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NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ 

2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının  

05/10/2021 Tarihli 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait 

Karar Özetleri 
                                                                                        

TARİH KARAR 

NO 

KARARIN KONUSU 

05.10.2021 154 Gündem 1 : Nazilli İlçesi Pirlibey Mahallesi berber kuyusu mevki 157/1 parsel ve 

Arslanlı Mahallesi 990 parsel bitişiği 175/1 parselde açılan kuyuların Nazilli Sulama 

Birliği Başkanlığı’na, Dallıca Mahallesi 824 parsel ile 786 parsel önünde açılan 

kuyunun  tarımsal sulama amaçlı kullanılmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi 

(ASKİ Genel Müdürlüğüne)  4 yıllığına tahsisine, yapılacak  tahsis protokolü için  

Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN’a yetki verilmesine, katılan meclis üyelerin  

oy birliği ile kabul edilmiştir. 

05.10.2021 155 Gündem 2 : Tarımsal arazi yada arsa vasfındaki taşınmazlarda verimliliğin 

arttırılması, tarımın ve tarımla uğraşanların desteklenmesi, taşınmazların yukarıda 

sayılan sebeplerle bakımsızın boş kalmaması, atıl duran yerlerden belediyede gelir 

kaybı oluşmaması, hem kiracıların menfaatlerinin hem de arazilerin bakım ve 

verimliliğinin arttırılması amacıyla; arsa-bahçe-tarla niteliğindeki taşınmazların 10 

yıla kadar kiralanması, kira şartlarının belirlenmesi ve ihalenin yapılması 

aşamalarının değerlendirilmesi için  konunun plan ve bütçe komisyonuna sevki 

katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.  

05.10.2021 156 Gündem 3 : 31/12/2021 tarihinde sözleşmesi bitecek olan İsabeyli Mahallesi 134 

ada 2,3,4 parsellerde bulunan toplamda 8.007,93 m2 yüzölçümlü fabrika binası ve 

müştemilatının, doğal kaynak suyu ile Şırlan doğal kaynak suyu unvanı kullanım 

hakkının yeniden ihale yoluyla kiralanması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 

ilgili maddesi gereğince ihale yapılması ; sözleşme tarihi itibari ile 10 yıl süre ile 

kiraya verilmesi hususunun Bülent SAYAR ,Mustafa AKKAYA’nın çekimser 

oylarına karşılık katılan meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

05.10.2021 157        Gündem 4: 2022 yılı performans programının 5393 sayılı yasanın 18(a)ve 41. 

maddeleri gereğince plan bütçe komisyonuna sevk edilmesine katılan meclis 

üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.   

05.10.2021 158 Gündem 5: 2022 yılı Bütçe Tasarısının;  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereğince, Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine 

katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir 

05.10.2021 159 Gündem 6: Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne 2 tabutlu, soğutuculu panelvan 

cenaze aracı alınması hususu katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul 

edilmiştir.  

05.10.2021 160 Gündem 7: Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 2021/2022 Yılları 

içerisinde  yapılması planlanan etkinlik ve festival giderlerinin   5393 sayılı 

Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) bendi gereğince  belediye bütçesinden 

karşılanması hususunun Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine katılan meclis 

üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.  
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