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BELEDİYE MECLİSİ 2019/AĞUSTOS AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 
KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/08/2019 67 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Sayın Yılmaz 
SEVİNGÜL, Sayın Orhan KATIRCI ve Sayın Hakan KAHRAMAN  imzalı 
01/08/2019 tarihli dilekçelerinde mazeretleri sebebiyle 01/08/2019 tarihindeki 
meclis toplantısına katılamayacaklarını belirttiklerinden Belediye Meclis 
Üyeleri Yılmaz SEVİNGÜL, Orhan KATIRCI ve Hakan KAHRAMAN’ın 
izinli sayılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/08/2019 68 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizde Belediyemizce 22-23-24 Ağustos 
2019 tarihlerinde ilçe merkezinde 6-7 Eylül 2019 tarihlerinde Çayırhan 
Mahallemizde yapılacak olan VII. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları 
Kültür Sanat Festivali kapsamında yapılacak olan atış yarışması, boks turnuvası 
ve diğer ödüllü etkinliklere katılacak yarışmacıları teşvik etmek amacıyla 
parasal olarak ödüllendirilmelerine, ödüllerin belediyemiz bütçesinden 
yapılmasına, bu hususta başkanlık makamına yetki verilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.  

01/08/2019 69 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait  2001 model CAT 938 Loder 
Kepçe, 2005 model JCB Beko Loder Kepçe, 2001 model Hidromek Beko Loder 
Kepçe ve 2006 model 06 NCB 92 plakalı Hino kamyonun hurdaya ayrılarak 
satılmasına, satışı içinde Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

01/08/2019 70 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz 100.Yıl Mahallesinde 628,00 m2 
büyüklüğündeki 471 ada 5 nolu parselde bulunan Nallıhan Belediyesine ait 
218.00 m2 hissenin diğer hissedarlara satışı ile ilgili konu daha kapsamlı olarak 
incelenebilmesi için Belediye İmar Komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/08/2019 71 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlave+revizyon İmar planı plan 
değişikliği ile ilgili konularda görüşmelere ve plan değişikliği düşünülen 
alanların yerlerinde incelenmesine devam edildiğinden Belediye İmar 
Komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

01/08/2019 72 Yapılan görüşmeler sonucunda; Çayırhan Mahallemize yaklaşık 3 km lik 
mesafede yapılacak olan mülga Çayırhan Belde Belediyesince mücavir alan 
sınır sınırları içerisine alınan Uluköy Mahallesinde termik santral yapılacaktır. 
Bu nedenle merkezde bulunan imar planında  yapılaşma koşulları ayrık nizam 4 
kat ve taks=0,50 olan adaların emsal artışı olmaksızın yapılaşma şartlarının 
ayrık nizam 5 kat ve taks=0,40 olarak uygulanarak kat artışı talep edilmektedir. 
Plan tadilatının incelenmesi için İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/08/2019 73 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesi 2 ada 104 parselde 
bulunan mülkiyeti Yunis ÇİFTÇİ’ye kayıtlı 299,00 m² yüzölçümlü avlulu kargir 
ev vasfındaki taşınmaz için 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesine 
istinaden Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır. Söz konusu parsel üzerinde bulunan 
binanın mülkiyeti Belediyemize ait 2 ada 63 nolu parsele 20 m² tabanda olmak 
üzere giriş merdiveni ile birlikte 40 m² balkon tecavüzü bulunduğu tespit 
edilmiştir. Alınan Yapı Kayıt Belgesine istinaden cins değişikliği yapılması 
esansında söz konusu bina ve balkon tecavüzü hakkında Belediyemizce  
muvafakat edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Nallıhan Belediye Başkanı 


