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BELEDİYE MECLİSİ 2022/MART AYI 01/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN  

TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

 

 

 

 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/03/2022 23 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ramazan ayı içerisinde  gerekli 

incelemelerin yapılarak uygun görülen vatandaşlarımıza gıda yardımının 

yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 

01/03/2022 24 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizde Nallıhan Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan Aş evinde Ramazan ayı boyunca 

ilçemizdeki fakir ve mağdur durumdaki vatandaşlara her gün iftar yemeği 

dağıtımının yapılmasının belediyemizce de katkı sağlanılarak 

yapılmasına ayrıca ilçedeki fakir ailelere ve vatandaşlara yıl boyunca her 

gün yemek dağıtımı yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki 

verilmesine, bu konudaki iş ve işlemlerin Belediye Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğünce takip edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

 

01/03/2022 25 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizde Belediyemiz tarafından  4-5-6 

Ağustos 2022 tarihleri arasında  VIII. Uluslararası Nallıhan İpek İğne 

Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre Anma Etkinlikleri, 11-12-13 

Ağustos 2022 tarihleri arasında ise 2. Nallıhan Çayırhan Mahallesi 

Üreten Eller Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali yapılmasına 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

01/03/2022 26 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi, Yazı Mahallesi yatay-

dikey yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı 

bir şekilde karşılanarak, enerji ihtiyacının yeniden düzenlenebilmesi 

amacıyla 44 ada kuzeyi park alanında 1 adet yeni trafo yeri ayrılması 

konusunun incelenmesi için Belediye İmar komisyonuna gönderilmesine 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

01/03/2022 27 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Belediyemize ait Çayırhan 

Mahallesi 339 ada 4 no.lu parseldeki  taşınmazın ekli planda işaretli 

40,00 m²(8*5) trafo yeri ve tel çit olarak kullanılmak üzere 40,00 m²’lik 

kısmına Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. adına 0,01-TL iz bedeli ile 25 yıl 

süre ile kira şerhi tescil edilmek suretiyle trafo yapılmasına toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

01/03/2022 28 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait Çayırhan Mahallesi 

2102 nolu parselin taşınmazın ekli planda işaretli 40,00 m²(8*5) trafo 

yeri ve tel çit olarak kullanılmak üzere 75,00 m²’lik kısmına Başkent 

Elektrik Dağıtım A.Ş. adına 0,01-TL iz bedeli ile 25 yıl süre ile kira şerhi 

tescil edilmek suretiyle trafo yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
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01/03/2022 29 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesi 574 ada 3 nolu 

parseldeki Belediye Başkanlığımıza ait 18,00 m2 hissenin diğer hissedara 

satılmasını, satılması iş ve işlemleri içinde Belediye Encümenine yetki 

verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/03/2022 30 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Meyidere Mahallesinde 228 ada 

1 nolu parsel üzerinde bulunan Caminin batısında yer alan   isimsiz 

parkın isminin “Meyildere 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.   

01/03/2022 31 Yapılan görüşmeler sonucunda; 2022 yılında Spor Kulüplerine yapılacak 

yardımların 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun  17. Maddesine 

göre ”Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik 

amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın %o 7’sini (binde 

yedi) geçemez” denildiğinden Buna göre 2021 Yılı Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Belediyemiz için tahakkuk eden miktarın %o 7’sini 

aşmamak kaydı ile 2022 yılında Belediyemizce Spor Kulüplerine, bütçe 

imkanları dahilinde yardım yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir.   

01/03/2022 32 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait kum ocağında üretilen  

kum fiyatlarının yeniden tespiti ile ilgili önergenin araştırılıp incelenmesi 

için Belediye Plan Ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

     

 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                             

02/03/2022          

           İsmail ÖNTAŞ               

Nallıhan Belediye Başkanı 


