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104 

Yapılan görüşmeler sonucunda; 2016 yılında Belediye Meclisinin olağan  

toplantılarının her ayın ilk Pazartesi günü Ocak Şubat, Mart, Nisan, 

Ekim, Kasım ve Aralık aylarında saat 17.00 de , Mayıs,Haziran, Temmuz 

ve Eylül aylarında ise Saat 18.00’de yapılmasına, Belediye Meclisinin 

2016 yılında Ağustos ayında tatil yapması yapılan açık oylama 

sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; 6360 Sayılı yasa gereğince Köylerden 

mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin çöplerinin toplanması için 1 adet 

çöp toplama kamyonuna ihtiyacımız bulunduğundan hizmetlerin etkin ve 

yerinde yapılabilmesi için 1(Bir) adet çöp kamyonunun alınmasına 

yapılan açık oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesi sınırları 

içerisinde kalan ve mülkiyeti hisseli olarak Nallıhan Belediyesi ile 

Mehmet Benlice adına kayıtlı olan 391,00 M² miktarındaki 521 ada 4 

numaralı taşınmaz belediyemiz hizmetlerinde kullanılacağından 

belediyemizin 289,00 M² hissesi bulunan 521 ada 4 numaralı parseldeki 

Mehmet Benlice adına kayıtlı 102 M²  hissenin belediyemizce satın 

alınması için Belediye Encümenine yetki verilmesi yapılan açık oylama 

sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 208. sokak 

üzerindeki 446 ada 17 nolu parselde belediyemizin 36 M² hissesi 

bulunmaktadır. Bu hissenin satışı talep edildiğinden konunun incelenmesi 

için yazı ve eklerinin Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine 

yapılan açık oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesi Mehmet Akif 

Caddesindeki  600 ada 3 nolu parselde belediyemizin 28 M² hissesi 

bulunmaktadır. Bu hissenin satışı talep edildiğinden konunun incelenmesi 

için yazı ve eklerinin Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine 

yapılan açık oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından ilçemiz içerisine 

ve Çayırhan Mahallesine yaptırılan, 16 adet ilan tahtası (bilbord) ve 30 

adet otobüs durağına asılacak reklamlardan alınacak ücret bedellerinin 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediye Meclisince tespiti 

konusunun incelenmesi için yazı ve eklerinin Belediye Plan Bütçe 

Komisyonuna gönderilmesine yapılan açık oylama sonucunda toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi, 293 ada 7 

nolu parselin bulunduğu alanda yapılacak kat artırımının yapılabilmesi 

için  daha kapsamlı bir plan tadilatı yapılması gerektiğinden 293 ada 7 

nolu parsel ile ilgili talebin reddine yapılan açık oylama sonucunda 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

07/12/2015 

 

 

111 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan mahallesi 444 ada 8  

nolu parsel 388.00 m² miktarında olup 24 m² Belediyemiz hissesi 

bulunmaktadır. 444 ada 8 nolu parsel üzerinde hissedara ait ev 
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bulunduğundan Belediyemizin kullanma imkanı bulunmamaktadır.Bu 

sebeple Çayırhan Mahallesi 444 ada 8 nolu parseldeki belediyemiz 

hissesinin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi yapılan açık 

oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi, 560 ada 

1,2,3,4,5,7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alandaki plan değişikliği ile 

ilgili  sunulan evrakların incelenmesi sonucunda imar adalarındaki 

emsallerde farklılık olduğu düşünüldüğünden daha kapsamlı bir rapor 

hazırlanması gerektiğinden  söz konusu plan değişikliği için komisyon 

çalışmaları devam ettiğinden komisyonumuza ek süre verilmesi yapılan 

açık oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; 6360 sayılı yasa ile Devir Tasfiye ve 

Paylaştırma Komisyonu kararı ile eski garaj ve hamamın bulunduğu 

belediyemize ait 84 ada 7 nolu parsel Ankara Büyükşehir belediyesine 

verilmiştir.  Belediyemiz envanterinde de 283 ada 31 nolu parsel 

belediyemiz adına kayıtlıdır. Hamam ilçe halkına hizmet vermekte, 

garajda belediyemizce kullanılması planlanmaktadır. Bu sebeple 

Belediyemize ait 283 ada 31 nolu parsel ile Ankara Büyükşehir 

Belediyesine ait 84 ada 7 nolu parselin takasına ve bu hususta Belediye 

Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucunda 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; 6360 sayılı yasa öncesi İlçemiz 

Davutoğlan Köyü Köy Tüzel Kişiliği ile Netus Akaryakıt İnş.Nak.Gıda 

San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında düzenlenmiş olan 103 ada 1 parsel nolu 

gayrimenkulün otogaz ve akaryakıt istasyonu olarak 01.03.2008 tarihli 

kira sözleşmesi ile 18 yıllığına, irtifak hakkını da vermek üzere ve 

gayrimenkul üzerindeki tesisin sözleşme süresi sonunda köy tüzel 

kişiliğine devredilmesi suretiyle kiraya verilmiştir.Yapılan sözleşme 

gereği kira bedelinin düşük olması ve devrolan köy tüzel kişiliği ile 

Akaryakıt İstasyonu arasında düzenlenen kira sözleşmesinin bir kısım 

maddelerinin yeniden görüşülmesi için konunun Belediye Plan ve Bütçe 

Komisyonuna gönderilmesi yapılan açık oylama sonucunda toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Mezbaha ve Mezarlık hizmetleri 

bilindiği üzere daha önce belediyemiz tarafından yürütülmekteydi. Şimdi 

Ankara Büyükşehir Belediyesince yürütülmektedir. Bu hizmetlerin daha 

düzenli etkin olarak yürütülmesi bölgemiz halkının yararına olacaktır. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğunda bulunan 

Mezbaha ve Mezarlık hizmetleri için 5393 sayılı Kanun’un 75’inci 

maddesi  gereğince Ankara Büyükşehir Belediyesi ve/veya ilgili birimleri 

ile bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla protokol yapılması için Belediye 

Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a  yetki verilmesi yapılan açık oylama 

sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

    TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

08/12/2015 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


