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BELEDİYE MECLİSİ 2022/ŞUBAT AYI 02/02/2022 TARİHİNDE YAPILAN  
TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 
KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/02/2021 11 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizde arıcılık, hayvancılık ve tarımı 
geliştirmek, üreticilere katkı sağlamak amacıyla ilçemiz sınırları 
içerisinde son altı aydır ikamette bulunan aynı haneden bir kişi olmak 
kaydıyla  Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olan üreticilere % 25 katkı payı, 
%75  hibe  ile tohumluk ürün ile sebze ve meyve fidesi desteğinin 
yapılmasına, bu hususta gerekli şart ve ürünlerin belirlenmesi için de 
Belediye Başkanı’na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir.   

02/02/2022 12 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesi 574 ada 3 nolu 
parseldeki belediyemize ait 18,00 M² hissenin  satışının  görüşülmesi 
hususunu Belediye İmar komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

02/02/2022 13 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait ilçemiz Aliağa 
Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:28 adresindeki belediyemize ait 
Nafiz Bey Konağının 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin 
Görev ve Yetkileri 18. Maddesi e fıkrasına göre İlçemiz içerisinde 
eğitim-öğretim gören kız öğrencilere öğrenci evi olarak kullanılmak 
üzere Türkiye Diyanet Vakfı Nallıhan Şubesine 2(İki) yıl süre ile 
tahsisinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

02/02/2022 14 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan revizyon+ilave uygulama imar 
planında emsalli olan imar adalarında yapılaşma koşullarının (TAKS) 
belirlenmesi ve mer’i imar planı plan notları değişikliği yapılmamasına 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/02/2022 15 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Çayırhan Mahallesi, 39 ada 2 ve 
3 parsellerin sınırları içerisinde kalan, 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planının H27-D-19-B-4-A paftasında yer alan ve toplam yaklaşık 
6.892,66 m² (0,68 ha) alanı kapsayan İlkokul Alanı adasının Çayırhan 
Mahallesinde yer alan eğitim alanları Anaokul, İlkokul ve Ortaokul 
kullanımlarının öğrenci azlığı nedeniyle bir arada yapıldığı yerler 
olduğundan sadece ilkokul kullanımı yeterli gelmemektedir. Yapılaşma 
koşulları E:1,20 ve yençok=4 kat  Eğitim Tesis Alanı olarak Plan 
değişikliği yapılmasına   toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

02/02/2022 16 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Nasuhapaşa Mahallesi, 289 ada 
1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin sınırları içerisinde kalan, 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planının H26-C-07-B-2-C paftasında yer alan ve toplam 
yaklaşık 3.714,61 m2 (0,37 ha) alanda E=1.00 ve Yençok=15.50 metre 
olacak şekilde konut alanı olarak plan değişikliği yapılmasına   toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/02/2022 17 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Tekke Mahallesinde 197 ada 1 
nolu parsel üzerinde bulunduğu tespit edilen isimsiz parkın isminin 
bölgenin önemli inanç turizm noktalarından biri olan Bacım Sultan 
Türbesi dikkate alınarak “Tekke Bacım Sultan Parkı” olarak 
verilmesini, 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.  
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02/02/2022 18 Yapılan görüşmeler sonucunda; 
  

1. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün ve DSÖ Belediye 
Başkanları Kopenhag Mutabakatının, Belfast Tüzüğünün ve DSÖ 
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz Uygulama Çerçevesinin 
kabulüne, 

2. Sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı yaşam şekillerini 
ve sağlık okuryazarlığını geliştirmek, hassas grupları desteklemek 
ve sağlık konusunu şehir planlama ve imar uygulamaları içerisine 
yerleştirmek amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle ve sivil toplumla 
birlikte çalışmalar yapılması ve sağlıklı bir şehir oluşturmak için 
çalışmalar yürütülmesi, 

3. Nallıhan Belediyesi’ni temsil etmek üzere doğal üye olarak 
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ, asil üye olarak 
Belediye Meclis Üyesi Serhat SELVİ’nin Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği Meclisi’nde görevlendirilmesine, 

4. Belediye tarafından Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörünün 
atanmasına, proje ortaklığı oluşturulmasına ve Belediye 
bünyesinde Sağlıklı Kentler Proje Ofisi’nin kurulması kararının 
alınmasına, 

5. Belediye tarafından Şehir Sağlık Profili hazırlanmasına ve Birlik 
Başkanlığı’na gönderilmek üzere yıllık değerlendirme anketinin 
doldurulmasına, 

6. Birlik toplantılarına düzenli katılımın sağlanmasına, üye kentlerde 
tecrübelerin paylaşılmasına ve üyelik aidatlarının ödenmesine, 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik için 6 (altı) maddelik üyelik 
kriterlerinin kabulüne, gereği ve yapılacak iş ve işlemler için Çevre 
Koruma Kontrol Müdürlüğüne havalesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir.   

02/02/2022 19 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin 2022 yılında Amatör Spor 
Kulüplerine yapılacak yardımların değerlendirilmesi ve incelenmesi için 
Belediye Plan Ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

02/02/2022 20 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 339 ada 4 
parsel sayılı taşınmaz üzerinde, kesinti sayı/sürelerinin azaltılması, 
tedarik sürekliliği ve arz güvenliğinin artırmak amacıyla 40,00 m² trafo 
yeri tespiti ve tahsisi hususunun incelenmesi için  Belediye İmar 
komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

02/02/2022 21 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 2102 parsel 
sayılı parsel üzerinde kesinti sayı/sürelerinin azaltılması, tedarik 
sürekliliği ve arz güvenliğinin artırmak amacıyla 75,00 m² trafo yeri 
tespiti ve tahsisi hususunun incelenmesi için  Belediye İmar komisyonuna 
gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/02/2022 22 Yapılan görüşmeler sonucunda; Kovid-19 önlemleri sebebiyle ekonomik 
olarak etkilenen Sınırlı Sorumlu Davutoğlan ve Çayırhan Mahalleleri Su 
Ürünleri Kooperatifi üyesi olan balıkçı teknesi sahiplerine belediyemizin 
bütçe imkanları doğrultusunda Balık Ağı yardımı yapılmasını toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

 
      TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                       
02/02/2022          

           İsmail ÖNTAŞ 
Nallıhan Belediye Başkanı 


