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BELEDİYE MECLİSİ 2020/ŞUBAT AYI   

TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

04/02/2020 11 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Çayırhan Mahallesinde 396,00 

m2 yüzölçümlü 446 ada 16 nolu parselin 392,00 m2 hissesi Bahattin 

ELİEYİ’ ye, 4,00 m2 hissesi Nallıhan Belediyesine aittir. Hisse sahibi 

Belediyemize müracaat ederek söz konusu parsel üzerinde evinin 

bulunduğu ve 4,00 m² lik Belediye hissesini satın almak istediğini 

belirtmiştir. Bu hususun incelenmesi için konunun Belediye İmar 

Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
04/02/2020 12 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan 1864 Spor Kulübü’ne 2020 

yılında 6360 sayılı yasanın 17. maddesinde belirtildiği üzere 

Belediyemizin bütçe imkanları dahilinde  bir önceki yıl Genel Bütçe 

Vergi Gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde 

yedisini geçemeyecek şekilde nakdi  yardım yapılmasına toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
04/02/2020 13 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesi 1 ada 16 nolu 

parsel üzerinde bulunan ve mülkiyeti Nallıhan Belediyesine ait Hacıbey 

Mahallesi 1 ada 15 nolu parsele 6,83 m2 tecavüzlü olan yapının tapuda 

cins değişikliği yapılabilmesi için Belediye Başkanlığımız tarafından 

muvafakat edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
04/02/2020 14 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akdere Mahallesinde 523 ve 524 

nolu parseller üzerinde bulunan isimsiz parkın isminin “Akdere 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. 
04/02/2020 15 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Aliağa Mahallesi Orhan Eren 

Caddesi No:8 adresinde, imarın 80 ada 19 nolu parselinde bulunan 

mülkiyeti Nallıhan Belediyesine ait binanın 1 ve 2. Katının 8/1 ve 8/2 

nolu dairelerin  Nallıhan Rehberlik ve Sosyal Güvenlik Merkezi olarak 

kullanılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na bedelli veya bedelsiz 

kiralanması yine bedelli veya bedelsiz olarak tahsis edilmesine, bu 

hususta yapılacak her türlü iş ve işlemde  Belediye Başkanı İsmail 

ÖNTAŞ’ın yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

 

 

 

   TASDİK OLUNUR. 

     

                                                                                                                                            

06/02/2020          

           İsmail ÖNTAŞ               

Nallıhan Belediye Başkanı 


