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60 

 

      Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz Fen İşlerinin 

hizmetlerinde kullanılmak üzere üç adet kamyon ile Sağlık İşleri 

Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyon,1 adet çift 

kabin kamyonet ile 1 adet cenaze nakil aracının  05.01.1961 tarihli ve 

237 sayılı Taşıt Kanununun  10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 

alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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       Yapılan görüşmeler sonucunda; Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı  

Bem Bir Sen 08/07/2015 tarihli yazılarına istinaden; 4688 Sayılı kanunun 

6289 Sayılı kanunla değişik 32. maddesi gereğince sosyal denge 

tazminatı sözleşmesi yapılması talep edilmektedir.4688 Sayılı kanunun 

32. maddesi Sosyal Denge tazminatının ödenmesinde Belediye 

Başkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar verilmesi halinde 

Sendika ve belediye Başkanı arasında sözleşme yapılabileceği hükme 

bağlanmış olup Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Plan ve 

Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine, katılımın oy birliğiyle karar 

verilmiştir. 
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       Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi, 105 

ada 29 parsel tesis kadastrosu sonucu yolda kalmaktadır. 64,00 m² olarak 

tapuda tescil edilmiştir.  Söz konusu parselde yola terk işlemi yapılması 

gerekmektedir. Bu parselin kamulaştırılarak yola terk işleminin yapılması 

hususlarının  incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna 

gönderilmesine yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile kabul edilmiştir. 
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      Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Nallıhan Belediyesinde 

olan Nasuhpaşa Mahallesinde bulunan eski belediye binasının 1. katının 

süresiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğüne tahsisi talep etmektedirler. Bu sebeple Nasuhpaşa 

Mahallesi 120 ada 1 nolu parsel üzerindeki  zemin katında 8 dükkanı olan 

iki katlı kargir belediye hizmet binasının 1. katının süresiz olarak  5393 

Sayılı Kanunun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. 

Maddesinin (h) bendi ve Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. 

Maddenin (e) bendi gereğince Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik 

ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne tahsisine Belediye Meclisinde 

yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul 

edilmiştir. 
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        Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait İlçemiz Hacıbey 

Mahallesi 523 ada 24 nolu parselde 70,00 M2, Çayırhan Mahallesi 456 

ada 12 nolu parsel de 476,00 M2 hissesi bulunmaktadır. Parsel sahipleri 

belediyemize ait  hisseleri satış talep ettiklerinden  bu parsellerdeki 

belediye hisselerinin  satış taleplerinin incelenmesi için Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesini yapılan açık oylama sonucunda oy birliği 

ile karar verilmiştir.   
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    Yapılan görüşmeler sonucunda; Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. faaliyet 

alanları içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait ve üzerlerinde trafo 

bulunan Nallıhan İlçesi Nasuhpaşa Mahallesi, 141 ada 1 parsel, Aliağa 

Mahallesi 612 ada, 1 parsel ve Hacıbey Mahallesi 16 ada, 14 parsel 

numaralı taşınmazların kiralanmasına ,Nasuhpaşa Mahallesi, 294 ada 

içinde bulunan park alanından 40,00 m²lik  trafo yerinin bedelsiz tahsis 

edilmesine, Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Nasuhpaşa Mahallesi, 

141 ada 1 parsel, Aliağa Mahallesi 612 ada, 1 parsel ve Hacıbey 

Mahallesi 16 ada, 14  parsel nolu 3 adet taşınmazın ise  İlçe merkezindeki 

havai hatların yer altına alınması ,trafo binasının çevresinde koruma 

bandı oluşturulması ve dış cephesinin görsel açıdan estetik olarak tel çit 

ile çevrilmesi veya yeraltına alınması ve trafonun çevre güvenliğinin 

sağlanması, koşulu ile 25 yıllığına 1.-TL iz bedelle 5393 Sayılı Kanunun 

Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddenin (e) bendi gereğince 

tahsisi toplantıya katılan  üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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    Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karahisar Mahallesinde 

bulunan ve Karahisar Köy Tüzel kişiliğine aitken 6360 Sayılı Büyükşehir 

Kanunu gereğince; Bahse konu Nallıhan İlçesi Karahisar Mahallesi 303 

parsel numaralı 136,00 m² miktarındaki tapu kayıtlarında köy odası 

vasfında olan taşınmaz Valilik Makamınca oluşturulan Devir Tasfiye 

Komisyonu Kararı Nallıhan Belediyesine devredilmiştir. Mülkiyeti 

Nallıhan Belediyesinde olan Karahisar Mahallesi 303 parsel numaralı 

taşınmazın satışı talebinin incelenmesi için yapılan açık oylama 

sonucunda Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine  oy birliği ile 

