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TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/07/2022 73 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından düzenlenecek 
olan  4-5-6 Ağustos 2022 tarihleri arasında 8. Uluslararası Nallıhan İpek 
İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tabduk Emre Anma Etkinlikleri, 11-12-13 
Ağustos 2022 tarihleri arasında 2. Nallıhan Çayırhan Mahallesi Üreten 
Eller Maden, Balık, Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde iğne oyası 
tasarım yarışması ve benzeri  diğer  etkinliklere katılacak yarışmacıları 
teşvik etmek amacıyla parasal olarak ödüllendirilmeleri gerek yarışmaya 
ödül verilip verilmemesi ve gerekse ödül miktarlarının belirlenmesi 
hususunda Belediye Başkanının yetkilendirilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/07/2022 74 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz   Emremsultan    Mahallesinde  
ikamet etmekte   olan   Fatma  TETİK   isimli  mahalle sakinine  kurt 
saldırısı sonucu kaybettiği 3 adet koyununun yerine belediyemiz 
bütçesinden bedeli karşılanmak kaydıyla 3 adet koyun yardımı 
yapılmasına, bu yolda gerekli iş ve işlemlerin takip ve ikmali Belediye 
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmasına toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/07/2022 75 Yapılan görüşmeler sonucunda6360 sayılı yasa ile yetki alanımız 
içerisine dahil edilerek Belediyemize devrolan İlçemiz Atça Mahallesi 
337 ada 223 parsel, 352 ada 24 parsel, 352 ada 162 parsel, 352 ada 155 
parsel, 352 ada 156 parsel, 352 ada 152 parsel, 359 ada 11 parsel, 169 
ada 35 parsel, Kuzucular Mahallesi 356 ada 3 parsel, Haramı (Yeşilyurt) 
Mahallesi 178 ada 59 parsel, 178 ada 142 parsellerin tarımsal amaçlı 
olarak Belediyemiz kırsal hizmetlerde kullanılması amacıyla 6292 sayılı 
Kanunun 12. maddesi gereğince doğrudan başvuru ve satın alma 
talebinde bulunulmasına bu hususta Belediye Başkanı İsmail 
ÖNTAŞ’ın yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

01/07/2022 76 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 100 ada 1 
parsel üzerinde tarafınca 2005 yılında yapılan ve mesken olarak 
kullanmakta olduğu bina ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. 
Maddesi (İmar Barışı) kapsamında Yapı Kayıt Belgesi aldığından parsel 
üzerinde bulunan binanın, mülkiyeti Belediyemize ait komşu parsel olan 
275,00 m² alanlı 100 ada 2 parsele 36,00 m² işgalinin olduğu tespit 
edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi (8) inci 
fıkrasında ; “Yapı kayıt belgesi alınan yapıların Belediyelere ait 
taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, yapı kayıt belgesi 
sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine 
bedeli ilgili Belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel 
üzerinden Belediyelerce doğrudan satılır”   dendiğinden mağduriyetin 
giderilmesi için ifraz-tevhid için muvafakat verilmesi konusunun 
incelenmesi için Belediye Plan Ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.  
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01/07/2022 77 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi Çamalan Mahallesinde 
mülkiyeti belediyemize ait 101 ada 231 nolu parselde imar planı 
yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar komisyonuna 
gönderilmesini toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/07/2022 78 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi 322 nolu ada 
üzerinde bulunan parka Tabduk Emre Parkı isminin verilmesine, 
mahallerimizde bulunan isimsiz parkların yerinde tespiti ve 
isimlendirilmesi için Belediye Meclisinden ek süre verilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/07/2022 79 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Nallıhan Mahallesi, 279 no.lu 
imar adasının kuzeyinde bulunan bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planının H26-C-08-A-4B paftasında PARK alanında kalan Ankara İli, 
Nallıhan İlçesi, Yazı Mahallesi 279 adanın kuzeyindeki park alanında 
Yazı Mahallesi yatay-dikey yapılaşmalardan dolayı artan enerji 
ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanarak, enerji ihtiyacının 
yeniden düzenlenebilmesi ve, dönemin elektrik ile ilgili işlerini yürüten 
Ankara Elektrik Dağıtım Müessesesi tarafından kullanılan ve ekonomik 
ömrünü doldurmuş can ve mal güvenliği riski taşıyan trafonun 
yenilenmesi, kesinti sayı/sürelerinin azaltılması, tedarik sürekliliği ve arz 
güvenliğinin artırılması amacıyla 1 adet yeni trafo yeri plan değişikliği 
yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/07/2022 80 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesinde, 315 
numarasında kayıtlı adanın batısında bulunan park alanı içerisine 5x5=25 
m² büyüklüğünde ve 337 numarasında kayıtlı adanın kuzeyinde bulunan 
park alanı içerisine 5x5=25 m²  doğalgaz istasyonu yapılması ile ilgili 
plan değişikliğinin uygun olduğundan onaylanmasına toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/07/2022 81 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 
Çayırhan Mahallesi 483 ada 3 parsel adresinde bulunan (Çayırhan 
Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:1/1) taşınmazın Nallıhan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Aile Destek Merkezi 2 (ADEM 2) 
projesinde kullanmak üzere tahsisinin 5393 sayılı Kanunun 15/h ve 18/e 
maddeleri gereği yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

01/07/2022 82 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi Akdere Mahallesinin 
Kırsal Mahalle ilan edilmesi talebinin incelenmesi için Belediye İmar 
komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

     
 
 
 
 
  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                       
04/07/2022          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


