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BELEDİYE MECLİSİ 2016/EYLÜL AYI  TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

 

 

TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/09/2016 71 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Plan Bütçe  Komisyonunun 

12/07/2016 tarih 04 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna gönderilen ilçenin 

içerisindeki bilbordların ve dolmuş duraklarının tek tek yapılan ilanların 

incelendiği 01/01/2016 tarihi ile 12/07/2016 tarihleri arasında tahsis bedeli 

olarak 2.430,00.-TL tahsilat işlemi yapıldığı incelediğinden yapılan iş ve 

işlemlerin uygun görülerek yapılan açık oylama sonucu komisyondan geldiği 

şekilde oy birliği ile kabul edilmiştir. 

01/09/2016 72 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesinde bulunan 

mülkiyeti belediyemiz adına hisseli bulunan 3770 nolu parselin 19,38 M² lik  

hisseyi diğer hissedar Asiye İŞÇİ satın almak istemektedir. Konunun 

incelenmesi için imar komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2016 73 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Atça Mahallesinde bulunan mülkiyeti 

belediyemiz adına hisseli bulunan 1994 nolu parselin 88,00 M² lik  hisseyi diğer 

hissedar Fikriye YÜKSEL satın almak istemektedir. Konunun incelenmesi için 

imar komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

01/09/2016 74 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesinde bulunan 367 

ada 2 nolu taşınmazın 2.364,00/2.400,00 M² hissesi Maliye Hazinesine kalan 

3,00/200,00 M² kısım ise belediyemiz adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmaz 

hisseli bir parseldir. 1/1000 ölçekli Çayırhan Revizyon Uygulama İmar Planında 

Kapalı Pazar Yeri olarak görülmektedir. Maliye Hazinesine ait olan 

2.364,00/2.400,00 M² hissesinin satın alınmasını bu hususta Belediye 

Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

01/09/2016 75 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesinde bulunan 480 

ada 7 nolu taşınmazın 74/345 M² hissesi Maliye Hazinesine kalan 271/345 M² 

kısım ise belediyemiz adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmaz hisseli bir parseldir. 

Bu parselin belediyemiz hizmetlerinde kullanılması için 480 ada 7 nolu 

parseldeki Maliye Hazinesine ait olan 74/345 M² hissesinin satın alınmasına bu 

hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2016 76 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karacasu Mahallesi Karaağaç Mevkii 

bulunan 119 nolu taşınmazın tamamı olan 3.460,00 m² miktarında olup Maliye 

Hazinesine kayıtlıdır. Maliye Hazinesine ait olan 119 nolu taşınmazın 

Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılmak üzere satın alınmasına, 

bu hususta belediye encümenine ve Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a  yetki 

verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2016 77 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karacasu Mahallesi Mezarlıkaltı 

Mevkii bulunan 120 nolu taşınmazın tamamı olan 4.800,00 m² miktarında olup 

Maliye Hazinesine kayıtlıdır. Maliye Hazinesine ait olan 120 nolu taşınmazın 

Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılmak üzere satın alınmasına, 

bu hususta belediye encümenine ve Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a  yetki 

verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2016 78 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Kaymakamlığının 14.07.2016 tarih ve 

2285 sayılı yazısı ile Belediyemiz sorumluluğunda olan park bahçe tesis ve 

sokaklara şehit isimlerinin verilmesini istemektedir. Nallıhan İlçesi Belenalan 

nüfusuna kayıtlı olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Barış AKIN’ın isminin 

Belediyemiz sorumluluğunda olan park bahçe tesis ve sokaklara verilmesi 

konusunun incelenmesi hususunda araştırma yapılması için konunun Belediye 

İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
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01/09/2016 79 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey(Aliağa) Mahalllesi sınırları 

içerisinde 334 ada 2 nolu parsel 213,00/2400,00 M² hisse Ali ÜSTÜNDAĞ, 

213,00/2.400,00 M² hisse Ayhan ÜSTÜNDAĞ, 1.974,00/2.400,00 M² hisse 

Belediyemiz adına kayıtlıdır. İlçemiz Hacıbey(Aliağa) Mahalllesi sınırları 

içerisinde 334 ada 3 nolu parsel 213,00/2400,00 M² hisse Ali ÜSTÜNDAĞ, 

213,00/2.400,00 M² hisse Ayhan ÜSTÜNDAĞ, 1.974,00/2.400,00 M² hisse 

Belediyemiz adına kayıtlıdır.İlçemiz Aliağa Mahallesi 15000 ada 2 ve 3 nolu 

parseller tapuda Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz hizmetlerinin 

yürütülmesi açısından hisseli bulunduğumuz Aliağa Mahallesi 334 ada 2 nolu 

parsel ile 3 nolu parselde hisseleri bulunan Ayhan ÜSTÜNDAĞ ile Ali 

ÜSTÜNDAĞ hisselerine karşılık Belediyemiz adına kayıtlı olan Aliağa 

Mahallesi 15000 ada 2 ve 3 nolu parseller ile trampa edilmesine, bu hususta 

Belediye Encümenine yetki verilmesine  toplantıya katılan üyelerin oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

