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BELEDİYE MECLİSİ 2019/ARALIK AYI  

TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 
 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

03/12/2019 104 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Ömerşeyhler Mahallesinde 
caminin bulunduğu merhum Mehmet TOPÇU adına kayıtlı 261 nolu 
parselin mahalle halkının hizmetinde kullanılmak üzere Belediyemizce 
kamulaştırılarak satın alınmasına ve bu hususta Belediye 
Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

03/12/2019 105 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesi hudutları 
içerisinde kalan ve mülkiyeti Necla YÜCEL’e ait 56,00 m2 
büyüklüğündeki  55 ada 14 nolu parsel Nallıhan 1/1000 ölçekli 
uygulamam imar planında yolda kaldığından söz konusu parselin imar 
planında da belirtildiği üzere yol olarak kullanılması için Belediyemizce 
kamulaştırılarak satın alınmasına ve bu hususta Belediye 
Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

03/12/2019 106 Yapılan görüşmeler sonucunda; Daha önceden Tüzel kişilik kazanarak 
bölünen Köy/Mahallelerin ayrım sınırlarının belirlenmesi ve krokiye 
bağlanması için Birbirinden ayrılan Doğandere ile Dereköy Mahalle 
sınırı ve Uzunöz ile Danışment ve Tekirler ile Nebioğlu Mahalle 
sınırlarının tespit edilerek belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/12/2019 107 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi 80 ada 19 nolu 
parselde bulunan binanın 1.katının Nallıhan Müftülüğüne tahsisi ile ilgili 
konu görüşülmeye devam edilmekte olduğundan Belediye İmar 
Komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

03/12/2019 109 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz mahallelerindeki isimsiz 
parkların tespit çalışmalarının devam etmekte olduğundan Belediye 
İsimlendirme Ve Tarifeler Komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/12/2019 109 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Beydili Mahallesinde 1990 
yılından itibaren yemekhane olarak kullanılan 348 ada 1 nolu parselin 
doğusunda bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin Belediye 
Başkanlığımız tarafından tescil talebinin yapılması hususunun 
değerlendirilmesi için  Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/12/2019 110 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çalıcaalan Mahallesinde 1970’li 
yıllardan itibaren Bayram Yeri olarak kullanılan 101 ada 290 nolu 
parselin güneyinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin 
Belediye Başkanlığımız tarafından tescil talebinin yapılması hususunun 
değerlendirilmesi için  Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 
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