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BELEDİYE MECLİSİ 2022/NİSAN AYI 

TOPLANTI KARAR ÖZETİ 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/04/2022 33 Belediyemizin 2021 yılı hesap ve işlemleri 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Belediye Denetim Komisyonu 
tarafından incelenerek 18/03/2022 tarihli Denetim Komisyonu kararı 
hazırlanmış olup hazırlanan bu karar Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince okutularak Meclisin bilgisine 
sunulmuştur. 

 34 11/03/2022  tarihli 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması ile; özetle  
2021 yılında mahallelerimizden ikisinde lavanta yağı çıkartılması için 
distilasyon ünitesi kurulduğu, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu 
inşaatının tamamlandığı,  Çayırhan Mahallemizde kapalı Pazar yeri 
inşaatının tamamlanarak hizmete açıldığı, çeşitli  sokaklara taş döşeme 
işinin devam ettiği, Park bahçe düzenleme işleri, yol kaldırım düzenleme 
işleri,  mahallelerde hizmet binası onarım işleri, Sıfır Katı atık getirme 
merkezi inşaatının tamamlanmak üzere olduğu, mahallelere tarımsal 
sulama amaçlı sulama havuzları yapıldığı, iki adet sera yapıldığı, 
ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı, belediyenin araç envanterine yeri iş 
makinası ve araçların alınarak güçlü bir filo yaratıldığı, dere ıslahları 
yapıldığı, Lavanta fidesi dağıtıldığı, kum ocağının faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere kantar yapıldığı, Gezi teknesi alındığı, taşınmaz 
kamulaştırmaları yapıldığı, ilçeye doğalgaz için gerekli girişimler 
yapılarak doğalgazın kullanılmasına başlanıldığı, İş Kur destekli meslek 
edindirme kurslarının yapıldığı, pandemi ile mücadele kapsamında çeşitli 
sosyal yardım ve faaliyetlerin yapıldığı, pazaryeri ile halkın kullanımında 
olan yerlerde denetimlerin yapıldığı, belediyenin 2021 yılı hesap 
hareketlerinin cetveller halinde gösterildiği,, Üst Yönetici, Mali 
Hizmetler ve Harcama Yetkililerinin iç kontrol güvence beyanlarının 
olumlu olduğu incelenmekle, Nallıhan Belediyesinin 2021 Yılı Faaliyet 
Raporu üzerinde yapılan  görüşmeler sonucunda toplantıya katılan  
üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 35 Yapılan gizli oylama neticesinde oyların tasnifiyle; Belediye Encümen 
Üyeliklerine 15(Onbeş)’er oy alan Belediye Meclis Üyeleri Naci BOZ ve 
Büşra ÇİFTCİ’nin seçildiğine karar verilmiştir. 

 36 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; Yapılan  açık oylama neticesinde oy 
birliği ile   Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna  Büşra ÇİFTCİ, 
Mehmet ERGİN, Naci BOZ, Orhan KATIRCI ve İdris ERYÜCEL’in 
seçilmesine; 
  Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile   Belediye İmar 
Komisyonuna Gökhan ARICI, Serhat SELVİ, Kazım KARAKOÇ, 
Yılmaz SEVİNGÜL ve Göksel İLHAN’ın seçilmesine; Yapılan açık 
oylama neticesinde oy birliği ile   Belediye İsimlendirme ve Tarifeler 
Komisyonuna Serhat SELVİ, Necmi YILMAZ, Mehmet ERGİN, 
Mehmet ÖZTÜRK ve Hakan KAHRAMAN’ın seçilmesine oy birliği ile 
karar verilmiştir. 
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 37 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesi 44 adanın 
kuzeyindeki park alanında, dönemin elektrik ile ilgili işlerini yürüten 
Ankara Elektrik Dağıtım Müessesesi tarafından kullanılan ve halen 
bölgenin enerji ihtiyacını karşılayan BEDAŞ’ın kullanımındaki yeni trafo 
yerinin imar planına işlenmek üzere trafo yeri konulmasına toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 38 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karacasu Mahallesinde 255 ada 
1 nolu parsel üzerinde ve Ahşap Okulun güneybatısında yer alan isimsiz 
parkın isminin “Karacasu Sarıçalı Parkı” olarak verilmesinin, 
Uyuzsuyu Şelalesinin güneydoğusunda kalan bölgede bulunan isimsiz 
parkın isminin ise “Karacasu Uyuzsuyu Parkı” olarak verilmesine, 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.   

 39 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz Kum Ocağında üretimi ve 
satışı gerçekleştirilen kum fiyatlarının;  
 

SIRA 
NO 

KUM CİNSİ TON FİYATI (TL) 
KDV DAHİL 

1 Sıva Kumu 100,00.- 
2 Yıkanmış Beton Kumu 70,00.- 
3 Mil Kumu 100,00.- 
4 12/24 Kırma Kum 80,00.- 
5 7/15 Kum 80,00.- 
6 Moloz 40,00.- 
7 0,5 Kırma Kum (Taş tozu) 50,00.- 
8 Tüvenan 40,00.- 
9 0,5/12 Kırma Kum 80,00.- 

 
 
Olarak tespit edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir.   

