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BELEDİYE MECLİSİ 2022/HAZİRAN AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/06/2022 61 Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 
49.maddesi ve 17/04/2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince Belediyemiz Norm Kadrosuna 1 
adet 1.derece 1.kademede İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Müdürlüğü’nün kurulmasını toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

01/06/2022 62 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz 2022 yılı Norm Kadro 
Cetvelindeki Teknik Hizmetleri Sınıfı 8.derece 1.kademede boş bulunan 
Teknisyen kadrosunun Teknik Hizmetler sınıfında 8. Derece 1. kademe 
Mühendis kadrosu olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

01/06/2022 63 Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. 
maddesi ve 17/04/2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin Ek 6. Maddesi kapsamında belediyemiz norm kadrosunda 
1 adet sözleşmeli Mühendisin tam zamanlı çalıştırılmasına, Mühendis  
için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim Ve Dönüşüm 
Genel Müdürlüğünün  Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları 
genelgesi gereğince aylık 4.250,00.-TL ücret ile genelgedeki ek 
ödemesinin yapılmasına, bu yolda ilgililer ile gerekli sözleşmelerin 
yapılması için Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki verilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/06/2022 64 Yapılan görüşmeler sonucunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından dağıtım lisansı verilen Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 
A.Ş.nin  
    a)Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesine gaz arzını sağlayacak, Doğal 
gaz alt yapı çalışmalarına başlanmasını, 
    b)Lisansındaki süre ve iş programının uygun olarak Nallıhan ilçesi 
Çayırhan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda 
dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine 
gecikmeksizin izin verileceğini, 
    c)Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesine dağıtım şebekesi yapım 
çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım 
şirketinin faydalanmasına izin verileceğini, 
    d)Dağıtım şebekesinin yapım ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş 
birliğinin yapılacağına, 
     e)02.12.2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7257 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. Maddesinin 8. bendinde 
belirtilen "3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı 
kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı 
olmaması veya uygulama imar plan olmakla birlikte yolların imar 
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mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin 
meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden 
itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase 
edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi 
şartıyla, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke 
yatırımı yapılabilir." ve 7. Maddesinin 9. bendinde belirtilen "Doğal 
gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni 
genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım 
şirketine yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım 
şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan 
tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel 
alınmaz ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından 
bedelsiz olarak yapılır." ibaresi uyarınca işlemlerin yürütülmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/06/2022 65 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi, Çayırhan Mahallesi 315 
adanın  batısında bulunan park alanında  ve Çayırhan Mahallesi 337 ada 
kuzeyinde bulunan park alanında yapılması planlanan doğalgaz bölge 
istasyonuna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
teklifinin değerlendirilmesi ve işlemlerinin yapılması konusunun 
incelenmesi için Belediye İmar komisyonuna gönderilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/06/2022 66 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi, Yazı Mahallesindeki 
yatay-dikey yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve 
devamlı bir şekilde karşılanarak, enerji ihtiyacının yeniden 
düzenlenebilmesi amacıyla 279 ada kuzeyi park alanında 1 adet yeni 
trafo yerine ihtiyaç duyulduğundan; imar planı değişikliklerinin 
yapılması amacıyla plan tadilatı konusunun incelenmesi için Belediye 
İmar komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir. 
 

01/06/2022 67 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Atça Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan 300 ada 11 parsel sayılı 264,45 m² yüzölçümlü arsa 
vasıflı mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde 
bulunan garaj, depo ve lojman Belediyemizce yapılmış olduğu ve halen 
mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığından üzerinde bulunan 
yapıların Belediyemize ait olması,  taşınmazın mahallenin kırsal turizm 
faaliyetleri ve ortak ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte Mahalle Odası 
olarak kullanılması sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ‘’Bir 
idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devrine’’ ilişkin 30 uncu 
maddesi gereğince Belediyemize devir alınmasını, bu iş ve işlemler için 
Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

01/06/2022 68 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Emremsultan Mahallesi sınırları 
içerisinde 208 ada 28 parsel bulunan 3.216,62 m² alanlı Bahçeli Kargir 
Okul Binası ve Bahçesi Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 
Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünden 27.09.2018 tarihinde 
düzenlenen Kira Sözleşmesi ile 5 (Beş) yıl süreli olarak kiralanmıştır. 
İlçemizin ve mahallenin inanç turizmi kapsamında okul binası ve 
bahçesinin aktif olarak kullanılması, ziyaretçilerin türbe gezilerini rahatça 
yapabilmesi ve ziyaretleri sonrasında dinlenme ve ihtiyaçlarının 
giderilmesi için taşınmazın Belediyemiz kontrolünde mahalle halkı ile 
birlikte kullanılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
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01/06/2022 69 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih 49 
sayılı kararının iptal edilerek İsimlendirme ve Tarifeler komisyonunun 
kararına uygun olarak ilçemiz Aliağa Mahallesi 77 ada 20 no.lu parsel 
üzerinde bulunan parka Hamamcı İsmail SEZER Parkı isminin  
verilmesine, Şehit Polis Memuru Kemal DUMAN isminin ise ilçemiz 
Nasuhpaşa (100.Yıl) Mahallesi Karagöbet Mevkii 570 ada 1 nolu parsel 
üzerine yapılan parka  Şehit Polis Memuru Kemal DUMAN Parkı 
olarak verilmesine, mahallerimizde bulunan isimsiz parkların yerinde 
tespiti ve isimlendirilmesi için Belediye Meclisinden ek süre verilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/06/2022 70 Yapılan görüşmeler sonucunda; Çayırhan Mahallesi sınırları içerisinde 
3536 ve 3537 no.lu parsellerin kuzeyinde bulunan parsel sınırı ile yol 
boşluğu arasında kalan kısmın  park alanı alanda 1 adet yeni trafo yeri 
plan değişikliğinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

01/06/2022 71 Yapılan görüşmeler sonucunda; Çayırhan (Ankara) İlave+Revizyon İmar 
Planı içerisinde kalan 366 ada 15 parselde yer almakta olup, 1.048,20 m2 

lik  alanda imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Komisyonumuza havale 
edilen İlçemiz, Çayırhan Mahallesi, 366 ada 15 sayılı parselin bulunduğu 
imar adası 1/1000 ölçekli uygulama imar planının H27-D-19-B-1-D 
paftasında yer alan konut kullanım alanında Ayrık Nizam yapılaşma 
koşullarında hmax=9,50 irtifada kalmaktadır. Çayırhan (Ankara) 
İlave+Revizyon İmar Planı içerisinde yer alan cami alanı ihtiyacının 
karşılanması maksadıyla konut alanının Cami Alanı olarak plan 
değişikliği yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

01/06/2022 72 Yapılan görüşmeler sonucunda; 05 Haziran 2022 tarihinde açılışı 
yapılacak  olan Nallıhan Kuş Cenneti, Nallıhan Kız Tepesi Tabiat Anıtı, 
Nallıhan Sarıçalı Dağı Milli Parkı’nda düzenlenecek 7. Nallıhan Foto 
Safari Etkinliği ilçemizin tanıtılması için güzel bir etkinlik olacağından 
bu etkinliğe belediyemizin maddi katkı sağlamasına, ilçede katılımcıların 
rahat bir ortamda konaklama ve yemek ihtiyaçlarını giderilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

     
 
 
 
 
  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                       
03/06/2022          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


