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BELEDİYE MECLİSİ 2019/MART AYI   

TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

04/03/2019 23 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesi 538 ada 8 

nolu parseldeki Nallıhan Belediyesine ait 41,00 m2  hissenin diğer 

hissedara satılmasına, satış iş ve işlemleri içinde Belediye Encümenine 

yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
04/03/2019 24 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 100 da 1 

nolu parsel üzerinde evi bulunan Turan KAYMAN tarafından 3194 sayılı 

Kanunun geçici 16. Maddesi ile Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ancak 

yapılan ölçüm ile vaziyet planında evinin Nallıhan Belediyesinin 

mülkiyetinde bulunan 100 ada 2 nolu parsele 1,22 m2 tecavüzlü 

olduğundan 100 ada 2 nolu parselin satılmasına, satış iş ve işlemleri 

içinde Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
04/03/2019 25 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 80 ada 9 

nolu parseldeki Nallıhan Belediyesine ait 452,00 m2 hissenin diğer 

hissedara satılması ile ilgili konunun daha kapsamlı bir şekilde 

görüşülmesi için Belediye İmar Komisyonuna ek süre verilmesine 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
04/03/2019 26 Yapılan görüşmeler sonucunda; Sarıyar Mahallesinde isimsiz sokak ve 

cadde bulunmadığı, İlçemiz genelinde köyden mahalleye dönüşen 

yerleşim yerlerinde Soğukkuyu Mahallesi dışında kalan mahallerimizde 

imar planı bulunmadığından isimsiz sokak ve cadde tespiti 

yapılamamıştır. Bu husus Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur. 
04/03/2019 27 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Ziraat Bankası önündeki 

Cumhuriyet alanı içerisindeki parka ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI 

isminin verilerek komple alana CUMHURİYET ALANI VE 

ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI isminin verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
04/03/2019 28 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 317 ada 5, 6, 

7, 8 ve 9 nolu parsellerin kamu hizmetlerinde, belediyemiz hizmetlerinde 

belediyemiz hizmetlerinin halka sunumunda kullanılmak üzere 

kamulaştırılarak satın alınmasına, satın alınması içinde Belediye 

Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir.   

 

 

 

 

 

   TASDİK OLUNUR. 

     

                                                                                                                                            

06/03/2019          

           İsmail ÖNTAŞ               

Nallıhan Belediye Başkanı 


