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TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/08/2017 88 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Sayın Halis 

ÇINAR imzalı 01/08/2017 tarihli faksla gönderilmiş olan dilekçesinde 

mazereti sebebiyle 01/08/2017 tarihindeki meclis toplantısına 

katılamayacağını belirttiği yine 01/08/2017 tarihli dilekçe sahibi Belediye 

Meclis Üyesi Sayın Mustafa KAYA Cumhuriyet Halk Partisinden istifa 

ettiğini Bağımsız Belediye Meclis Üyesi olarak görevine devam 

edeceğini bildirmektedir.  Belediye Meclis Üyesi Halis ÇINAR’ın izinli 

sayılması toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilerek  

Belediye Meclis Üyesi Mustafa KAYA’nında Cumhuriyet Halk 

Partisinden istifası Belediye Meclisinin bilgisine  sunulmuştur. 
01/08/2017 89 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin merkez ve dış 

mahallelerinin ilaçlanmasında kullanılmakta olan araç çok eski 

olduğundan ilaçlama hizmetlerinin etkin ve verimli yapılabilmesi için 

belediyemize ilaçlama hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin 

Pick up un alınmasına yapılan açık oylama sonucunda toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
 

01/08/2017 90 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aşağı Kavacık Mahallesi Saçak 

Sokak No:20 Nallıhan adresinde bulunan işyerine Hayati KARABULUT 

tarafından İçkili Restoran açma talebinin incelenmesiyle; İşyeri Açma ve 

çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesinde belirtildiği 

üzere  “İçkili Yer Bölgesi Mülki İdare Amirinin güvenlik ve asayiş 

durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye sınırları içerisinde 

Belediye Meclisi tarafından tesbit edilir” hükmü  gereği  Mülki İdare 

Amirinin güvenlik ve asayiş yönünden uygun görmediğinden yapılan 

açık oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile içkili 

restoran açılmamasına  karar verilmiştir. 
 

01/08/2017 91 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Kuruca 

Mahallesi 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1784, 1486, 1488, 1490, 1492 

ve 1493 nolu parseller üzerine kurulması planlanan 6,645 MW kapasiteli 

7 adet lisanssız Güneş Enerji Santraline ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama 

İmar Planları incelenmiştir. İmar Komisyon kararı doğrultusunda 

komisyondan geldiği şekilde İlçemiz Kuruca Mahallesi 1519, 1520, 

1521, 1522, 1523, 1784, 1486, 1488, 1490, 1492 ve 1493 nolu parseller 

üzerine kurulması planlanan 6,645 MW kapasiteli 7 adet lisanssız Güneş 

Enerji Santrali projesine ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planlarının 

onaylanmasına yapılan açık oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin 

oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/08/2017 92 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çeği (Gökçeöz) Mahallesi, 1925 

nolu ve 288,00 m2 büyüklüğündeki parselin Mülkiyeti kapanan İl Özel 

İdaresinden Belediyemize geçmiştir. Söz konusu parsel üzerinde Kadir 

YILMAZ’ a ait alt katı ahır üst katı konut ve yanında Samanlık 
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bulunduğu beyan edilerek mülkiyeti Belediyemize ait olan söz konusu 

parseli satın almak istemektedir.Talebin incelenmesi için hususun 

Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine    yapılan açık oylama 

sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/08/2017 93 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yenice Mahallesi, 1914 nolu ve 

240,00 m2 büyüklüğündeki parselin Mülkiyeti kapanan İl Özel 

İdaresinden Belediyemize geçmiştir.Söz konusu parsel üzerinde Ahmet 

GÜNDÜZ’ e ait tek katlı kerpiç ev bulunduğu vekili Erdal GÜNDÜZ 

tarafından beyan edildiğinden  mülkiyeti Belediyemize ait olan söz 

konusu parseli satın almak istemektedir. Talebin incelenmesi için 

hususun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine    yapılan açık 

oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
 

01/08/2017 94 Yapılan görüşmeler sonucunda; . İlçemiz Güzelöz Mahallesi, 747 nolu 

ve 24,00 m2 büyüklüğündeki parselin Mülkiyeti kapanan İl Özel 

İdaresinden Belediyemize geçmiştir. Söz konusu parseli 1980’ li yıllarda 

Köy Tüzel Kişiliğine ait İken 2.000,00 TL. ödeyerek satın aldığını beyan 

eden Zeki DEMİRTAŞ mülkiyeti Belediyemize ait olan söz konusu 

parselin tarafına devri veya satışını istemektedir. Talebin incelenmesi için 

hususun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine   yapılan açık 

oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
01/08/2017 95 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kuzucular Mahallesi, 1522 nolu 

ve 207,50 m2 büyüklüğündeki parselin Mülkiyeti kapanan İl Özel 

İdaresinden Belediyemize geçmiştir.Söz konusu parsel üzerinde 

Muhammet EROL’ a ait alt katı ahır üst katı ev olarak kullanıldığı beyan 

edilerek mülkiyeti Belediyemize ait olan söz konusu parseli satın almak 

istemektedir. Talebin incelenmesi için hususun Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesine   yapılan açık oylama sonucunda 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/08/2017 96 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemize bağlı Emremsultan 

Mahallemizde Tabduk Emre’nin türbesi bulunmaktadır. Türbenin 

bulunduğu alan Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Genel Müdürlük bu 

alanın bakım ve temizliğini yeteri kadar yapamamaktadır. Bu alanın ilgili 

genel müdürlük nezdinde protokol yapılarak belediyemize alınması 

uygun olacaktır. Belediyemizce bu alanın temizlik ve bakımı yapılacak 

gelecek ziyaretçilere nezih bir ortam sağlanmış olacaktır.İlçemiz 

Emremsultan Mahallemizdeki Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Tabduk 

Emre Türbesinin genel bakım temizlik ziyaretçiye sunumu konularında 

protokol yapılmasına, Protokol için Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a 

yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucunda toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/08/2017 97 Yapılan görüşmeler sonucunda; 19/06/2017 tarihli  dilekçe ile Yukarı 

Bağdere mahallesi sakinlerine ait 91, 92, 93, 976, 977, 978, 979, 980, 

981, 982, 983, 984, 985 ve 986 nolu parsellerin tapusu Karahisargölcük 

Mahallesi hudutları içerisinde kaldığı bildirilmekte olup; Belediyemizce 

mahalle hudutlarının yeniden belirlenmesi talep edilmektedir. 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 9. Maddesinde Belediye sınırları içinde mahalle 

kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının 

tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın 

görüşü üzerine valinin onayı ile olur denilmektedir. Mahalle hudutları 

değiştirilmesi ile ilgili talebin incelenmesi için hususun Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesine yapılan açık oylama sonucunda toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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01/08/2017 98 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçe çarşı merkezi restorasyonu 

tamamlanmıştır. Ancak kaldırımlarda birçok esnaf malzeme 

bulundurmaktadır. Bu malzemelerin dükkan içlerine konulması daha 

uygun olacaktır. İlçemiz merkez çarşı içerisindeki yaya kaldırımlarına 

çarşı esnafı tarafından malzeme çıkartılmamasına, çıkartanlar hakkında 

yasal iş ve işlemlerin yapılmasına bu hususun takibi için Belediye Zabıta 

Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesi yapılan açık oylama sonucunda 

Bağımsız üye Abdülfettah GÜNGÖR’ün red, AKPARTİ ve CHP grubu 

üyelerinin kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

03/08/2017 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


