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BELEDİYE MECLİSİ 2018/AĞUSTOS AYI  TOPLANTI 

 KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/08/2018 98 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Halis ÇINAR, 

Ali Bey ÇEVİK ve Mustafa KAYA imzalı 01/08/2018 tarihli 

dilekçelerinde Nallıhan dışında olması sebebiyle 01/08/2018 tarihindeki 

meclis toplantısına katılamayacaklarını belirttiğinden Belediye Meclis 

Üyeleri Halis ÇINAR, Ali Bey ÇEVİK ve Mustafa KAYA’nın izinli 

sayılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/08/2018 99 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesinde bulunan 

748,00 m2 yüzölçümlü 98 ada 1 ve 449,00 m2 yüzölçümlü 2 nolu 

parsellerin mülkiyeti Belediyemize aittir. Serkan SÜMER’in 08.06.2018 

tarih ve D:698 sayılı dilekçesi ile söz konusu parseller satın alınmak 

istemektedir. Bu hususun incelenmesi için konunun Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
01/08/2018 100 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesinde bulunan 

290,00 m2 yüzölçümlü 572 ada 7 nolu parselin mülkiyeti Belediyemize 

aittir. Halil KILIÇ’ın 10.07.2018 tarih ve D:775 sayılı dilekçesi ile söz 

konusu parsel üzerinde tek katlı evinin olduğu ve tarafına satışı 

istemektedir. Bu hususun incelenmesi için konunun Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
01/08/2018 101 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Davutoğlan Mahallesinde 

bulunan 1.576,00 m2 büyülüğündeki 1043 nolu parsel 08.12.1986 

tarihinde verasetçisi olduğu Ahmet GÖÇMEN tarafından Yeminli Özel 

Teknik Büroya tespit ve ölçüm işlemleri yaptırılmış olup tarafına 

15.07.1986 tarihinde 691,00 m2 tapu tahsis belgesi düzenlenmiştir. 

Ankara İl Özel İdaresi tarafından 2013 yılında Davutoğlan Mahallesi 

1043 nolu parselin ifraz işlemi sonucunda oluşan 677,76 m2 yüzölçümlü 

1118 nolu parselin mülkiyeti kapanan İl Özel İdaresinden 28.05.2014 

tarihinde Belediyemize devrolmuştur. İsmail GÖÇMEN’in 23.07.2018 

tarih ve D:818 sayılı dilekçesi ile Davutoğlan Mahallesi 1118 nolu parsel 

satın alınmak istemektedir. Bu hususun incelenmesi için konunun 

Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin 

oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/08/2018 102 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait İşletme Müdürlüğünün 

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

bütçesinin performansının araştırılıp incelenmesi uygun görülmüştür. Bu 

hususun incelenmesi için konunun Belediye Plan ve Bütçe  Komisyonuna 

gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/08/2018 103 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi belde 

belediyesi iken 6360 sayılı yasa ile belediyemizin mahallesi olmuştur. Bu 

mahallemizdeki sokak isimlerinin incelenmesi uygun görülmüştür. Bu 

hususun incelenmesi için konunun Belediye İsimlendirme ve Tarifeler 

Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
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01/08/2018 104 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler 

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

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

Nisan ve Mayıs aylarında toplam 571.955,09-TL harcama yapıldığı 

görülmüştür. Bu işlemlerin düzgün ve mevzuata uygun şekilde  

gerçekleştirilmiş olduğu görülmüş toplantıya katılan üyelerin bilgisine 

sunulmuştur. 
01/08/2018 105 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisince alınan 02.07.2018 

tarih ve 93 nolu karar gereğince, İlçemiz 1/1000 ölçekli 17/07/2013 

tasdik tarihli Nallıhan İlave+ Revizyon Uygulama İmar planında bulunan 

Aliağa, Nasuhpaşa, Yazı, Hacıbey, Fatih, 100. Yıl ve Atatürk 

Mahallerindeki sokak isimlerinin incelenmesi sonucunda mer’i imar 

planında işli bulunan ve yerinde açık olmayan 614123,74-4453627,64 

koordinatları ile 614050,45-4454004,98 yatay koordinatları arasında 

kalan imar planında gözüken ama halihazırda açık olmayan 605 adanın 

doğusunda geçen 10 mt’lik imar yoluna sokak isminin verilmediği tespit 

edilmiştir. Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur. 
01/08/2018 106 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesi 16 ada 25 

nolu parseldeki 56,00 m2 Belediye hissenin diğer hissedara satılmasına ve 

bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/08/2018 107 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi 557 ada 8 

nolu parseldeki 96,36 m2 Belediye hissenin diğer hissedara satılmasına ve 

bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/08/2018 108 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Davutoğlan Mahallesi 1038 nolu 

parseldeki 1.528,00 m2 Belediye hissenin Hak sahibi tarafından 

yaptırılacak olan parselasyon işlemi sonucunda işgali bulunduğu ölçüde 

alanın ilgiliye satılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki 

verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/08/2018 109 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Davutoğlan Mahallesi 1049 nolu 

parseldeki 1.536,00 m2 Belediye hissenin Hak sahibi tarafından 

yaptırılacak olan parselasyon işlemi sonucunda işgali bulunduğu ölçüde 

alanın ilgiliye satılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki 

verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
01/08/2018 110 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 91 ada 9 

nolu parselin satılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki 

verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

   TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

03/08/2018 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


