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BELEDİYE MECLİSİ 2020/ARALIK AYI  

TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/12/2020 95 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyelerimiz Gökhan 
ARICI ile Hakan KAHRAMAN’ın mazeretleri sebebiyle Nallıhan 
dışında olacaklarını belirttiklerinden Belediye Meclis Üyeleri Gökhan 
ARICI ile Hakan KAHRAMAN’ın izinli sayılmasına toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/12/2020 96 Yapılan görüşmeler sonucunda; : İlçemiz Aliağa Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan 76 ada 3 parsel (Nafiz Bey Konağı) tapu kayıtlarında 
286,00 m2 avlulu bir kargir ve iki katlı bir ahşap ev vasfındaki 
taşınmazın 270,11 m2 hissesi Belediye Başkanlığımız geriye kalan 15,89 
m2’lik hissesinin kamulaştırılarak satın alınmasını, satın alınması  içinde 
Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

01/12/2020 97 Yapılan görüşmeler sonucunda; : İlçemiz Nallıhan kent merkezi yıllar 
itibari ile nüfusu artış gösteren bir yerdir. Kentin bu artan nüfusun 
barınma ihtiyacın yönelik artışı bu bölgede çözümlenmek istenmektedir. 
İmara açılması planlanan bölge imar planı sınırında olup zemin yönünden 
uygun bir arazidir. Depreme uygun nitelikli yaşam alanlarının 
oluşturulabilmesi açısından ve bölgedeki yıpranmış yapı stoğunda 
yaşayan bölge halkının bu alanlarda ikamet edebilmesi amacıyla zemin 
yönünden uygun olan arazide planlama çalışması gerekmektedir. Bu 
alanda yapılması planlanan proje; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 
Bin Yeni Sosyal Konut projesi başlığı altında yatay mimari anlayışla, 
mahalle ve komşuluk kültürüne uygun şekilde Nallıhan’a 
kazandırılacaktır. İlçemizde talep toplama süresi tamamlandığından Yazı 
Mahallesi 39 ada 175 parselde TOKİ yapılması için hazırlanan imar planı 
konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/12/2020 98 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Sobran Mahallesi Kabaklar 
mevkiinde Piknik Alanı üzerinde bulunan isimsiz parkın isminin 
“Sobran Doğa Çocuk 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. 

01/12/2020 99 İlçemiz, Subaşı Mahallesi 161 ada 1 nolu parselin üzerinde tek katlı 
misafir odası bulunduğu tespit edilmiş olup ancak yapının atıl ve 
kullanılamayacak durumda olduğu anlaşıldığından Belediye 
Başkanlığımıza ait söz konusu parselin mahalle halkı yararına Belediye 
hizmetlerinde kullanılmasının uygun olacağından satılmamasını, satışı 
içinde Belediye Başkanlığımıza ait söz konusu parselin mahalle halkı 
yararına Belediye hizmetlerinde kullanılmasını toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

       TASDİK OLUNUR. 
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