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BELEDİYE MECLİSİ 2018/EYLÜL AYI TOPLANTI 

 KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

03/09/2018 111 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Sayın Halis 

ÇINAR imzalı 03/09/2018 tarihli dilekçesinde Nallıhan dışında olması 

sebebiyle 03/09/2018 tarihindeki meclis toplantısına katılamayacağını 

belirttiğinden Belediye Meclis Üyesi Halis ÇINAR’ın izinli sayılmasına 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
03/09/2018 112 Yapılan görüşmeler sonucunda; Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa 

Koruma Milli Parklar IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü ile 

belediyemiz arasında Av Turizmi Kapsamında Yerel Yönetimlere 

verilecek katılım payına ilişkin 03/08/2018 tarihli protokol yapılmıştır. 

Yapılan protokol metnine uygun olarak belediyemize 1 adet 4X4 Pick Up 

alınmasına, alınan bu pick up 1,00.-TL iz bedelle Tarım ve Orman 

Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar IX. Bölge Müdürlüğü Ankara 

Şube Müdürlüğü’ne verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
03/09/2018 113 Yapılan görüşmeler sonucunda; Çayırhan Mahallesinde çevre kirliliğinin 

giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi 

maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aktarılan ödenek ile 

Devlet Malzeme ofisinden alınan 06 NBC 94 plakalı Belediyemize ait 

Sulama Tankerinin (haczedilememesi için) kamu hizmetine tahsis 

edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
03/09/2018 114 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallemizde bilgi ve 

beceri kursları düzenlenmesi için Çayırhan Mahallesi Ankara İstanbul 

Caddesi No:7 adresinde bulunan Türkiye Maden İşçileri Sendikasına ait 

olan binanın zemin katının Belediyemiz tarafından tahsis alınması ve 

halkımızın hizmetine sunulması planlanmaktadır. Bu sebeple Türkiye 

Maden İşçileri Sendikasına ait olan Çayırhan Mahallesi Ankara İstanbul 

Caddesi No:7 adresindeki binanın zemin katının 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince belediyemize tahsisi için 

talepte bulunulmasına, ilgili sendika ile protokol yapılması için Belediye 

Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
03/09/2018 115 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait Çevre Koruma Kontrol 

Müdürlüğünün 2018 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 

Temmuz ve Ağustos ayları bütçesinin performansının araştırılıp 

incelenmesi için Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
03/09/2018 116 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesindeki 

sokakların isimlerinin verilmesi hususunun Belediye İsimlendirme ve 

Tarifeler Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
03/09/2018 117 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz İşletme Müdürlüğünün 

2018 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı 

Bütçe performansı araştırılıp incelenmiş olduğu, 2018/Ocak, Şubat, Mart, 

Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında toplam 715.494,19-TL 

gider yapıldığı; 2018/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve 

Temmuz aylarında toplam 676.411,51-TL gelir elde edildiği görülmüştür. 

Bu işlemlerin düzgün ve mevzuata uygun şekilde tarifelere uyularak 

gerçekleştirmiş olduğu meclisin bilgisine sunulmuştur. 
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03/09/2018 118 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesine ait 

sokaklarda yapılan incelemeler neticesinde; 

1)Gazi Mete Okutucu Caddesinin Juliopolis güzergâhının kesiştiği 

noktadan, Juliopolis sit alanına giden yolun isminin olmadığı, 

2)Fatih Caddesinden ayrılan çıkmaz sokağın isminin olmadığı, 

3)Toki Konutları bölgesinde yapılan incelemeler sonucunda isimsiz 

sokak ve cadde olduğu, 

4)Alparslan Türkeş Caddesinden ayrılan Halı Saha, Ankara Parkı ve 

Hobi Bahçelerinin arasındaki yolun isminin olmadığı, 

5)Çayırhan Mahallesinde çok sayıda numaralı sokak isimleri tespit 

edildiği,İsimsiz sokak ve caddelerin isimlerinin verilmesi, numara ile 

isimlendirilmiş sokak ve caddelerin ihtiyaç görüldüğünde isim verilerek 

değiştirilmesi hususu meclisin bilgisine sunulmuştur. 
03/09/2018 119 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 98 ada 1 ve 

2 nolu belediyemize ait parsellerin satılmasını ve bu hususta Belediye 

Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
03/09/2018 120 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesi 572 ada 7 

nolu belediyemize ait parselin satılmasını ve bu hususta Belediye 

Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
03/09/2018 121 Yapılan görüşmeler sonucunda; Davutoğlan Mahallesi 1118 nolu 

parselde hak sahipliği oranında hissenin ilgiliye satılmasının, satışı ile 

ilgili hususlar içinde Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
03/09/2018 122 Yapılan görüşmeler sonucunda; 2018-2019 yılı başlangıcında ihtiyaç 

sahibi 250 öğrenciye giyim yardımı olarak öğrenci başına 200,00.-TL 

yardım yapılmasına, okul müdürleri ve muhtarlık araştırmaları ile bu 

yardımların yapılmasına, öğrencilere verilecek çekle ile ilçedeki 

tuhafiyecilerden almalarının sağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
03/09/2018 123 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan 1864 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. 
03/09/2018 124 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesindeki 2600 

nolu parselin ½ hissesinin satın alınmasının incelenmesi için bu hususun 

Belediye İmar komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

   TASDİK OLUNUR. 

     

                                                                                                                                            

05/09/2018          

         İsmail ÖNTAŞ               

Nallıhan Belediye Başkanı 


