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BELEDİYE MECLİSİ 2018/MART AYI  TOPLANTI 

 KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/03/2018 25 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Sayın Halis 

ÇINAR  imzalı 28/02/2018 tarihli dilekçesinde Ankara dışında olması 

sebebiyle 01/03/2018 tarihindeki meclis toplantısına katılamayacağını 

belirttiğinden Belediye Meclis Üyesi Halis ÇINAR’ın izinli sayılmasına 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/03/2018 26 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizdeki iklim ve bitki örtüsündeki 

farklılıkların doğurduğu avantajı kullanarak kırsal bölgelerde arı 

yetiştiriciliği alanında uzmanlaşmış üreticiler yetiştirilmesi, bal 

üretiminin arttırılarak arıcılık faaliyetlerinin yeniden canlandırılması 

amacıyla %25 arı sahiplerinden katkı payı %75 belediyemizin hibe 

desteği ile “arısız boş kovan” desteği yapılmasına, projeden 

yararlanabilmek için arıcılık belgesi sahibi olmak, okur yazar seviyede 

diploma sahibi olmak, aynı haneden birden fazla kişi başvurmamış 

olmak, ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, faal olarak arıcılık 

yapıyor olmak şartlarını taşımak kaydıyla en fazla 10 adet arısız boş 

kovanın verilmesi, bu yolda gerekli iş ve işlemleri yapmak üzere Sağlık 

İşleri Müdürlüğünün çalışmalara başlanması, toplantıya katılan üyelerin 

oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/03/2018 27 Yapılan görüşmeler sonucunda; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 

Müdürlüğünün 20/02/2015 tarih 8 sayılı genelgesi gereğince belediyemiz 

norm kadrosunda “Muhtarlıklar Müdürlüğü” kadrosunun 

oluşturulması gerekmektedir. Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve 

boş olan 3. Derecedeki Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun iptal 

edilerek bu müdürlüğün iş ve işlemlerini de beraber yürütmek üzere 3. 

Derecede Muhtarlıklar Müdürlüğü Kadrosunun oluşturulmasına, 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/03/2018 28 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hıdırlar Mahallesi, Köyiçi 

mevkiinde bulunan 719,00 m2 yüzölçümlü 1266 nolu parselin mülkiyeti 

Mustafa ÇETİNKAYA (400,00 m2) ve Nallıhan Belediyesine (319,00 

m²) aittir. Söz konusu parselde hissesi bulunan Mustafa ÇETİNKAYA 

dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek 319,00 m² lik Belediyemiz 

hissesini satın almak istediğini belirtmiştir. İlçemiz Hıdırlar Mahallesi, 

1266 nolu parseldeki 319,00 M² belediyemiz hissesinin satışının 

incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/03/2018 29 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hıdırlar Mahallesi, Köyiçi 

mevkide bulunan 628,00 m2 yüzölçümlü 1247 nolu parselin mülkiyeti 

Ünal ÇETİNKAYA (400,00 m2) ve Nallıhan Belediyesine (228,00 m²) 

aittir. Söz konusu parselde hissesi bulunan Ünal ÇETİNKAYA dilekçe 

ile Belediyemize müracaat ederek 228,00 m² lik Belediyemiz hissesini 

satın almak istediğini belirtmiştir. İlçemiz Hıdırlar Mahallesi, 1247 nolu 

parseldeki 228,00 M² belediyemiz hissesinin satışının incelenmesi için 

Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin 

oy birliği ile karar verilmiştir. 
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01/03/2018 30 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Tekirler Mahallesi, Köyiçi 

mevkide bulunan 2.936,00 m2 yüzölçümlü 2264 nolu parselin mülkiyeti 

kapanan İl Özel İdaresinden 28.05.2014 tarihinde Belediyemize 

devrolmuştur. Söz konusu parsel ve üzerindeki konut için Osman KAYA 

tarafından 08.12.1986 tarihinde yeminli özel teknik büroya ölçüm ve 

tespit işlemleri yaptırılmıştır. Dilekçe sahibi Osman KAYA’nın vekili 

Murat SEVİM tarafından hak sahibi bulundukları ölçüde hissenin 

taraflarına satışını istemektedirler. İlçemiz Tekirler Mahallesi, 2264 nolu 

ve 2.936,00 m2 büyüklüğündeki parselin satışının incelenmesi için 

Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin 

oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/03/2018 31 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Tekirler Mahallesi, Köyiçi 

