
 1

 
 

BELEDİYE MECLİSİ 2022/EYLÜL AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 
KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/09/2022 89 Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve 
komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan 
aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı 
ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2022 90 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan kent merkezi yıllar 
itibari ile nüfusu artış gösteren bir yerdir. Kentin bu artan nüfusun 
barınma ihtiyacın yönelik artışı bu bölgede karşılanması planlanmaktadır. 
Bu sebeple Çayırhan Mahallesi 427 ve 428 no.lu imar adalarında parselde 
TOKİ yapılması için hazırlanan imar planı konusunun incelenmesi için 
Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2022 91 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Başkanlığımızca hazırlanan 
taslak Sosyal Yardım Yönetmeliğinin incelenip değerlendirilmesi için  
Belediye Plan Ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/09/2022 92 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz genelinde isimsiz parkların 
incelenmesi ve isimlendirilmesi konusunda Belediye İsimlendirme Ve 
Tarifeler Komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2022 93 Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 
9.maddesinde; “Belediye sınırları içerisinde mahalle kurulması, 
kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi adlarıyla sınırlarının tespiti 
ve değiştirilmesi belediye meclis kararı ve kaymakamlık görüşü 
üzerine valinin onayı ile olur” denilmektedir. Bu kapsamda mevcutta 
bulunan 100. Yıl Mahalle sınırları içerisinde kalmakta iken ekli krokide 
(A) ile işaretli Akdere Mahallesi 465 no.lu imar adasının kuzeyinde kalan 
457 ada 6 no.lu parsel sınırlarından başlayarak batısında kalan orman 
arazisi ile sınır olmak üzere kuzeyde bulunan 281 no.lu imar adası ile 
park alanını da içine alacak şekilde Akdere Mahallesi olarak 
belirlenmesine, 100. Yıl Mahalle sınırları içerisinde kalmakta iken ekli 
krokide (B) ile işaretli Akdere Mahallesi 101 ve 102 no.lu imar adalarını 
kapsayan alanın 489 ada 1 parselin kuzeyinden geçen yol ile sınır olmak 
üzere 493 no.lu imar adasının güneyinden geçen 12 metrelik imar yolu ile 
sınır olmak üzere arada kalan bölgenin 100. Yıl Mahallesi sınırları 
içerisine alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

01/09/2022 94 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akdere Mahallesinin kırsal 
mahalle ilan edilmesi talebinin Akdere Mahallesinin sınır değişikliği ile 
ilgili konunun karara bağlanmasını müteakip görüşülmesi için imar 
komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 
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01/09/2022 95 Yapılan görüşmeler sonucunda; 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında  
ilçemizdeki okullarda okuyan öğrencilere giyim yardımı olarak öğrenci 
başına 600,00.-TL, kırtasiye yardımı olarak öğrenci başına 400,00.-TL 
yardımı yapılmasını, ayrıca muhtaç öğrencilerin resmi servis ücretlerinin 
ödenmesini okul müdürleri ve muhtarlık araştırmaları ile bu yardımların 
yapılmasına, öğrencilere verilecek çekle ile ilçedeki tuhafiyeci ve 
kırtasiyecilerden almalarının sağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2022 96 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından doğalgaz 
aboneliği için güvence bedeli olarak Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 
A.Ş.’ye verilmek üzere toplam 1.000.000,00.-
TL.(birmilyonTürklirası)’na kadar kesin teminat mektubunun 
HALKBANK NALLIHAN ŞUBESİ’nden alınmasına toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2022 97 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akdere Mahallesi 101 ve 102 
no.lu imar adalarının bulunduğu alanda yeniden hazırlanan imar planının 
incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

     
 
 
 
 
  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                             
02/09/2022          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


