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TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

05/09/2017 99 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Sayın Mehmet 

SARIKAYA imzalı 05/09/2017 tarihli faksla gönderilmiş olan 

dilekçesinde Nallıhan dışında olması sebebiyle 05/09/2017 tarihindeki 

meclis toplantısına katılamayacağını belirttiğinden Belediye Meclis 

Üyesi Mehmet SARIKAYA’nın izinli sayılmasına toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
05/09/2017 100 Yapılan görüşmeler sonucunda Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 

15.06.2017 tarih ve 1257 sayılı yazısı ile Nasuhpaşa Mahallesi 562 nolu 

adanın doğusunda bulunan park alanı olarak belirtilen alanda (563 ada 3 

parsel) trafo yeri talep edilmektedir. Bu talebinin incelenmesi için 

konunun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
05/09/2017 101 Yapılan görüşmeler sonucunda; Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 

23.08.2017 tarih ve 1668 sayılı yazısı ile Çayırhan Mahallesi 290 ada 6 

nolu parselin güneyinde bulunan park alanı, 328 ada 5 nolu parselin 

güneyinde bulunan park alanı, 307 nolu adanın kuzeyinde bulunan park 

alanı ve 3486 nolu parselin doğusunda bulunan park alanında trafo yeri 

talep edilmektedir.Bu talebinin incelenmesi için konunun Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
05/09/2017 102 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara Valiliği Devir, Tasfiye ve 

Paylaştırma Komisyonunun 21.07.2017 tarih ve 2017/19 tarihli kararı ile 

Belediyemize devir olan  Yeşilyurt(Harami), Köyiçi mevkii, 117 ada 1 

parsel, Karaköy 103 ada 9 parsel, Beyalan 645 parsel, Cendere 505, 

546,549 parseller, Demirköy 577,590 parseller, Karahisar 411 parsel, 

Kızılöz 594,595 parseller, Kuruca 1584 parsel, Nallıdere 

1861,1862,1932,1965,1970,1971 parseller, Nallıgölcük 453,546 

parseller, Ömerşeyhler 961 parseller, Sarıkaya 639,666,729,799,800,801 

parseller, Uzunöz 2322 parsel ile Yukarıbağdere 1382 parselin 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 6292 sayılı yasanın 2/b 

maddesi gereği doğrudan başvuru ve satışının talep edilmesi toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

05/09/2017 103 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Beyalan Mahallesinde Arsa 

vasfında, 2.611,00 m2 büyüklüğünde olan 472 parselin İlçe Halkımızın 

hizmetinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına satın alınması uygun 

olacaktır.Bu sebeple İlçemiz Beyalan Mahallesinde Arsa vasfında, 

2.611,00 m2 büyüklüğünde olan 472 parselin ilçe halkının hizmetlerinde 

kullanılmak üzere satın alınmasını, satın alınması hususunda Belediye 

Encümenine yetki verilmesine  toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
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05/09/2017 104 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çeği (Gökçeöz) Mahallesi, 1914 

nolu ve 616,00 m2 büyüklüğündeki parselin Mülkiyeti kapanan İl Özel 

İdaresinden Belediyemize geçmiştir.Söz konusu parsel üzerinde Duriye 

TEKE’ ye ait alt katı ahır üst katı konut ve yanında Samanlık bulunduğu 

beyan edilerek mülkiyeti Belediyemize ait olan söz konusu parseli satın 

almak istemektedir. Bu talebin incelenmesi için hususun Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
05/09/2017 105 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Sarıyar Mahallesi, 4 ada 3 nolu 

ve 706,00 m2 büyüklüğündeki parselin Mülkiyeti kapanan İl Özel 

İdaresinden 28.05.2017 tarihinde Belediyemize geçmiştir.Söz konusu 

parsel üzerinde Vedat ÖZTÜRK’ e ait 1980’ li yıllarda yapılmış olan 2 

katlı betonarme konut samanlık ve ahırının bulunduğu beyan ederek 

mülkiyeti Belediyemize ait olan söz konusu parseli satın almak 

istemektedir. Bu talebin incelenmesi için hususun Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
05/09/2017 106 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Spor Kulübü’ne 6360 sayılı 

yasanın 17. maddesinde belirtildiği üzere Belediyemizin bütçe imkanları 

dahilinde  bir önceki yıl Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden belediyeleri 

için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemeyecek şekilde nakdi  

yardım yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
05/09/2017 107 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi, Gökçeöz Mahallesi 1925 

parsel yapılan inceleme neticesinde üzerinde boş vaziyette bulunan 

konutun uzun zamandır Kadir Yılmaz ve Ailesi tarafından kullanıldığı 

tespit edilmiştir. İlçemizin Gökçeöz Mahallesi 1925 nolu parselin 

satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
05/09/2017 108 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yenice Mahallesi 1914 nolu 

parsel hakkında yapılan  inceleme neticesinde Ahmet GÜNDÜZ ve oğlu 

Erdal GÜNDÜZ’ ün ailesi tarafından kullanıldığı tespit 

edilmiştir.İlçemizin Yenice Mahallesi 1914 nolu parselin satılması ve 

satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
05/09/2017 109 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Güzelöz Mahallesi 747 nolu 

parselin satışı ile ilgili yapılan inceleme neticesinde Zeki DEMİRTAŞ ve 

ailesi tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Güzelöz Mahallesi 747 nolu 

parselin satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
05/09/2017 110 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kuzucular Mahallesi 1522 nolu 

parselin satışı ile ilgili yapılan inceleme neticesinde Muhammet EROL ve 

ailesi tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. İlçemiz Kuzucular 

Mahallesi 1522 nolu parselin satılması ve satışı için Belediye 

Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
 

05/09/2017 111 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin  Karahisargölcük Mahallesi 

hudutları içerisinde kalan 91, 92, 93, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 

983, 984, 985 ve 986 nolu parsellerin Yukarıbağdere Mahallesi sınırları 

içerisine alınması ile ilgili konuda İlgili kişilere Hudut name yaptırılması 

gerektiği tebliğ edilmiş olduğundan yapılacak olan hudut nameden sonra 

bu hususun değerlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
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05/09/2017 112 Yapılan görüşmeler sonucunda;İlçemizdeki okullarda öğrenim gören  

200(İkiyüz) öğrenciye 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başında giyim 

yardımı olarak öğrenci başına 150,00.-TL yardım yapılması, okul 

müdürlükleri ve muhtarlık araştırmaları ile bu yardımların yapılmasına, 

öğrencilere verilecek çekle ile ilçedeki tuhafiyecilerden almalarının 

sağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
05/09/2017 113 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizce 6/9. Eylül.2017 

tarihlerinde yapılacak olan 5. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları 

Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde İpek İğne Oyası 

Yarışması düzenlenecektir. Katılımcıları teşvik ve ipeğin yaşatılması 

amacıyla bu yarışmada 1.ye 1000,00.-TL, 2. ye 750,00.-TL, 3. ye 

500,00.-TL ve mansiyonlara 250,00.-TL ödül verilmesine toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

07/09/2017 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