mevkide bulunan 2.328,00 m2 yüzölçümlü 2250 nolu parselin mülkiyeti 

kapanan İl Özel İdaresinden 28.05.2014 tarihinde Belediyemize 

devrolmuştur. Söz konusu parsel ve üzerindeki konut için Hüseyin 

UZUNÇAM tarafından 08.12.1986 tarihinde yeminli özel teknik büroya 

ölçüm ve tespit işlemleri yaptırılmıştır. Dilekçe sahibi Mukaddes 

AYTEN tarafından diğer varislerle birlikte hak sahibi bulundukları 

ölçüde hissenin taraflarına satışını istemektedirler. İlçemiz Tekirler 

Mahallesi, 2250 nolu ve 2.328,00 m2 büyüklüğündeki parselin satışının 

incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/03/2018 32 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kuzucular Mahallesinde, Arsa 

vasfında, 800,00 m2 büyüklüğünde, mülkiyeti Nallıhan Belediyesine ait 

1515 nolu parsel üzerinde 10x10=100 m2 büyüklüğünde tek katlı yapının 

bulunduğu tespit edilmiştir. İlçemiz Kuzucular Mahallesinde, 1515 nolu 

parselin satılmasında İmar Komisyonumuz tarafından sakınca 

bulunmadığından komisyon kararı doğrultusunda İlçemiz Kuzucular 

Mahallesinde 1515 nolu parselin satılmasına bu hususta Belediye 

Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
 

01/03/2018 33 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Atatürkçü Düşünce Derneği 

için yer tahsisi uygun bulunmasına, mevcut durumda uygun bir yer 

olmadığından boşalan yada yeni yapılacak olan taşınmazlarda önceliğin 

Nallıhan Atatürkçü Düşünce Derneğine verilerek yer tahsisinin 

yapılmasının değerlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu 

ile karar verilmiştir. 
01/03/2018 34 Yapılan görüşmeler sonucunda; ilçemiz mikro klima iklim bölgesine 

sahip Tekirler Mahallesinde ürün çeşitliliğini artırmak için Nallıhan 

Kaymakamlığı Nallıhan Belediyesi ve Nallıhan İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “ Antep Fıstığı Fidan 

Dağıtım Projesi” yapılmıştır. Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan 

Belediyesi ve Nallıhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 

ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında ihtiyaç duyulacak Antep Fıstığı 

fidanlarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (a) bendi 

gereğince belediyemizce temin edilmesine, talep sahiplerinden %25 katkı 

payı alınması %75’inin ise hibe olarak verilmesi toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 
 



 3 

01/03/2018 35 Yapılan görüşmeler sonucunda; Hakkari ili Şemdinli İlçesi Derecik 

Beldesi İmam Hatip Ortaokulu Belediyemize müracaatta bulunarak 

okullarında düzenlenecek olan Çanakkale Şehitlerine Anma Törenlerinde 

kullanılmak üzere asker kıyafetine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 

Teklif uygun görülerek  Hakkari ili Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi 

İmam Hatip Ortaokulunun talep ettiği Okulda düzenlenecek olan 

Çanakkale Şehitlerine Anka Törenlerinde kullanılmak üzere 10 adet 

asker kıyafetinin alınmasına, kıyafetlerin ilgili okula ulaştırılmasına bu 

yolda gerekli iş ve işlemlerin Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğünce 

yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/03/2018 36 Yapılan görüşmeler sonucunda; Evlerinde yatarak tedavi gören hastaların 

yakınları belediyemizden hasta yatağı talebinde bulunmaktadır. Bu 

yatakların elektrikli, elektriksiz ve diğer yataklardan olması kaydıyla 

ayrıca hastanın ihtiyacı kalmadığında geri alınmak üzere mağdur ihtiyaç 

sahibi hastalara verilmek üzere 20 adet çeşitli tiplerde hasta yatağının 

alınmasına, bu yolda gerekli iş ve işlemlerin Kültür ve sosyal İşler 

Müdürlüğünce yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
01/03/2018 37 Yapılan görüşmeler sonucunda; 2018 yılında belediyemiz sınırları 

içerisine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca çeşitli hizmetlerle 

ilgili iş ve işlemler yapılacaktır. Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanlığınca 2018 yılında yapılacak olan ortak iş ve işlerde 

kullanılmak üzere ödenek talebinde bulunulmasına, 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 75. Maddesi (a) bendi gereğince yapılacak ortak projeler için 

protokol yapılmasına, belediyemiz adına protokol yapmaya ise Belediye 

Başkanı İsmail ÖNTAŞ’ın yetkilendirilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

05/03/2018 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


