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BELEDİYE MECLİSİ 2021/AĞUSTOS AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 
KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

03/08/2021 81 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin 2021 yılı Ek Bütçesi  
Mali Hizmetler teklifi, başkanlık ve encümen tarafından onaylandığı şekli 
ile Belediye Meclisine sunulmuştur. Konunun incelenmesi için 2021 yılı 
Belediyemiz Ek Bütçesi yapılması hususunun Belediye Plan Bütçe 
komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir.   

03/08/2021 82 Yapılan görüşmeler sonucunda; Çayırhan Mahallemizdeki belediyemize 
ait Kültür Merkezi, 23 Nisan Düğün Salonu Bahçesi ve Nallıhan ilçe 
merkezindeki Ayhan Sümer Kültür Merkezinde yapılacak olan nişan, 
düğün ve nikah gibi etkinliklerden 2021 yılında Çayırhan Kültür 
Merkezinden 1.650,00.-TL, 23 Nisan Çay Bahçesinden 450,00.-Tl ve 
Nallıhan Ayhan Sümer Kültür Merkezinden ise 500,00.- TL ücret 
alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/08/2021 83 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz 
Uzunöz Mahallesinde 1.012,25 m2 büyüklüğündeki 2322 parsel nolu 
taşınmazın satılmasına, satışı içinde Belediye Encümenine yetki 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir.   

03/08/2021 84 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz 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 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği düzenlenmesi Paftası ve plan notu incelenerek plan 
değişikliğinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

03/08/2021 85 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Aliağa Mahallesi 79 ada 4 nolu, 
78 ada 3-4 nolu ve 80 ada 1 nolu tescilli parsellerin korunma alanını 
oluşturan 78-79-80-263 adaları kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
plan değişikliği yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir.   

03/08/2021 86 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Ericek Mahallesinde 101 ada 78 
nolu parsel üzerinde bulunan köy odasının bahçesinde bulunduğu tespit 
edilen isimsiz parkın isminin “Ericek 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.   

03/08/2021 87 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Sarıyar ve Çayırhan 
Mahallemizde Kadastro çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar 
tamamlandığında sayısal veriler oluşacaktır. Bu sebeple bu çalışmaların 
tamamlanmasını müteakip mahalle oluşturulması işlemlerine başlanması 
için konunun ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir.  
  

03/08/2021 88 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi 100. Yıl Mahallesi 
Kırlangıç Caddesi No:8 adresinde bulunan Öz belde sitesi içerisine 
Çocuk Oyun Grubu yapılması isteminin Belediye Plan Bütçe 
Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 
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03/08/2021 89 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz içerisinde başlatılan aromatik 
bitki yetiştiriciliği (lavanta üretimi) kapsamında bahse konu taşınmazın 
tamamının örnek üretim tesisi olarak kullanılması düşünülmektedir.  Bu 
sebeple ilçemiz Emremsultan Mahallesi Karapınar Mevkiinde toplam 
37.751,34 m² yüzölçümlü 106 ada 1 parsel taşınmazın Maliye Hazinesine 
ait 26.960,25 m² hissenin aromatik bitki yetiştiriciliği amacıyla 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanunun ‘’Bir idareye ait taşınmaz malın diğer 
idareye devrine’’ ilişkin 30 uncu maddesi gereğince Belediyemizce satın 
alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/08/2021 90 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizde sebze üretimi yapılan 
bölgelere çiftçilerimize destek olmak amacıyla %25 katkı paylı sera 
yapılmasını, iş ve işlemlerin Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce 
yürütülmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/08/2021 91 Yapılan görüşmeler sonucunda; Bölgemizdeki arıcılık ve bal üretimine 
çeşitlilik ve farklı bir konsept sağlamak, lavanta balı üretimini 
desteklemek ve  bölgemizdeki  çiftçilerimize  farklı  üretim  kapıları  
açmak amacıyla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini desteklemek 
kapsamında aynı  haneden  birden  fazla  kişi  başvurmamış  olmak,  ilçe 
sınırları  içinde  ikamet ediyor olmak, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 
olmak, kendine ait tapulu arazisi olmak şartlarını taşımak kaydıyla  % 25 
katkı payı, %75  hibe  ile ‘Lavanta fidesi’ desteği  yapılmasını iş ve 
işlemlerin Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünce yürütülmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/08/2021 92 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Avcılar Ve Atıcılar Derneğinin 
15/08/2021 tarihinde düzenleyeceği atış yarışmalarında etkinliklere 
katılacak yarışmacıları teşvik etmek amacıyla verilecek ödüllerin ve 
yarışma giderlerinin belediyemizce karşılanmasına toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/08/2021 93 Yapılan görüşmeler sonucunda; Bilindiği üzere ülkemizin birçok 
noktasında şiddetli orman yangınları yaşanmakta devletimiz tüm gücüyle 
söndürme çalışmalarına devam etmektedir. Orman yangınları zaman 
zaman yerleşim yerlerine sirayet etmekte can ve mal kaybına yol 
açmaktadır. Bu yangılarda zarar gören vatandaşlarımıza belediyemizin 
bütçe imkanları doğrultusunda ayni yardımda bulunulmasına toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/08/2021 94 Yapılan görüşmeler sonucunda; ile ilçemiz içerisindeki tarihi eski 
yapıların tespiti istenmiştir. Konunun incelenmesi için bu hususun 
Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 
 

TASDİK OLUNUR.                                                 
05/08/2021 

İsmail ÖNTAŞ 
Nallıhan Belediye Başkanı 


