sıkıntısı çekmekte olduğundan 

Belediyemiz bünyesinde uygun bir yerin tahsis edilmesinin incelenmesi 

için konunun Belediyle İmar komisyonuna gönderilmesine toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

05/02/2018 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


