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BELEDİYE MECLİSİ 2020/MART AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

03/03/2020 16 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Sevcan 
YILRDIRM’ın Anneannesinin vefatı sebebiyle  meclis toplantısına 
katılamayacağını belirttiğinden Belediye Meclis Üyesi  Sevcan 
YILDIRIM’ın izinli sayılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

03/03/2020 17 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisimiz tarafından işgal 
bedeli tespiti yapılmayan yol, meydan ve umuma ait yerlerin işgali ile 
ilgili olarak kanuni tarifeler içerisinde bedel tespiti yapılması ve bundan 
sonra da her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla 
ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 
yeniden değerleme oranında artış yapılarak uygulanması hususlarının 
incelenmesi için Belediye İsimlendirme Ve Tarifeler Komisyonuna 
gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/03/2020 18 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizdeki satıcılardan, Belediyemize 
yardım talepleri bulunan vatandaşların durumlarının tahkikatı ve 
mahallinde incelemesi yapılarak uygun görülen 1000 vatandaşa 100,00 
TL’lık gıda yardımı yapılmasını, Belediye Meclis üyelerimizden Serhat 
SELVİ, Yılmaz SEVİNGÜL, Ergün TURANLI, Hakan KAHRAMAN ve 
Kazım KARAKOÇ’tan oluşan komisyonun yardım yapılacak kişilerin 
belirlenmesi için Yardım Komisyonu olarak görevlendirilmesine, yardım 
iş ve işlemlerinin Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 
koordine edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

03/03/2020 19 Yapılan görüşmeler sonucunda; Elazığ bölgesinde meydana gelen 
depremde etkilenen vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılması uygun 
olacaktır. Belediyemiz maddi imkanları ölçüsünde Elazığ Deprem 
Bölgesine gıda yardım kolisi alınarak gönderilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/03/2020 20 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi, 331 ada 2 nolu 
parselin 30.623,62 m2 hissesi Spor Genel Müdürlüğüne, 2.967,19 m2 
hissesi Nallıhan Belediyesine aittir. Söz konusu parsel üzerinde Kapalı 
Spor Salonu, Halı Saha ve Çim Futbol Sahası bulunmaktadır. Ancak tapu 
kayıtlarında arsa olarak görülmektedir. Bu nedenle Spor Genel 
Müdürlüğü tarafından bahse konu taşınmazların cins değişikliği işleminin 
yapılması için hissedarı olduğumuz Aliağa Mahallesi 331 ada 2 nolu 
parsel için muvafakat verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

03/03/2020 21 Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar Komisyonu kararına uygun olarak 
İlçemiz Çayırhan Mahallesi 446 ada 16 parseldeki Nallıhan Belediyesine 
ait 4.00 m2 hissenin satılmasına, satış iş ve işlemleri için de Belediye 
Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

03/03/2020 22 Yapılan görüşmeler sonucunda; İsimlendirme Ve Tarifeler Komisyonu 
kararına uygun olarak İlçemiz Eymür Mahallesinde 3402 nolu parsel 
üzerindeki okul binasının yanında bulunan isimsiz parkın isminin 
“Eymür Parkı” olarak verilmesine, bu kapsamda diğer mahallerimizde 
bulunan isimsiz parkların yerinde tespiti ve isimlendirilmesi için 
Belediye İsimlendirme ve Tarifeler Komisyonuna ek süre verilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.      
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03/03/2020 23 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Aliağa Mahallesinde 410,00 m2 
yüzölçümlü 315 ada 17 no.lu parselin 397,42 m2 hissesi Adnan Veli 
AKSU, Ahmet Ömer GÜNDÜZ, Emine Serpil GÜNDÜZ, Hatice ORTA, 
Huriye AKSU, İsmail Hakkı HELVACI, Leyla Dilbezar 
DEĞİRMENCİOĞLU, Mualla VAROL, Nejdet GÜNDÜZ, Nejla 
ÇETİN, Neriman ÖZDEMİR ve Nimet GÜNDÜZ’ e, 12,58 m2 hissesi de 
Belediye Başkanlığımıza aittir. Bu parseldeki Belediyemize ait 12,58 m² 
lik hissenin taraflarına satışını talep etmişlerdir. Bu hususun incelenmesi 
için konunun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesini toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 
 

   TASDİK OLUNUR. 
     
                                                                                                                
06/03/2020          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


