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Belediyemizin 2015 yılı hesap ve işlemleri 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye Denetim Komisyonu 

tarafından incelenerek 18/03/2016 tarihli Denetim Komisyonu kararı  

hazırlanmış olup hazırlanan bu karar  Belediye Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince okutularak Meclisin bilgisine 

sunulmuştur. 
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31/03/2016  tarihli 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması ile;özetle  

2015 yılında çeşitli cadde ve sokaklara taş döşeme işinin devam ettiği, 

sosyal etkinliklerin yapıldığı,  tanıtım alanlarında çalışmalar yapıldığı, 

Asfalt  işleri  gibi hizmetlerin yapıldığı, Park bahçe düzenleme işleri, yol 

kaldırım düzenleme işleri, durak işleri, belediye ek hizmet binası yapımı, 

hizmet binası onarım işleri, belediyenin 2015 yılı hesap hareketlerinin 

cetveller halinde gösterildiği, Üst Yönetici, Mali Hizmetler ve Harcama 

Yetkililerinin iç kontrol güvence beyanlarının olumlu olduğu  

incelenmekle, Belediyenin 2015 Yılı Faaliyet Raporu üzerinde yapılan  

görüşmeler sonucunda toplantıya katılan  üyelerin oy birliği ile kabul 

edilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Çayırhan Mahallemizde 

yapılacak olan  plan tadilatı talebi için plan müellifinin uygun görüşünün 

istenilmesine ayrıntılı plan açıklama raporu hazırlanmasına ve 

değerlendirmenin buna göre yapılması için söz konusu plan tadilatı için 

Belediye İmar Komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Aliağa Mahallesi, 80 ada 6 parsele ait 

plan tadilatı talebi için yerinde ve imar planının Belediye İmar 

Komisyonu tarafından incelendiği Söz konusu parsel ile ilgili imar planı 

örneği açıklama raporu ve plan müellifinin uygun görüşünün 

istenilmesine ve değerlendirmenin buna göre yapılması talep edildiğinden 

Belediye İmar Komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 

Kabaca Mahallesi; 669 parsel 2.200,00m2 miktarında kapalı olan avlulu 

okul ve 947 parsel 131,00m2 miktarında köy odası olarak 

kullanılan,Meyialiefe mahallesi; 1364 parsel 2873,00m2 miktarında 

üzerinde kapalı okul bulunan arazi ve 1367 parsel 283,00 m2 miktarında 

bahçe olarak kullanılan, Davutoğlan Mahallesi; 717 parsel 127,00 m2 

köy odası, 722 parsel 28,00m2 aşevi ve 750 parsel 100,00m2 ahşap ev 

vasfında olan ve Hıdırlar Mahallesi; 949 parsel 89,00m2 köy odası, 991 

parsel 46,00m2 aşevi ve 1039 parsel 240,00 m2 toplantı odası olarak 

kullanılan  taşınmazların 20 yıl süre ile kiraya verilmesine ve bu hususta 

belediye encümenine yetki verilmesi toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizce kültür hizmeti olarak yurt 

içindeki kültürel, doğal ve tarihi güzellikleri olan bölgelere kültür gezisi 

düzenlenmesine. toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda oy birliği ile belediyenin ihtisas 

komisyonlarının 1 yıl süre ile 5 adet üyeden oluşmasına, komisyonların 

huzur hakkı olarak ta katıldıkları her gün toplantısı için  5393 sayılı 

Belediye Kanununun 39. maddesi gereğince belediye başkanına 

ödenmekte olan brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur 

hakkı ödenmesine karar verilerek Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna  

Hatice DELİKKULAK, Kemal YERLİKAYA, Ercan KAYALIK, 

Mehmet SARIKAYA ve Mustafa KAYA’nın seçilmesine;Belediye İmar 

Komisyonuna  Gökhan ARICI, Ömer BAYRAK, Burhan VAROL, 

Abdülfettah GÜNGÖR ve Göksel İLHAN’ın seçilmesine, Yapılan gizli 

oylama neticesinde Belediye Meclis Katibi Asil Üyeliklerine   Gökhan 

ARICI ve Hatice DELİKKULAK, Yedek Üyeliklere ise Kemal 

YERLİKAYA  ve Ercan KAYALIK, Belediye 1.Meclis Başkan 

Vekilliğine  Mehmet METE ,Belediye 2.Meclis Başkan Vekilliğine Ömer 

BAYRAK,Belediye Encümen Üyeliklerine Belediye Meclis Üyeleri 

Mehmet METE ve Fikri GÜNEŞ seçilmişlerdir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 2750, 2751 

ve 3029 nolu parsellerin Güneş Enerji Sistemi (GES) için hazırlanmış 

olan planlarının incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna 

gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Çayırhan Mahallemizdeki belediyemize 

ait kum ocağını yeni ekskavatör kepçe alınmıştır. Kullanılmakta olan eski 

kepçenin bakım ve çalıştırılması belediyemize maliyetli olacağından 

Belediyemize ait 2000 model Caterpiller M318 lastik 

tekerlekli kepçenin satılmasına ve satışı için Belediye 
Encümenine yetki verilmesini toplantıya katılan üyelerin oy birliği 

ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisinin 08/10/2015 tarih 95 

Sayılı kararı ile 2016 yılında uygulanacak ücret ve tarifeler belirlenmiştir. 

Burada Belediye Araç Gereç ve İş Makinaları Bölümü, Belediye Sosyal 

Tesisleri Bölümü ile ayrıca belirlenen belediyemize ait kum ocağındaki 

tarifelerden şehit ailelerinin 1. derece yakınlarından, gazilerden ve 1. 

derece yakınlarından  ücret alınmamasına, %40 ve üzeri engelli olan 

vatandaşlarımızdan da %50(Yüzde elli) indirim uygulanmasına 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

04/04/2016 

 

 

 

46 

Yapılan görüşmeler sonucunda; 2016 yılında belediyemizde uygulanmak 

üzere 

1- İmar durum ücreti  

a) Plansız alanlardan alınacak (arazi m²)   

 0-3 hektar (0-30.000m²)                 

0,50 TL 

 3-5 hektar (30.000-50.000 m²)               

0,30 TL  

 ve beher m² için 5-10 hektar (50.000-100.000 m²)                 

0,10  TL 

 10 hektar üstü (100.000 m² üstü)                              

0,005 TL  

2- İmar planı tasdik ücreti 
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        b)Planlı alanlardan 

 

 İmar planı onaylanıp kesinleştikten sonra sanayi ve ticari alanlarda 

(m² birim ücreti) 1,00 TL 

            Konut alanlarından (m² birim fiyatı) 0,50 TL 

3- İmar planı tadilat ücretleri m² birim fiyatı 2,00 TL 

4- Halihazır onayı keşif ve incelenmesi m² birim ücreti 0,15 TL 

5- İrtifak hakkı tesisi ücreti (imarlı parseller) 150,00 TL 

6- İrtifak hakkı tesisi ücreti (imarsız parseller) 165,00 TL 

7- Taşınmazın cinsinin yapısızken, yapılı hale gelmesi durumunda 

alınacak kontrollük ücreti; 

Toplam inşaat alanı 750 m² geçmesi halinde alınacak ücret 

2.200,00 TL 

Sanayi tarımsal ve hayvancılık amaçlı tesislere ilişkin yapılacak cins 

değişikliği işlemlerinde toplam inşaat alanına bakılmaksızın alınacak 

ücret 2.200,00 TL olarak alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

     TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

06/04/2016 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


