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BELEDİYE MECLİSİ 2018/KASIM AYI   

TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 

 

 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

02/11/2018 145 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Halis ÇINAR 

ve Mustafa KAYA imzalı 01/11/2018 tarihli dilekçelerinde Nallıhan 

dışında olması sebebiyle 02/11/2018 tarihindeki meclis toplantısına 

katılamayacaklarını belirttiğinden Belediye Meclis Üyeleri Halis ÇINAR 

ve Mustafa KAYA’nın izinli sayılmasına toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
02/11/2018 146 Yapılan görüşmeler sonucunda 2464 sayılı yasa gereğince 2019 yılında 

uygulanacak olan resim, ücret, harÇ v.b. ücret tarifeleri oy birliği ile 

belirlenmiştir. 
02/11/2018 147 Yapılan görüşmeler sonucunda; Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında 29/06/2001 tarihinde yürürlüğe giren 4706 sayı yasa 

hükümlerine göre Belediyemiz adına devri yapılmış ve yapılacak 

parsellerin hak sahiplerine devri ile ilgili Belediye Başkanına, satışları 

için Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin 

oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/11/2018 148 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait Mali Hizmetler  

Müdürlüğü bünyesinde çalışan Emlak Servisinin 2018 yılı iş ve işlemleri 

performansının araştırılıp incelenmesi için Belediye Plan ve Bütçe 

Komisyonuna gönderilmesini toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
02/11/2018 149 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizdeki mahallelerde bulunan 

isimsiz parkların isimlendirilmesi hususun incelenmesi  için Belediye 

İsimlendirme ve Tarifeler Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/11/2018 150 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Veysel AÇAR’a  ait olan 

ilçemiz Nasuhpaşa Mahallesi 105 ada 24 nolu 34 M² miktarındaki 

taşınmaz ile belediyemizin 34 M² hissesi olduğu bu parsele komşu olan 

454 ada 2 nolu parseldeki  belediyemiz hissesi ile 5393 sayılı kanunun 

18. Maddesi ( e ) bendi ereği  trampa yapılmasına toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/11/2018 151 Yapılan görüşmeler sonucunda; Çayırhan Mahallesinde bulunan 

mülkiyeti belediyemiz adına hisseli bulunan 461 ada 15 nolu parseldeki  

2 M² lik belediyemize ait hissenin satılması hususunun  incelenmesi için 

bu konunun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/11/2018 152 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 

130, 06.10.2018 tarih ve 131, 07.10.2018 tarih ve 132, 08.10.2018 tarih 

ve 133 sayılı kararları ile Belediye İmar Komisyonuna gönderilen 

hususların daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi için Belediye İmar 

Komisyonuna ek süre verilmesine  toplantıya katılan üyelerin oy birliği 

ile karar verilmiştir. 
02/11/2018 153 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin Kullanımında bulunan 

Nallıhan Belediyesi Ayhan Sümer Kültür Merkezi’nin giriş katındaki boş 

odalardan yeteri kadar odanın Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
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Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına Belediye Meslek Edindirme Kursları 

açılması amacıyla tahsis edilerek bu hususta protokol yapılması, 

yapılacak protokol içinde Belediye Başkanının yetkilendirilmesine 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/11/2018 154 Yapılan görüşmeler sonucunda; Aliağa Mahallesinde bulunan 

belediyemiz adına hisseli bulunan 321 ada 21 ve 321 ada 22  nolu 

parsellerdeki  belediyemize ait hisselerin satılması hususunun  

incelenmesi için bu konunun Belediye İmar Komisyonuna 

gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
02/11/2018 155 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nasuhpaşa Mahallesinde  belediyemiz 

adına hisseli bulunan 359 ada 8  nolu parseldeki  belediyemize ait 

hissenin satılması hususunun  incelenmesi için bu konunun Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
02/11/2018 156 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nasuhpaşa Mahallesinde  belediyemiz 

adına hisseli bulunan 402 ada 2  nolu parseldeki  belediyemize ait 

hissenin satılması hususunun  incelenmesi için bu konunun Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
02/11/2018 157 Yapılan görüşmeler sonucunda; Atatürk (Yazı) Mahallesinde 

belediyemiz adına hisseli bulunan 578 ada 4  nolu parseldeki  

belediyemize ait hissenin satılması hususunun  incelenmesi için bu 

konunun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

   TASDİK OLUNUR. 

     

                                                                                                                                            

05/11/2018          

           İsmail ÖNTAŞ               

Nallıhan Belediye Başkanı 


