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BELEDİYE MECLİSİ 2021/EYLÜL AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 
KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

02/09/2021 95 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Sarıyar Mahallesi Köy İçi 
Mevkii 278 ada 3 nolu belediyemize ait parselin satışı konusunun 
incelenmesi için bu hususun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/09/2021 96 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesi 519 ada 7 nolu 
parseldeki belediyemize ait 58,00 M² hissenin  satışı konusunun 
incelenmesi için bu hususun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/09/2021 97 Yapılan görüşmeler sonucunda; 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında  
ilçemizdeki okullarda okuyan 250 öğrenciye 2021-2021 Eğitim Öğretim 
yılı başında giyim yardımı olarak öğrenci başına 340,00.-TL, 200 
öğrenciye de öğrenci başına 200,00.-TL kırtasiye yardımı yapılması, okul 
müdürleri ve muhtarlık araştırmaları ile bu yardımların yapılmasına, 
öğrencilere verilecek çek ile  ilçedeki tuhafiyeci ve kırtasiyecilerden 
almalarına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/09/2021 98 Yapılan görüşmeler sonucunda; 15.000.000,00.-TL- 2021 Yılı Gider  ve 
Gelir Ek Bütçesi olarak   Belediye Mali Hizmetler Müdürü, Belediye 
Başkanı, Belediye  Encümeni ve Plan ve Bütçe Komisyonu kararları 
doğrultusunda kabul edilen , 2021 Yılı Ek Bütçesinin aynen kabul  
edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir 

02/09/2021 99 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz 100. Mahallesi Kırlangıç 
Caddesi No:8 adresinde bulunan Öz belde Sitesi içerisine Çocuk Oyun 
Grubu yapılması istenmesi konusunun incelenmesi           sonucunda; 634 
sayılı Kat Malikleri Kanununum 19. Mad. Değişik 2. Fıkra, 14.11.2007-
5711/8. Mad. gereği, Özbelde Site Yönetiminden Çocuk Oyun Grubu ile 
ilgili, yeni bir Genel Kurul Toplantısı yapılıp, sitede ikamet edenlerin 4/5 
‘nün imzalı kabul beyanları, Bel imar ve Şeh. Müd. ‘den, imara 
uygunluğu açısından, Sitenin  İmar planında park alanı  olup olmadığına 
dair yazı istendiğinden ilgili yerlerden cevapların gelmediğinden Öz 
belde Sitesi içerisine Çocuk Oyun Grubu yapılmasında, sakınca olup 
olmadığına dair nihai karar verilebilmesi için Belediye Meclisinden ek 
süre verilmesi için konunun ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

02/09/2021 100 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi 112 ada 7 
nolu parsel üzerinde bulunan yapının, Nasuhpaşa Mahallesi 120 ada 7 
nolu parsel üzerinde bulunan yapının, Aliağa Mahallesi 83 ada 5 nolu 
parsel üzerinde bulunan yapının ve Yazı Mahallesi 56 ada 1 nolu parsel 
üzerinde bulunan yapının eski ve tescilli yapılar olduğundan imar 
planlarına işlenmesine gerekli iş ve işlemlerin buna göre yapılmasına 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/09/2021 101 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kuruca Mahallesinde 106 ada 83 
nolu parsel üzerinde ve Okul bahçesinde bulunduğu tespit edilen isimsiz 
parkın isminin “Şehit Ömer Boztepe 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.   
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02/09/2021 102 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesinde bulunan 
Sarıyar Baraj Gölünde balıkçılıkla geçimini sağlayan aileler vardır. Bu 
ailelerin bir nebze desteklenmesi amacıyla Balık av sezonunun açılışında 
111 adet kayıtlı balıkçı esnafına birer çift çizme ile birer adet 
yağmurluğun alınarak yardım olarak yapılmasına toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 

02/09/2021 103 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Belediye Başkanlığının 
mülkiyetinde bulunan Hacıbey Mahallesi 334 ada 2 parseldeki 10.419 M² 
alanlı taşınmazın “ Nallıhan Kültür Merkezi “ yapılmak üzere 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümlerine istinaden Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılmasına, protokol yapmaya 
Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir.   

 
 
 

TASDİK OLUNUR.                                                                                                                                                                     
03/09/2021 

İsmail ÖNTAŞ 
Nallıhan Belediye Başkanı 


