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BELEDİYE MECLİSİ 2019/HAZİRAN AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

10/06/2019 51 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Sayın Yılmaz 
SEVİNGÜL ve Sayın İdris ERYÜCEL telefonla Nallıhan dışında 
bulunduklarını ve toplantıya katılamayacaklarını bildirdiklerinden 
Belediye Meclis Üyesi Yılmaz SEVİNGÜL ve İdris ERYÜCEL’in izinli 
sayılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

10/06/2019 52 2018 Yılı Gider Kesin Hesabı Toplamı  37.424.977,51.- TL., Gelir Kesin 
Hesabı  Toplamı 34.100.436,91.- TL. gerçekleştiği , ilgili kayıt ve 
cetvellerden incelenerek  görülmüş olup yapılan açık oylama sonucunda 
Belediye Başkanlığının  2018 Yılı İdari ve Kesin Hesabı Katisinin 
kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 

10/06/2019 53 Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununu 18. 
Maddesinin ( n ) bendi gereğince;  

1-Fatih Mahallesi İstiklal Sokak üzerinde 370 nolu imar adasının 

güneyinde bulunan parkın isminin Mehmetçik isminin,  

2-Fatih Mahallesi Mehmet Kayapınar Caddesi üzerinde 393 nolu 

imar adasının batısında kalan parkın isminin Fatih Sultan Mehmet 

isminin,  

         3-Hacıbey Mahallesi Emirtoz Caddesi üzerinde 516 ada 1 parselde 
bulunan Dumlupınar ilköğretim Okulu ve 585 ada 1 nolu parselde 
bulunan Aydın Düğün Salonu arasında bulunan parkın isminin Aziz 
SANCAR isminin verilmesine ve ilçemizdeki diğer isimsiz parklarla 
ilgili çalışmanın devam edebilmesi için Belediye İsimlendirme ve 
Tarifeler Komisyonuna ek süre verilmesine, toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

10/06/2019 54 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 80 ada 9 
nolu parseldeki Nallıhan Belediyesine ait 452,00 m2 hissenin diğer 
hissedara satılmasına, satış iş ve işlemleri içinde Belediye Encümenine 
yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

10/06/2019 55 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 91 ada 9 
nolu parselin üzerinde Fatma SİLAHTAR’ a ait konut olarak kullanılan 
iki katlı bina ve garaj bulunduğu tespit edilmiş edilmiştir. İlçemiz 
Çayırhan 91 ada 9 nolu parsel 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16. 
Maddesi gereğince Yapı Kayıt Belgesi alındığından bu parselin 
satılmasına, satış iş ve işlemleri içinde Belediye Encümenine yetki 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

10/06/2019 56                 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz genelinde yapılan 
tespit ve incelemeler sonucunda Nallıhan ilçe merkezinde; 
 

•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 
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Gerektiren Alan) alanlarının planlama yolu ile yeniden düzenlenmesi 
•Yeni belirlenen Afete Maruz Bölge kararlarının imar planı 

işlenmesinin gerekli olması 
•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 
tespiti konularının yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünüldüğünden ilçe 
geneli plan tadilatı yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar 
Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

10/06/2019 57 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kavak Mahallesinde sosyal 
donatı alanı bulunmamaktadır. Sosyal Donatı alanı olarak kullanılmak 
üzere Kavak Mahallesindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan Maliye Hazinesine ait yerin belediyemiz adına tahsis talebinde 
bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

10/06/2019 58 Yapılan görüşmeler sonucunda; Başkent Ankara Meclisi Derneğinin 
fotoğraf avcılığını yaygınlaştırmak doğa koruma bilincini geliştirmek ve 
avcılığın fotoğraf ile ölümsüzleştirilmesini özendirmek amacıyla 22-23 
Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 6. Nallıhan Kuş Cenneti 
Foto Safari ve İğne Oyaları Festivali Etkinliği ilçemizin tanıtılması için 
güzel bir etkinlik olacağından bu etkinliğe belediyemizin maddi katkı 
sağlamasına, ilçede katılımcıların rahat bir ortamda konaklama ve yemek 
ihtiyaçlarını giderilmesi için gerekli tedbirlerin  alınmasına toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

10/06/2019 59 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizdeki fırınların dini bayramlarda 
eczaneler usulü nöbetçi fırın/fırınlar tesbit edilerek bu fırınların açık 
bulundurulmasının sağlanmasına, başka fırınların dini bayramlar tatili 
süresince açtırılmamasına, açanlar hakkında gerekli cezai iş ve işlemlerin 
yapılmasına, bu hususta gerekli düzenleme için Belediye Zabıta 
Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir 

 
 
 
 

   TASDİK OLUNUR. 
     
                                                                                               
12/06/2019          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


