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BELEDİYE MECLİSİ 2015/EKİM AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

 

 

TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

05/10/2015 87 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Hacıbey Mahallesi 521 ada 4 

nolu 391,00 M ² miktarındaki parselde belediyemizin 289,00 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.   

05/10/2015 88 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Nasuhpaşa Mahallesi iki 

Değirmenler Mevkiinde bulunan 560 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde ile 

ilgili plan tadilat talebi olduğundan imar komisyonuna havale edilmiş 

ancak aynı ada 4,5,6,7 ve 8 nolu parseller ile ilgili talep gelmiştir. Her iki 

talebin birlikte değerlendirilip incelenmesi için  Belediye İmar 

Komisyonuna ek süre verilmesi toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir.   

05/10/2015 89 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Çayırhan Mahallesi 293 ada 7 

nolu parseller ile ilgili plan tadilatı evrakları belediyemize 

sunulmadığından talebin işlemine devam edilmesi için Belediye İmar 

Komisyonuna ek süre verilmesi toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir.   

05/10/2015 90 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi iki 

Değirmenler Mevkiinde bulunan 560 ada 4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde 

Parsel sahipleri tarafından plan tadilat talebinde bulunulduğundan  

taleplerin incelenmesi için Belediye imar Komisyonuna gönderilmesi 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

05/10/2015 91 Yapılan görüşmeler sonucunda Belediyenin 2016 yılı Gelir ve Gider 

Bütçesinin ve 2016 yılında uygulanacak vergi, ücret tarifeleri ve harçlar 

ile ilgili tarifelerin incelenerek bir karara bağlanması için Mahalli İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. fıkrası 

gereğince  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Komisyonunun 

gerekli incelemeyi yaparak  08/10/2015 Perşembe   günü saat 16.00’da 

toplanılmasına toplantıya katılan üyelerin  oy birliği ile karar verilmiştir. 

05/10/2015 92 Yapılan görüşmeler sonucunda 10 Nisan 2014 tarih 28968 sayılı resmi 

gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince belediyemizin 

norm kadro standartları yeniden düzenlenerek  hazırlanmış olan 

Cetvellerin  yapılan açık oylama sonucunda  aynen kabul edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

05/10/2015 93 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesinde bulunan 

453 ada 2 nolu parsellerde yapılacak olan  plan tadilat talebinin 

incelenmesi için Belediye imar Komisyonuna gönderilmesi toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

08/10/2015 94 Yapılan görüşmeler sonucunda Belediyemizin 2016 yılı bütçesi Belediye 

Mali Hizmetler  Müdürlüğü,Belediye Başkanlığı, Belediye Encümeni ve 

Plan Bütçe komisyonu tarafından Gelir ve Gider Bütçesi denk olarak 

27.000.000,00.-TL olarak kabul edilmiş,Belediye Meclisine sunulan 2016 

Yılı Bütçesi Belediye Meclisince 27.000.0000,00.-TL olarak oy birliği ile 

kabul edilmiştir. 
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08/10/2015 95 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizde 2016 yılında 

uygulayacağı vergi, harç ve tarifeler yapılan açık oylama sonucu oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

08/10/2015 96 Yapılan görüşmeler sonucunda;  İlçemiz Çayırhan Mahallesi 453 ada 2 

nolu parsele ait değişiklik talepleri ile ilgili plan tadilatı ve açıklama 

raporu incelenmiş olup; Çayırhan İlave+Revizyon imar planında Sosyal-

Kültürel Tesis alanı ve park alanı olarak ayrılmış olup Sosyal Kültürel 

Tesis Alanı tapu miktarı yaklaşık 6133 m² dir. Söz konusu parselin onaylı 

imar planı plan notlarına göre imar durumu ise; inşaat emsali E:1,00 ve 

h(max)=serbesttir. Plan tadilatı sonucunda Emsal ve h(max) 

değişmeksizin sadece fonksiyon değişikliği yapılmıştır. Plan tadilatı 

gerekçesi ise; mevcut durumda bulunan eski terminal binası restore 

edilerek Kültür Merkezi yapılması istenilmekte; ancak mevcut binanın 

Çayırhan Mahalle sakinlerinin ihtiyacına cevap vermemesi nedeniyle atıl 

durumda bulunan park alanından 1533 m²lik kısmının Sosyal-Kültürel 

Tesis alanına dahil edilerek toplamda 7666 m² kentin sosyal ve kültürel 

tesis ihtiyacına cevap verecek modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bina 

yapılacağından kamu ve toplum yararı olacağına ve imar planı değişikliği 

ile kamuya ilave ekonomik yük getirmeyeceğinden uygun bulunarak  

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

   TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

09/10/2015 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


