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BELEDİYE MECLİSİ 2017/KASIM AYI  TOPLANTI 

 KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/11/2017 135 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Sayın Halis 

ÇINAR imzalı 31/10/2017 tarihli dilekçesinde Ankara dışında olması 

sebebiyle 01/11/2017 tarihindeki meclis toplantısına katılamayacağını 

belirttiğinden Belediye Meclis Üyesi Halis ÇINAR’ın izinli sayılmasına 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/11/2017 136 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılması 

için Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Hacıbey Mahallesi 2 ada 

225 nolu 14.869,00 M² büyüklüğündeki parselin satın alınmasına, bu 

hususta yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a 

yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
01/11/2017 137 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çiftçi Malları Koruma 

başkanlığının hizmetlerini yürütmesi amacıyla kullanacağı bir bürosu 

mevcut değildir. Bu sebeple belediyemize ait ilçemiz Nasuhpaşa 

Mahallesi Eski Belediye Binası Altı No:14/C adresindeki dükkanın büro 

olarak kullanılması kaydıyla Nallıhan Çiftçi Malları Koruma 

Başkanlığına 5 (Beş) yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri ile ilgili 18. maddesinin e) bendi 

gereğince tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
01/11/2017 138 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Kuzucular Mahallesi 1526 

nolu parselin satılması konucu incelenerek parselin satılması ve satışı için 

Belediye Encümenine yetki verilmesi toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/11/2017 139 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 2882 

parselde 2 mW kurulu güce sahip ve 2888 parselde 2 mW kurulu güce 

sahip Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi 

Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) 

yapılması projesine ait H27-d-11d-3d, H27d-16a-2a, H27d-16a-2b 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planları paftaları ve plan notlarının 

kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/11/2017 140 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 

3822,3823(eski:2284) ve 3182 parsellerde 999,75 kWe kurulu güce sahip 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı(Güneş 

Enerjisine Dayalı Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) yapılması projesine 

ait H27-d-17a-2b, H27d-12d-3c, H27d-17b-1a ve H27d-17b-1d  1/1000 

Ölçekli Uygulama İmar  planları paftaları ve plan notlarının kabulüne 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/11/2017 141 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 3859 nolu 

parselde yapılan inceleme neticesinde üzerinde diğer hissedarlara ait 3 

(Üç) adet kullanılmayan metruk bina ve 1 (Bir) adet kullanılan tek katlı 

binanın bulunduğu tespit edilmiştir. Nallıhan Belediyesine ait Söz konusu 

parseldeki 85,00 m2 hissenin diğer hissedarlara satılıp satılamayacağı 

konusu ile ilgili kapsamlı bir çalışmanın yapılması için ek süre 

verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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01/11/2017 142 Yapılan görüşmeler sonucunda 2464 sayılı yasa gereğince 2018 yılında 

uygulanacak olan resim,ücret,harcı v.b. ücret tarifeleri oy birliği ile 

belirlenmiştir. 

01/11/2017 143 Yapılan görüşmeler sonucunda; Balıkçılık mesleğinin devam ettirmek, 

teşvik edilmek amacıyla belediyemizce iki adet balıkçı teknesinin 

alınmasını 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi 

gereğince Hacer AKDOĞAN ve Ali ÖZMEN’e tahsis edilmesine, bu 

yolda gerekli iş ve işlemlerin Belediye Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğünce yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
01/11/2017 144 Yapılan görüşmeler sonucunda; Planlama çalışmaları yürütülen ve 

1/5000 ölçekli nazım imar planı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 

11/08/2017 tarih ve 1599 sayılı kararı ile onaylanan ilçemiz Karaköy 

Mahallesi 205 nolu parsele yapılması düşünülen lisanssız Güneş Enerjisi 

Santraline (GES) ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planın 

incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

03/11/2017 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


