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03/07/2020 56 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyelerimiz Naci BOZ 
ve Ergün TURANLI’nın mazeretleri sebebiyle toplantıya 
katılamayacağını belirttiğinden Belediye Meclis Üyesi Naci BOZ ve 
Ergün TURANLI’nın izinli sayılmasına toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

06/08/2020 57 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından ilçemiz genelinde yapılacak ve devam eden işlerin kontrol iş 
ve işlemlerinde hizmetlerin aksamaması için binek tip araç alınması 
gerekmektedir. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Belediye 
Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek araç alınmasına toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

06/08/2020 58 Yapılan görüşmeler sonucunda; 2020-2021 yılı başlangıcında ihtiyaç 
sahibi 250 öğrenciye giyim yardımı olarak öğrenci başına 240,00.-TL 
yardım yapılmasına, okul müdürleri ve muhtarlık araştırmaları ile bu 
yardımların yapılmasına, öğrencilere verilecek çekle ile ilçedeki 
tuhafiyecilerden almalarının sağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

06/08/2020 59 İlçemiz Nasuhpaşa mahallesi sınırları içerisinde 45 ada da bulunan 1, 2 
ve 3 parsel sayılı taşınmazlar tarla vasfındadır. 17/07/2013 tasdik tarihli 
Nallıhan İlave+Revizyon Uygulama imar planında tarım alanında 
kalmaktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasının 
incelenmesi için konunun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

07/08/2020 60 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Belediyesine ait İlçemiz Eymir 
Mahallesi Zaimoğlu Mevkiinde 1.087,33 m2 büyüklüğünde Arsa 
vasfındaki 3519 nolu parselin satılmasına, satışı için Belediye 
Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

07/08/2020 61 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Belenören Mahallesinde 84 nolu 
parsel üzerinde bulunan isimsiz parkın isminin “Belenören Parkı olarak 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

07/08/2020 62 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Bozyaka Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan 1284 ve 1285 parsel sayılı taşınmazlar tarım arazisi 
vasfındadır. İlçemiz içerisinde başlatılan lavanta üretimi kapsamında bu 
taşınmazların üzerine Belediyemizce lavanta yağı üretimi tesisi 
kurulması düşünüldüğünden kamulaştırılarak satın alınmasına, satın 
alınması için Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

07/08/2020 63 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi sınırları 
içerisinde 45 ada da bulunan 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar tarla 
vasfındadır. Bahsi geçen taşınmazların İlçe halkının doğa ile 
buluşturulması, tarihi, kültürel, sosyal ve doğal özelliklerin korunması, 
gerektiğinde afet toplanma alanları olarak da kullanılabilmesi amacıyla 
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kamulaştırılarak Millet Bahçesi yapılması düşünüldüğünden 
kamulaştırılarak satın alınmasına, satın alınması için Belediye 
Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

07/08/2020 64 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Yazı Mahallesinde sınırları 
içerisinde 33 ada 6 parselde bulunan 65,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 
taşınmazın tamamı Belediye Başkanlığımıza aittir. 03.09.2019 tarih ve 
880 sayılı dilekçe ile Gülseren GEZİCİ belediyemize müracat ederek söz 
konusu parselin uygun görülmesi halinde satışını talep etmiştir. Bu 
hususun incelenmesi için konunun Belediye İmar Komisyonuna 
gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

07/08/2020 65 Yapılan görüşmeler sonucunda; 24.06.2020 tarih ve 1627 sayılı dilekçe 
ile Cem GÜRDAL, mülkiyeti Belediyemize ait olan Sarıyar Mahallesi 
1207 parselde 11,922.00 m² alanlı Hali Arazi vasfındaki taşınmazı 
lavanta yetiştiriciliği için 10 (On) yıl süreli kiralanmasını talep etmiştir. 
Söz konusu parselin 10 (On) yıllığına kiralanmasına, kiralanması için 
Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

07/08/2020 66 Yapılan görüşmeler sonucunda; Tarım ve Orman Bakanlığının Kadın 
Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında ilçemizde kadın ağaç 
aşılama ustaları yetiştirilmesi planlanmıştır. Proje ortaklarından biride 
Nallıhan Belediyesi olacaktır. Proje ortağı kurumlarla protokol 
yapılması için Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki verilmesine, 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

07/08/2020 67 Yapılan görüşmeler sonucunda; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü Otoritesi sevk idare ve koordinasyonunda 
yürütülen “LEADER” tedbiri kapsamında kurulan Nallıhan Yerel Eylem 
Grubu Derneği’ne (NALYEG) Belediye Başkanlığımızı temsilen 
Belediye Başkan Yardımcısı Serhat SELVİ’nin yetkilendirilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

07/08/2020 68 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz içerisinde ve mahallelerinde 
zaman zaman seyyar satıcılar gelerek satış yapmaktadırlar. Satış 
yaparken yüksek sesle anons ederek halkı rahatsız edici boyutlara 
ulaşmaktadır. Bunun yanında bütün dünyaya yayılan (covit 19) 
koranavirüs ile mücadele kapsamında, ilçe halkını virüsden korumak 
amacıyla yabancı satıcıların ilçemiz mahalle aralarında gezerek seyyar 
satış yapmaları, hurdacıların, dilencilerin yasaklanmasına toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

07/08/2020 69 Yapılan görüşmeler sonucunda; 06/08/2020 tarih ve 59 sayılı meclis 
kararı ile İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi 45 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller 
tarım alanında  kalmakta olduğu, bahse konu parsellerin 3194 sayılı İmar 
Kanununun 9. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
hükümleri uyarınca E:0,02 Yençok=6,50 m yapılaşma koşulları ile 
Millet Bahçesi kullanımına dönüştürülmesi kapsamında hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Paftası ve plan notu 
incelenerek plan değişikliğinin yapılmasına ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesine 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile birlikte sunulmasına 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
   TASDİK OLUNUR. 
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