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BELEDİYE MECLİSİ 2019/MAYIS AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

03/05/2019 40 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 80 ada 9 
nolu parseldeki Nallıhan Belediyesine ait 452,00 m2 hissenin diğer 
hissedara satılması ile ilgili konunun daha kapsamlı bir şekilde 
görüşülmesi için imar komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/05/2019 41 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 2019 
yılı Ocak, Şubat, Mart, aylarına ait  Pazar yerlerinden ücret tahsilatı 
olarak 25.010.00 TL. tahsilat yapıldığı görülmüştür. Bu işlemlerin 
düzgün ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiş olduğuna toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/05/2019 42 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz de isimsiz olarak bulunan 
Hacıbey Mahallesi Emirtoz Caddesi üzerinde 516 ada 1 parselde bulunan 
Dumlupınar ilköğretim Okulu ve 585 ada 1 nolu parselde bulunan Aydın 
Düğün Salonu arasında bulunan parkın, Fatih Mahallesi İstiklal Sokak 
üzerinde 370 nolu imar adasının güneyinde ve Mehmet Kayapınar 
Caddesi üzerinde 393 nolu imar adasının batısında bulunan parkların, 
Çayırhan Mahallesi Çayırhan Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde 
40 ada 7 ve 8 nolu parseller üzerinde bulunan, 309. Sokak üzerinde 16 
nolu imar adasının kuzey batısında bulunan, 102. Sokak üzerinde 49 nolu 
imar adasının kuzey doğusunda bulunan ve 452 nolu imar adasının kuzey 
batısında bulunan parkların  isimlerinin belirlenmesi için bu hususun 
Belediye İsimlendirme ve Tarifeler Komisyonuna gönderilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/05/2019 43 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 91 ada 9 
nolu parselin satışı ile ilgili hususun incelenmesi için Belediye İmar 
Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

03/05/2019 44 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait 1995 model 06 NAB 27 
plakalı AS 950, 1986 model 06 NAB 09 plakalı AS 800 kamyonlar, 1992 
model 06 NAB 05 plakalı iveco 85-12 arazöz ve 1997 model 06 NBB 67 
plakalı Ford Transit tek kabin araçların satılması ve satışı içinde Belediye 
Encümenine yetki verilmesine, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak 
üzere de 2 adet çift kabin pick up ile 1 adet 6x4 damperli kamyonun 
alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/05/2019 45 Yapılan görüşmeler sonucunda; Halkımızın talepleri doğrultusunda 
ülkemizin tarihi ve turistik yerleri ile önemli mekanlarına belediyemizce 
gezi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

03/05/2019 46 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin sınırları içerisinde 
Karaköy Mahallesi Mevkiinde bulunan 200811281 II.a grup kalker 
işletme tesisimizin MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) 
tarafından yayınlanan duyuruya istinaden ;Daimi Nezaretçi ocak 
tanımlama işlemleri, E-Daimi nezaretçi atama talebi, teknik eleman 
atama talebi, daimi nezaretçi istifa talebi gibi işlemlerin bundan sonra E-
Maden Portalı üzerinden erişim sağlanacağı için Danışmanlık Hizmeti 
Almış olduğumuz Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi firması olan A. Ünsal 
Madencilik Mühendislik Müşavirlik San. Tic. Ltd. Şti. firmasında görev 
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yapan yetkili elemanlar ile Belediyemiz personeline noterden vekalet 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/05/2019 47 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çalıcalaalan Mahallesi No:1 
adresinde bulunan belediyemize ait taşınmaz mahalle halkı tarafından 
kültürel etkinlerde kullanılabilmesi için 5 (Beş) yıl süre ile kiraya 
verilmesine ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/05/2019 48 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin 2018 yılı Kesin Hesabı 
Denetim Komisyonu ve Belediye Encümeni tarafından görüşülerek 
onaylanmış ve meclisimize gelmiştir. Bu kesin hesabın detaylı 
incelenmesi için Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/05/2019 49 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizden satıcılarından alınmak üzere 
Belediyemize yardım talepleri bulunan vatandaşların durumlarının 
tahkikatı ve mahallinde incelemesi yapılarak uygun görülen 1000 
vatandaşa 100,00 TL’lık gıda yardımı olarak para çeki verilmesine, 
Belediye Meclis üyelerimizden Serhat SELVİ, Yılmaz SEVİNGÜL, 
Ergün TURANLI, Hakan KAHRAMAN ve Kazım KARAKOÇ’tan 
oluşacak komisyonun yardım yapılacak kişilerin belirlenmesi için 
Yardım Komisyonu olarak görevlendirilmesine, yardım iş ve işlemlerinin  
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koordine 
edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/05/2019 50 Yapılan görüşmeler sonucunda; 6235 sayılı yasanın 15/8 maddesindeki 
düzenleme gereğince değerine bakılmaksızın zorunlu arabuluculuk şartı 
olan tüm davalarda Belediye Başkanımız tarafından oluşturulacak 
Arabuluculuk Komisyonuna, görüşmeleri neticelendirmek üzere Belediye 
Meclisimizce tam yetki verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

 
 
 
 
 

   TASDİK OLUNUR. 
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           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