karar verilmiştir.   
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      Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi, 84 ada, 7 

parsel üzerinde Belediyemiz tarafından kullanılan hamam ve Eski İtfaiye 

Binası bulunmaktadır. 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu gereğince kurulan 

devir, tasfiye paylaştırma komisyonu tarafından 394,00 m² miktarında 84 

ada, 7 parsel numaralı taşınmaz Ankara Büyükşehir Belediyesine devir 

edilmiştir. Belediye Başkanlığımız tarafından kullanılmakta olan 

taşınmazın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından tahsis edilmesi 

yada satışının talep edilmesine yapılan açık oylama sonucunda  oy birliği 

ile karar verilmiştir.   

 

 

 

03/08/2015 

 

 

 

68 

    Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Uluköy Mahallesi 1037 nolu 

221,00M2 miktarındaki Hikmet Ünal a ait evin bulunduğu 6360 sayılı 

yasa gereğince belediyemize devri yapılan  parselin satışının yapılmasına, 

bu hususta belediye encümenine yetki verilmesine  yapılan açık oylama 

sonucunda  oy birliği ile karar verilmiştir.   
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      Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kavak, Osmanköy ve 

İslamalan Mahalleleri yerelde ekmek yaptıkları mahalle fırınlarını 

kullanmaktadırlar. Mahalle halkının rahat ortamda ekmeklerini 

yapabilmesi için bu üç mahallemiz ile diğer mahallelerimize  belediye 

bütçesi imkanları dahilinde  tip fırın projesi üretilerek fırın yapılmasına  

yapılan açık oylama sonucunda  oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

    

 



 3 

 

 

 

TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

 

 

 

03/08/2015 

 

 

 

70 

 

 

           Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıhasanlar Mahallesine 

yeni cami inşaatı yapılmaktadır. Caminin sıvasının yapılamadığı 

incelenmiş olup  Yapılan bu camii inşaatına belediye bütçesi imkanları 

dahilinde sıva yaptırılarak yardım yapılmasına  yapılan açık oylama 

sonucunda  oy birliği ile karar verilmiştir.   
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         Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesi Fabrika 

Caddesi yem,çeltik-un fabrikası ve arsası vasfında olan 1 ada 3 ve 4 nolu 

parsellerin sahipleri Mestaş Mühendislik End.San.Müş. ve Taah. A.Ş. ve 

Hüseyin GÖKÇE’nin plan tadilatı taleplerinin incelenmesi için talebin 

imar komisyonuna gönderilmesi yapılan açık oylama sonucunda  oy 

birliği ile karar verilmiştir.   
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      Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizde evlenen çiftler 

belediyemize müracaat ederek ayni yardım talep etmektedirler. Durum 

uygun görülerek belediyemize yardım talebinde bulunan ve ilçemiz 

sınırları içerisinde ikamet eden evlenen çiftlere durumları incelenerek 

yardıma muhtaç olanlara 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi 

gereğince en fazla 2.500,00.-TL tutarında ayni yardımının yapılmasına 

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

hudutları içerisinde kalan mülkiyeti ilçe halkından 15763125426 T.C. 

Kimlik Numaralı Mustafa kızı Seval adına kayıtlı 112 ada 10 parsel 90 

m2’lik Arsalı İki Katlı Kargir Dükkan ve Ahşap Ev’ in 8 (Sekiz) yıllığına 

intifa hakkının  alınmasını ve bu hususta gerekli iş ve işlemleri yapmak 

üzere Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan 

ARICI’ya yetki verilmesi toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
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       Yapılan görüşmeler sonucunda;  2014 yılında Av Turizmi 

Kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar  

9. Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 

Yerleşim Birimlerine verilecek katılım paylarına ilişkin protokol 

yapılarak 82.200,00.-TL katılım payı alınmıştır. Protokol süresince 

belediyemizden 1 adet 4x4 araç görevlendirilmiştir. Ancak bu aracın her 

türlü bakım ve tamiratı belediyemizce yapılmıştır. Belediyemizce yine 

2015-2016 sezonu için protokol yapılmış olup belediyemize ait 06 NCG 

83 Plakalı aracın bu kuruma 1.-TL iz bedelle verilmesi aracın bakım ve 

tamiratının da kurum tarafından yapılmış olacaktır . Belediyemize ait 06 

NCG 83 plakalı aracın 1.-TL iz bedelle Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar  9. Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube 

Müdürlüğü adına verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

 

 

TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

03/08/2015 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


