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BELEDİYE MECLİSİ 2021/TEMMUZ AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

01/07/2021 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/07/2021 72 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara İli, Nallıhan ilçesi, Aliağa 
Mahallesi, 282 adanın batısında, Yazı Mahallesi 431 adanın güneyinde, 
Nasuhpaşa Mahallesi 395 adanın güneyi ile 141 ada  1 parselde bulunan 
park alanlarında yapılması planlanan doğalgaz bölge istasyonlarına 
ilişkin alan ölçüsü 5mx5m=25m2 olacak şekilde Müdürlüğümüze sunulan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun incelenmesi 
için   Belediye İmar komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

01/07/2021 73 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Uzunöz Mahallesi, Çatmapınar 
Mevkii 2322 parselde bulunan 1012,25 m² yüzölçümlü tarla vasıflı 
belediyemize ait taşınmazın satışı hususunun incelenmesi için konunun 
Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu ile Belediye İmar Komisyonuna 
gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

01/07/2021 74 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisimizin 20.05.2021 tarih 
ve 60 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz 
Aliağa Mahallesi Dokuz Dolambaç Mevkii 64 ada 56 sayılı 5.514,27 m² 
alanlı parselin doğalgaz istasyon alanı olarak kullanılması bu taşınmazın 
aylık 200,00.-TL olmak üzere 5 (Beş) yıl süre ile Başkent Doğalgaz 
Dağıtım Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş.’ ne kiralanması ile ilgili kararın 
iptal edilerek Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş.’ne 
mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Aliağa Mahallesi Dokuz Dolambaç 
Mevkii 64 ada 56 sayılı 5.514,27 m² alanlı parselin doğalgaz istasyon 
alanı olarak kullanılması için aylık 200,00.-TL olmak üzere 10 (On) yıl 
süre ile kiralanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir.   

01/07/2021 75 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi 
Cumhuriyet Alanı Kocahan İçi No:29/23 (120 ada 7 parsel) adresinde 
bulunan işyerinin, geçmişten günümüze kadar ulaşan geleneksel el 
sanatlarından olan dokuma sanatının yaşatılması ve ilçemizin kültür ve 
sosyal faaliyetlerinde tanıtımına katkı sağlaması amacıyla devir alınması 
veya kiralanmasını kiralama veya devir hususlarında Belediye Başkanına 
yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 

01/07/2021 76 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Çayırhan Mahallesi, 335 ada 13 
(eski 3,4,5,8,9 ve 10) parsel içerisinde kalan, 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planının H27-D-19-A-2-C paftasında yer alan ve toplam yaklaşık 
3.465,63 m2 (0,35 ha) alanı kapsayan Spor Tesisi adasıdır. Söz konusu 
alanda bulunan spor tesisi alanı bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda katı 
atık transfer merkezi olarak değiştirilmek suretiyle plan değişikliği 
yapılması gerekmektedir. Alanın bulunduğu bölgede spor tesisi alanı 
yeterli olup bölgeye herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Bu 
kapsamda bölgedeki katı atıkların taşınmasının ekonomik olmasını 
sağlamak, küçük hacimli araçlarla toplanan katı atıkların daha büyük 
hacimli araçlara aktarılarak, bu araçlarla işleme veya depo yerlerine 
taşınması sağlamak amacıyla katı atık transfer merkezi kurulması 
gereklidir. İmar değişikliğine konu olan spor tesisi alanın büyüklüğü 
mevcut durumda 3465,63 m2dir. Öneri planda da katı atık transfer 
merkezinin büyüklüğü 3465,63 m2 emsal:0,10 Hmax:6,50 irtifada olup 
katı atık tesisleri alanında yapılaşma koşulları vaziyet planına göre 
belirlenir, yapılaşma koşulu plan açıklama raporunda da belirtildiği 
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şekildeki plan değişikliğinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir.   

01/07/2021 77 Yapılan görüşmeler sonucunda; 11 Ağustos 2017 tarihinde Tarabzon’un 
Maçka İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve 
girdikleri evi emniyet güçlerine gösterirken teröristlerin açtığı ateş ile 
şehit olan 15 yaşındaki Eren BÜLBÜL’ün isminin İlçemiz Çayırhan 
Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde 21 ada 13 nolu parselin güneyinde 
üzerinde bulunan isimsiz parka “Şehit Eren BÜLBÜL 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.   

01/07/2021 78 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Aliağa Mahallesi 79 ada 4 nolu, 
78 ada 3-4 nolu ve 80 ada 1 nolu tecilli parsellerin korunma alanını 
oluşturan 78-79-80-263 adaları kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğinin incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna 
gönderilmesine  toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

01/07/2021 79 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz genelinde kırsal kesimde gelir 
getirici faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında, kırsalda ihtiyaç sahibi 
genç nüfusun üretime ve sosyal  hayata katılmasını sağlamak,  küçükbaş 
hayvan üretimine katkı  sağlamak  amacıyla sosyal güvencesi olmayan 
kırsalda ikamet eden  genç çiftçilerimize 20 (Yirmi) adet koyun 1 (Bir) 
adet koç dağıtılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir.   

01/07/2021 80 Yapılan görüşmeler sonucunda; Kurban bayramı sebebiyle kurban 
kesimleri belediyemiz mezbahasında belediyemize ait görevliler 
tarafından yapılmasına kurban kesimlerinin sıra oluşturularak düzenli bir 
şekilde yapılarak kesilecek Büyükbaş kurbanlıkların bir adedinin kesim 
ücretinin 700,00.-TL, küçükbaş kurbanlığın kesim ücretinin ise bir 
adedinin 175,00.-TL dan belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir.   
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