01/09/2016 80 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi sınırları içerisinde 

kalan 15000 ada 1 nolu parsel tapuda 5266/16721 M² hisse Nezir YILMAZ, 

5266/16721 M² hisse Ünal YILMAZ, 2078/50163 M² hisse Durdu AYDIN, 

16489/50163 M² hisse ise Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz 

hizmetlerinde kullanılmak üzere söz konusu parselde hisseleri bulunan 

5266/16721 M² hisse Nezir YILMAZ, 5266/16721 M² hisse Ünal YILMAZ, 

2078/50163 M² hisse Durdu AYDIN’a ait hisselerin satın alınmasına bu hususta 

Belediye Encümenine yetki verilmesine  toplantıya katılan üyelerin oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

01/09/2016 81 Yapılan görüşmeler sonucunda; 436 ada 6 nolu parsel İlçemizdeki tarihi 

Nasuhpaşa Camiimizin kenarındadır. 436 ada 6 nolu parsel sahibi tarafından 

arsasına inşaat yapmak istemektedir. Buraya inşaat yapılır ise tarihi camimizin 

önü kapatılmış olacaktır. Bu sebeple bu parselin belediyemize bir şekilde 

kazandırılarak cami çevresinde yapılacak düzenlemeler içine dahil edilmesi 

uygun müteala edilmektedir. Bu sebeplerle Nasuhpaşa Mahallesi 436 ada 6 

parselin satın alınması veya Kültür Varlıklarını Koruma Kanununun 15. 

Maddesi gereğince kamulaştırılması için Belediye Encümenine yetki 

verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2016 82 Yapılan görüşmeler sonucunda; 6360 sayılı yasa gereğince köyden Mahalleye 

dönüşen yerleşim yerlerinde ise yaz aylarında geleneksel kutlamaları 

başlamıştır. Geçen yılda bütçemiz oranında alım yapılmıştır. Belediyemiz bütçe 

imkanları ölçüsünde Mahallelerimizde geleneksel olarak kutlanan hıdrellez, 

hacet bayramı ve toplu organizasyonlarda kullanmak üzere masa alınmasına  

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.     

01/09/2016 83 Yapılan görüşmeler sonucunda; 6360 sayılı yasa gereğince köyden Mahalleye 

dönüşen yerleşim yerlerinde ise yaz aylarında geleneksel kutlamaları 

başlamıştır. Geçen yılda bütçemiz oranında alım yapılmıştır. Belediyemiz bütçe 

imkanları ölçüsünde Mahallelerimizde geleneksel olarak kutlanan hıdrellez, 

hacet bayramı ve toplu organizasyonlarda kullanmak üzere Sandalye alınmasına  

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

01/09/2016 84 Yapılan görüşmeler sonucunda;İlçemiz Çayırhan Mahallesindeki 2102 nolu 

parsel Maliye Hazinesi adına kayıtlıdır. Yine Çayırhan Mahallesi   367 ada 2 

nolu parselde belediyemizin hissesi bulunmaktadır. Buradaki her iki parseldeki 

Maliye hazinesine ait hisseler ile Yine Çayırhan Mahallemizde bulunan 

mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı  2190 nolu parsel ile 367 ada 3 nolu 

parseldeki belediyemiz hissesinin maliye hazinesi ile karşılıklı olarak trampa 

yapılmasına bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine  toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.    
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01/09/2016 85  Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan ilçemizden Şehit Teğmen Ertuğrul 

ERYÜCEL’in ablası ve ağabeyi 01.08.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza 

başvuruda bulunarak İlçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı içerisinde bulunan 

çeşmeye Şehit Teğmen Ertuğrul ERYÜCEL’in isminin verilmesini 

istemektedirler. Şehit Teğmen Ertuğrul ERYÜCEL’in isminin verilmesi 

hususunda araştırma yapmak üzere konunun Belediye İmar Komisyonuna 

gönderilmesine  toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

01/09/2016 86 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 

TR 51/16/SÜR-KA1/0014 nolu  İpek Böceği Yetiştiriciliği ile Nallıhan Kırsal 

Kalkınma Projesi kapsamında ipekböceği yetiştiricilerine destek olmak 

amacıyla proje kapsamında  11 ay süre ile üretim tesisi teknik sorumlusu 

çalıştırılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2016 87 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait Çayırhan Mahallesinde 

işletmekte olduğumuz kum ocağının 2016 yılı gelir giderleri için kum 

borçlarının incelenmesi hususunun Belediye Plan Bütçe Komisyonuna 

gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

01/09/2016 88 Yapılan görüşmeler sonucunda; 6360 sayılı yasa gereği kapanan Çayırhan, 

Sarıyar belediyelerinde ve Nallıhan Belediyemizde 30 Mart 2014 tarihinde 

yapılan seçimler öncesinde verilen inşaat ve iskan ruhsatlarının  incelenmesi 

için konunun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

02/09/2016 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


