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TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/08/2022 83 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi Akdere Mahallesi ile 100. 
Yıl Mahallesinin sınır değişikliği teklifinin incelenmesi için konunun 
imar komisyonuna gönderilmesine gönderilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/08/2022 84 2022 Yılı Gider Ek Bütçesi hazırlandığı görülmüş Belediye Mali 
Hizmetler Müdürü ve Belediye Başkanlığının  25/07/2022 tarihli  
Encümene sunulan yazısı ile, 2022 Yılı Bütçesinde yapılacak olan  bazı 
hizmetler için ve devam eden işler için ödenek yetersizliği nedeniyle, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19. Maddesi 
gereği, Belediyemizin Özel Kalem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür Ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İşletme 
Müdürlüğü için hazırlanan, Bütçe Gider kısmında harcama kalemleri ve 
Gelirdeki  maddeler incelenerek 2022 Yılı Ek Bütçesi 70.000.000,00 TL. 
olarak kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/08/2022 85 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 101 ada 1 ve 
2 parsel no.lu taşınmazların ifraz - tevhit işlemi için muvafakat 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/08/2022 86 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesi 581 adanın 
kuzeyinde kalan alandaki isimsiz parkın isminin “Atatürk 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. 

01/08/2022 87 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi Gerede (Çamalan) 
mahallesi 101 ada 231 parsel taşınmaz içerisinde tapu tahsis belgesi 
sahiplerinin tahsis belgelerinin 31.05.2023 tarihine kadar tapuya 
çevrilmesi amacıyla hazırlanan imar planında yapılaşma koşulları ve 
konut alanlarında ayrık nizam 1 katlı TAKS ve KAKS 0.30 olacak 
şekilde mevcut dokuya göre belirlenen halihazırda yol olarak kullanılan 
kısımlarda 7 metrelik yollar oluşturulan, belediye lojmanları belediye 
hizmet alanı olarak planlanan Gerede (Çamalan) Mahallesinde mülkiyeti 
Nallıhan Belediyesine ait 101 ada 231 no.lu parselde imar planının 
onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 

01/08/2022 88 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akdere Mahallesinin kırsal 
mahalle ilan edilmesi talebinin Akdere Mahallesinin sınır değişikliği ile 
ilgili konunun karara bağlanmasını müteakip görüşülmesi için imar 
komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

     
 
  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                             
02/08/2022          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


