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BELEDİYE MECLİSİ 2019/TEMMUZ AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
 
 
 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/07/2019 60 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ahfet SARIDOĞAN ve Naci 
SARIDOĞAN tarafından 100.Yıl Mahallesi 471 ada 5 parsel üzerinde 
bulunan yapı için 3194 sayılı imar kanununun geçici 16.Maddesi (İmar 
Barışı) gereğince Yapı Kayıt Belgesi aldıklarından, söz konusu 
parseldeki belediye hissesinin taraflarına satışı talep edildiğinden 218,00 
m2’lik Nallıhan Belediyesine ait hissenin satışı hususunun incelenmesi 
için konunun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/07/2019 61 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 
2682239 sayılı ve 04.02.2019 tarih ve 22 sayılı Belediye Meclis Kararı 
ile 42 mahalle için ayrı ayrı 6 şar adet bilirkişi seçilmişti Ancak, seçilen 
bilirkişilerden Demirköy, Karahisargölcük, Nallıdere, Öşürler ve Tekke 
Mahallerine 30 Mart Yerel seçimleri ile mahalle muhtarı olan şahısların 
yerine yeni bilirkişilerin tespit edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca 
idari taksimat neticesinde Doğandere, Tekirler ve Uzunöz Mahallerinden 
ayrılan Dereköy, Nebioğlu ve Danışment Mahallerinden 6’şar Adet 
bilirkişi olarak tesbit edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 
 

01/07/2019 62 Yapılan görüşmeler sonucunda; İsimleri bulunmayan Çayırhan 
Mahallesinde 309. Sokak 16 ada 1 nolu parselin Kuzey Batısında bulunan 
parkın isminin Barış Parkı isminin, Çayırhan Mahallesinde 452 ada 7 
nolu parselin Kuzey Batısındaki bulunan isimsiz parkın isminin Erol 
Demirel Parkı isminin,  Çayırhan Mahallesinde Bülent Ecevit Caddesi 
üzerinde 40 ada 7 ve 8 nolu parseller üzerinde bulunan parkın isminin 
Rahmi Karaaslan Parkı isminin,  Çayırhan Mahallesinde 49 ada 15 
nolu parselin Kuzey Doğusunda bulunan isimsiz bulunan parkın isminin 
Gün Sazak Parkı isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

01/07/2019 63 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan merkezinden geçen Nal Çayının 
ıslahına yönelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 
çalışmalar dolayısıyla dere aksının değişikliğe uğraması, Jeolojik-
Jeoteknik Etüt raporunda AJE ( Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerektiren Alan) 
alanlarının planlama yolu ile yeniden düzenlenmesi, Nallıhan yerleşim 
yerinin coğrafi eşikler ve yapılaşma dokusu da dikkate alınarak yeniden 
düzenlenmesi, Nallıhan Belediye Hizmet binamızın da bulunduğu imar 
adasında koruma Bölge Kurulunca koruma alanı ilan edilmesi kararının 
imar planı işlenmesinin gerekli olması, Nallıhan çarşısı ve korunacak 
öneme sahip eserlerinin korunmasına yönelik imar planında değişiklik 
yapılması kat yüksekliklerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili konularda 
görüşmelere ve yerlerinde incelenmesine devam edildiğinden bu hususta 
Belediye İmar Komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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01/07/2019 64 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin ve bölgemizin kültürel 
değerlerinin tanıtılması amacıyla Belediyemiz tarafından 22-23-24 
Ağustos 2019 tarihleri arasında VII. Uluslararası Nallıhan İpek İğne 
Oyaları Kültür Sanat Festivalinin etkinlikleri düzenlenmesine, festival 
etkinlikleri çerçevesinde ipek iğne oyaları yarışması ve sanatçı, yurt içi 
ve yurt dışı grupların dans gösterileri gibi vb.diğer etkinliklerin 
yapılmasına, yarışmacıları teşvik amacıyla parasal olarak 
ödüllendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

01/07/2019 65 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye olarak eski Mezbaha binamızın 
olduğu  yere hem barınak ve hem de rehabilitasyon merkezi yapılması 
planlanmaktadır. Planlanan bu işlerin Belediyemizin maddi imkanları 
ölçüsünde yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

01/07/2019 66 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesindeki eski 
Belediye Hizmet Binamızda Kızılay Nallıhan Şubesi ne yer verilmişti. 
Kızılay Şubesi boşalttığında bu yerin boşaltılmaz ise belediyemize ait 
boşalan mevcut yerlerden veya  yeni yapılacak Kültür Merkezinden yer 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 
 
 

   TASDİK OLUNUR. 
     
                                                                                                                
03/07/2019          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


