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BELEDİYE MECLİSİ 2021/ARALIK AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/12/2021 125 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Meyilhacılar Mahallesinde 181 
ada 63 nolu parsel üzerinde ve okul bahçesinde bulunduğu  tespit edilen 
isimsiz parkın isminin “Meyilhacılar Parkı”  olarak verilmesine, bu 
kapsamda diğer mahallerimizde bulunan isimsiz parkların yerinde tespiti 
ve isimlendirilmesi için Belediye İsimlendirme ve Tarifeler 
Komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir.  
  

01/12/2021 126 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi 342 ada 4 
nolu parseldeki Belediye Başkanlığımıza ait 84,00 m2 hissenin diğer 
hissedarlara satılması, satışı için Belediye Encümenine yetki 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
   

01/12/2021 127 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizde İl Emniyet Müdürlüğünce 
yürütülen Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) İle Plaka Tanıma Sistemi 
(PTS) Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu alt yapı imalatlarının 
Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi ve imalatlar ile ilgili 
sorumlulukların kendilerine ait olması şartıyla verilecek ruhsatlarda 
herhangi bir ruhsat bedeli alınmasına ilişkin  alt yapıda meydana gelen 
arızların ilgili kurum tarafından giderilmesi, üst yapı yol kaldırım 
kaplamalarının yine ilgili kurum tarafından eski haline getirilmesi şartıyla 
verilecek ruhsatlardan herhangi bir ücret alınmamasına toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.  
  

01/12/2021 128 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan 78 ada 3 parsel sayılı taşınmaz 84,00 m² üç katlı kargir 
ev ve 78 ada 4 sayılı parselde bulunan taşınmaz 156,00 m² iki katlı kargir 
ev vasfındaki taşınmazların ilçemiz içerisinde kütüphane ihtiyacının 
karşılanması, Aile Yaşam destek merkezi, eğitici ve kültürel faaliyetler 
yapılması ve ilçemizin kültürel ve sosyal kalkınması amacıyla 
kullanılmak üzere  kamulaştırılarak satın alınması ve bu hususta Belediye 
Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir.  
 

01/12/2021 129 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Sarıyar Mahallesi Bağdatlı 
Mevkii 117 ada 60 parsel 40,50 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili 
hususun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/12/2021 130 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizde görev yapan 4688 Sayılı 
kanun kapsamındaki kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ve diğer 
ödemelerin yapılması ödenecek tutarlar ile sözleşme içeriğinin 
belirlenmesi ve yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge 
Sözleşmesi imzalanmasına, bu hususlarda Nallıhan Belediye Başkanı’na 
yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
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01/12/2021 131 Yapılan görüşmeler sonucunda; 17/07/2013 tasdik tarihli Nallıhan 

İlave+Revizyon Uygulama İmar Planında emsalli olan İmar adalarında 
yapılaşma koşullarının (TAKS) belirlenmediği ve bazı notlarda eksikler 
ile  mer’i imar planı plan notları değişikliği konusunun incelenmesi için 
Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesini toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/12/2021 132 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının 26/11/2021 tarih ve 451 sayılı yazıları ile Vakıfları 
ve belediyemiz işbirliği ile ilçemizde faaliyete geçirilecek olan Aşevi 
Hizmet Binasının bakım onarımına ve temel kurulum malzemelerinin 
alımının Belediyemizce karşılanması için 5393 sayılı yasanın 75. 
Maddesi ( a ) bendi gereğince protokol yapılarak yapılmasını, Protokol 
için de Nallıhan Belediye Başkanı’na yetki verilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

 
 
 

TASDİK OLUNUR.                                                 
02/12/2021 

İsmail ÖNTAŞ 
Nallıhan Belediye Başkanı 


