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BELEDİYE MECLİSİ 2020/EYLÜL AYI   

TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 
01/09/2020 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 
KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/09/2020 70 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyemiz İdris 
ERYÜCEL’in Nallıhan dışında olması sebebiyle toplantıya 
katılamayacağını belirttiğinden Belediye Meclis Üyesi İdris 
ERYÜCEL’in izinli sayılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

01/09/2020 71 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz mülkiyeti belediyemize ait olan 
Yazı Mahallesinde sınırları içerisinde 33 ada 6 nolu parselin üzerinde 
herhangi bir yapı bulunmadığından satılmasına, satış iş ve işlemleri için 
de Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin 
oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

01/09/2020 72 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Köstebek (Uluhan) Mahallesi 
253 ada 12 nolu parsel üzerinde bulunan isimsiz parkın isminin “Uluhan 
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. 

01/09/2020 73 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Encümeninin 28.07.2020 tarih 
ve 148 sayılı kararı ile, İlçemiz Aliağa Mahallesi sınırları içerisinde 79 
ada da bulunan 1 ve 3 sayılı parsellerin kamulaştırma işlemleri ile ilgili, 
davalısı Murat SORMAZ olan Nallıhan Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2018/247E.  2020/21 K. Sayılı dava dosyasındaki değere ilişkin Ankara 
Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesine yapmış olduğumuz 
2020/427E. sayılı istinaf talebimizden feragat edilmesi hususunun 
Belediye Meclisinde görüşülmesine karar verilmiştir.İlçemiz Aliağa 
Mahallesi sınırları içerisinde 79 ada da bulunan 1 ve 3 sayılı parsellerin 
kamulaştırma işlemleri ile ilgili, davalısı Murat SORMAZ olan Nallıhan 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/247E.  2020/21 K. Sayılı dava 
dosyasındaki değere ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk 
Dairesine yapmış olduğumuz 2020/427E. sayılı istinaf talebimizden 5393 
sayılı yasanın 15/k ve 18/h maddeleri gereğince feragat edilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2020 74 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yukarı Bağluca Mahallesi 
sınırları içerisinde bulunan 232 ada 19 parsel sayılı tarla vasfındaki 
taşınmazın kamulaştırılarak satın alınılmasına, bu hususta Belediye 
Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

01/09/2020 75 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yukarı Bağluca Mahallesi 
sınırları içerisinde bulunan 167 ada 1 (Eski 958) sayılı 318,52 m2 
yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın kamulaştırılarak satın 
alınılmasına, bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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