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BELEDİYE MECLİSİ 2020/TEMMUZ AYI   
TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

 
 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/07/2020 46 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyemiz Hakan 
KAHRAMAN’ın mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacağını 
belirttiğinden  Belediye Meclis Üyesi Hakan KAHRAMAN’ın izinli 
sayılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/07/2020 47 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi Bursa Caddesi 
Cephe Düzenleme Yapım işi için İller Bankası A.Ş. ‘nin 41/1085 sayılı 
Yönetim Kurulu kararı gereğince onaylanan 1.000.000,00.TL hibe destek 
tahsisinin İller Bankası A.Ş. ve Belediyemiz tarafından müşterek 
kontrollük şeklinde gerçekleştirilerek kullanılmasına, bu konudaki her 
türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/07/2020 48 Yapılan görüşmeler sonucunda; Bölgemizdeki arıcılık ve bal üretimine 
çeşitlilik ve farklı bir konsept sağlamak , lavanta balı üretimini 
desteklemek ve bölgemizdeki çiftçilerimize farklı üretim kapıları açmak 
amacıyla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini desteklemek kapsamında 
aynı haneden birden fazla kişi başvurmamış olmak, ilçe sınırları 
içerisinde ikamet ediyor olmak, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak, 
kendine ait tapulu arazisi olmak şartlarını taşımak ve 1. Sınıf tarım arazisi 
olmamak kaydıyla  %25 katkı payı, %75 hibe ile “Lavanta Fidesi 
Desteği” yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

01/07/2020 49 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Uzunöz Mahallesi 2258 ve 2259 
nolu parsel üzerinde Caminin Kuzeyindeki alanda bulunan isimsiz parkın 
isminin “Paşalar 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. 
 

01/07/2020 50 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 3484, 3485 
ve 3486 nolu parseller üzerinde bulunan parkın isminin “Recai Aydın 
Parkı”, Çayırhan Mahallesi 89 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan parkın 
isminin ise “Emek Parkı” olarak verilmesine toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/07/2020 51 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesi 530 ada 8 parselin 
3194 sayılı kanunun geçici 16. maddesi gereğince yapı kayıt belgesi sahibi olan 
Aysel YILDIZ’ a satılmasına, bu iş ve işlemler içinde Belediye Encümenine 
yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/07/2020 52 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesinde 412,00 m2 
büyüklüğündeki 520 ada 21 nolu parsel üzerinde tek katlı konut bulunduğu 
tespit edilmiş olup 51,00 m2 belediye hissesinin yapı sahibi Ali SARSIN’a 
satılmasına, bu iş ve işlemler içinde Belediye Encümenine yetki verilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/07/2020 53 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Sobran Mahallesi 102 ada 1 ve 102 ada 
2 nolu parsellerde bulunan hataların düzeltilmesi için Ankara Valiliği Kadastro 
Müdürlüğü’ne muvafakat verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 
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03/07/2020 54 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Eymür Mahallesi Zaimoğlu Mevkii 
1.087,33 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 3519 no.lu parselin tamamı Belediye 
Başkanlığımıza aittir. 23.06.2020 tarih ve 1609 sayılı dilekçe ile Feridun 
TANRIVERDİ Belediyemize müracaat ederek söz konusu parselin uygun 
görülmesi halinde satışını talep etmiştir. Bu hususun incelenmesi için konunun 
Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

03/07/2020 55 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi sınırları içerisinde 79 
ada 4 no.lu parsel üzerinde Tarihi Tescilli Belediye Hizmet Binamızın 
bulunduğu ve bu parsele cephe veren diğer parsellerin kamulaştırıldığı ve 
kamulaştırma işlemlerinin devam ettiği de değerlendirilerek, Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin 05.03.2020 tarih 2019/1729 E. 
2020/207  K. Sayılı kararı ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 02.07.2020 tarih ve 208 sayılı kurul kararı doğrultusunda; tarihi 
tescilli Belediye binamızın ön cephe siluetinin açılması ve korunması, çevre 
düzeni ve sokak sağlıklaştırılması ve Belediye hizmet alanı olarak 
kullanılabilmesi amacıyla İlçemiz Aliağa Mahallesi 79 ada 1 ve 3 no.lu 
parsellerin kamulaştırılmasına, kamulaştırma usulü ile satın alınarak 
mülkiyetinin Belediyemize kazandırılması, hususunda Belediye Encümenine 
yetki verilmesine, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı 
doğrultusunda Aliağa Mahallesi 79 ada da Belediye Hizmet Binalarımızın 
bulunduğu 4, 5 ve 13 parseller dışında geriye kalan  1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ve 12 
parsellerin Belediye hizmet alanı olarak ilan edilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 
 
 

   TASDİK OLUNUR. 
     
                                                                                                                
03/07/2020          

         İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


