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BELEDİYE MECLİSİ 2018/MAYIS AYI  TOPLANTI 

 KARAR ÖZETİ 

 

 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

02/05/2018 60 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Tekirler Mahallesi 2264 

parselde 22/a çalışmaları devam ettiğinden bu çalışmaların 

tamamlanmasından sonra oluşacak kadastral parselde hak sahibi 

olunduğu ölçüde hissenin hak sahiplerine satışının yapılmasına ve bu 

hususta belediye encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/05/2018 61 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz İlçemiz Davutoğlan Mahallesi 

1039 nolu parselde hak sahibi olunduğu ölçüde hissenin Hayati 

TOK’a satışının yapılmasına ve bu hususta belediye encümenine yetki 

verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/05/2018 62 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Tekirler Mahallesi 2258 

parselde 22/a çalışmaları devam ettiğinden bu çalışmaların 

tamamlanmasından sonra oluşacak kadastral parselde hak sahibi 

olunduğu ölçüde hissenin hak sahiplerine satışının yapılmasına ve bu 

hususta belediye encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/05/2018 63 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Tekirler Mahallesi 2259 

parselde 22/a çalışmaları devam ettiğinden bu çalışmaların 

tamamlanmasından sonra oluşacak kadastral parselde hak sahibi 

olunduğu ölçüde hissenin hak sahiplerine satışının yapılmasına ve bu 

hususta belediye encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/05/2018 64 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akdere Mahallesi 513 nolu 

parseldeki satış talebi ile ilgili hususun komisyonun ayrıntılı bir şekilde 

incelemesi için komisyona iade edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
02/05/2018 65 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi 494 ada 2 

nolu parseldeki Belediyemize ait 87 m2 hissenin 445,00 m2 hisseye sahip 

diğer hissedara satışının yapılmasına ve bu hususta belediye encümenine 

yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
02/05/2018 66 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi 465 ada 1-

2-3-10-11-12 parsellerin Belediyemize terk edilmesi şartı ile 295 ada 16-

17-18-19-20 nolu parsellerin emsal taşınması plan tadilatı konusu ile 

ilgili ayrıntılı inceleme yapılması için Belediye İmar Komisyonuna ek 

süre verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/05/2018 67 Yapılan görüşmeler sonucunda; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 

göre 2018 yılı için Hayvan Pazarı kullanım ücretleri ve Çayırhan 

Mahallesinde Belediyemize ait 400 kişi kapasiteli Kültür Merkezi Düğün 

Salonu kiralama  ücret tarifeleri 1-Küçükbaş Hayvan Giriş 2,00.-TL, 2-

Büyükbaş Hayvan Giriş10,00.-TL 

Kantar ücretleri Hayvan Başına (Hayvan Pazarı dışından gelenlere sadece 

tartı kullanım bedeli)1-Küçükbaş Hayvan Tartı 5,00.-TL. 2-Büyükbaş 
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Hayvan Tartı 10,00.-TL Ücretler makbuz mukabilinde peşin olarak 

ödenir. 

BELEDİYE ÇAYIRHAN KÜLTÜR MERKEZİ DÜĞÜN SALONU 

KULLANIM ÜCRETLERİ;  

1-Çayırhan Mahallesi Kültür Merkezi Düğün Salonu Kullanım Bedelleri 

Yemekli 1.600,00.-TL,Yemeksiz1.500,00.-TL  

2-Belediye personeli ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda 

kayıtlı olanlara%50 İndirimli 

3- Şehit ve Gazi Ailelerinin 1. Derece yakınlarına Ücretsiz 

 

02/05/2018 68 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hıdırlar Mahallesi, Köyiçi 

mevkide bulunan 818,00 m2 yüzölçümlü 1242 nolu parselin 400,00 m2 

hissesi Arif GİRGİN’ e  408.00 m2 hissesi Nallıhan Belediyesine aittir. 

Adı geçen şahıs 408,00 m² lik Belediyemiz hissesini satın almak 

istediğini belirtmiştir. Bu hususun incelenmesi için Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
02/05/2018 69 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait Zabıta Müdürlüğünün 

2018 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı bütçesinin performansının 

araştırılıp incelenmesi için Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna 

gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/05/2018 70 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçe merkezi ile Sarıyar ve Çayırhan 

Mahallelerimizde kurulan yerel pazarlardaki pazarcı esnafının yerlerinin 

fiyat tarifelerinin araştırılıp incelenmesi için Belediye İsimlendirme ve 

Tarifeler Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
02/05/2018 71 2017 Yılı Gider Kesin Hesabı Toplamı  29.022.805,81.- TL., Gelir Kesin 

Hesabı  Toplamı 27.152.829,81.- TL. gerçekleştiği , yapılan açık oylama 

sonucunda Belediye Başkanlığının  2017 Yılı İdari ve Kesin Hesabı 

Katisinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/05/2018 72 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 

13/04/2018 tarih 656 sayılı kararı ile  ilçemizdeki Hafriyat Toprağı İnşaat 

ve yıkıntı Atıklarının bertaraf iş ve işlemleri yetkisi belediyemize 

devredilmiştir. Bu sebeple hafriyat toprağı metreküp fiyatının 

meclisimizce acilen tesbit edilmesi uygun görülerek hafriyat toprağı 

metreküp fiyatının 5,00.-TL olarak tesbit edilmesine, 6360 sayılı yasa 

gereği köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinden bu bedelin 

alınmamasına, bu hususlarla ilgili iş ve işlemlerin Belediye İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

04/05/2018 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