 40 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait Teknenin Çayırhan 
Baraj Gölünde 1 saat gezi ücretinin 500,00.-TL olarak tespit edilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
 

 41 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 
Akdere Mahallesi 127 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 
Nallıhan Belediyesi Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Tesisinde nişan, 
düğün ve nikah törenleri ile tesis içerisinde bulunan halı saha, basketbol 
sahası ile tenis kortunun da Belediyemiz tarafından işletilmesi halinde 
2022 yılında tahsil edilmek üzere  kiralama fiyat tarifesi belirlenmesi 
konusunun incelenmesi için Belediye Plan Ve Bütçe Komisyonuna 
gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

 42 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi, Çayırhan Mahallesi 
yatay-dikey yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve 
devamlı bir şekilde karşılanarak, enerji ihtiyacının yeniden 
düzenlenebilmesi amacıyla Çayırhan Mahallesi, 3643 adanın kuzeyindeki 
alanda 1 adet yeni trafo yerine ihtiyaç duyulduğundan plan değişikliği 
yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar komisyonuna 
gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.  
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 43 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi Aliağa Mahallesi 612 ada 
1 parselde tapu kayıtlarında Kuru Çeşme ve Trafo Binası niteliğindeki 
taşınmazda 52,00 m²’lik alanın, trafo çevresinde koruma bandı 
oluşturulması, çevre güvenliğinin sağlanması ve etrafının tel çit 
çevrilmesi şartı ile trafo konulması konusunun incelenmesi için Belediye 
İmar komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir.   
 

 44 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan 123,00 m² alanlı   454 ada 1 parsel sayılı taşınmaz arsa 
vasfında olup; taşınmaz tapu kayıtlarında 34,00 m²’lik kısmı Belediyemiz 
adına geriye kalan 89,00 m²’lik kısmı Zafer Saffet TOSUN ve Aliye 
TOSUN adına kayıtlıdır. Nasuhpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 
bulunan 121,00 m² alanlı 105 ada 23 parsel sayılı taşınmaz arsa vasfında 
olup; taşınmaz tapu kayıtlarında Zafer Saffet TOSUN ve Aliye TOSUN 
adına kayıtlıdır.  Söz konusu Belediyemizin de hissedarı olduğu 454 ada 
1 parsele karşılık imar planında yolda kalan 105 ada 23 parselin 4650 
sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 26. Maddesi gereğince trampa 
yapılması bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.  
  

 45 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 
Çayırhan Mahallesi 317 ada da bulunan 5,6,7,8 ve 9 sayılı parseller ve 
150009 ada 2 sayılı parsel karşılığında, Mülkiyeti Ankara Büyükşehir 
Belediyesine ait Nasuhpaşa Mahallesi 220 ada 231 sayılı parsel ve Aliağa 
Mahallesi 283 ada 31 sayılı parsellerin Belediyemiz hizmetlerinde 
kullanılması amacıyla karşılıklı olarak trampa yapılması bu hususta 
Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir.   
 

 46 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yukarı Bağluca Mahallesi 
sınırları içerisinde bulunan 176 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tapu 
kayıtlarında 26,95 m² alanlı olarak arsa vasfındadır. Söz konusu taşınmaz 
ile birlikte mülkiyeti Belediyemize ait 177 ada 1 parsel üzerine kırsal 
turizm faaliyetleri ve mahallenin ortak ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla Mahalle Odası yapılması amacıyla Yukarı Bağluca Mahallesi 
sınırları içerisinde bulunan 26,95 m² alanlı 176 ada 1 parsel sayılı 
taşınmazın kamulaştırılarak satın alınması bu hususta Belediye 
Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir.   
 

 47 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesinde bulunan 
Belediyemiz mülkiyetindeki 8.239,00 m² alanlı 2 ada 213 parselin ve 425 
ada 2 parsel sayılı taşınmazdaki 6.654,00 m² Belediyemiz hissesinin 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığına 2.000.000,00-₺ (İki milyon-₺) bedelle devrinin 5393 Sayılı 
Belediye Kanunun 15/h ve 75/d maddeleri gereğince yapılmasına 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
 

 48 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi 78 ada 3 ve 4 
parseller üzerinde bulunan taşınmazlar; ilçemiz içerisinde kütüphane 
ihtiyacının karşılanması, eğitici ve kültürel faaliyetler yapılması ve 
kültürel ve sosyal kalkınması amacıyla kamulaştırma işlemleri 
tamamlanarak tapu tescilleri Belediyemiz adına yapılmıştır. 
Taşınmazların kamulaştırma bedelinin %95 tutarı olan 1.909.500,00-₺ 
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Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair 
Yönetmelik gereğince katkı payından tahsis edilerek ödeme yapılmıştır. 
İlçemiz Aliağa Mahallesi 78 ada 3 ve 4 parseller üzerinde bulunan 
taşınmazın Nallıhan Kaymakamlığı ve Başkanlıklarının ileride doğacak 
ihtiyaçları göz önüne alınarak, Nallıhan Kaymakamlığı tarafından sosyal 
proje olan Aile Destek Merkezi (ADEM) Projesinin devamlılığı 
sağlanması amacıyla  Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 75/d maddeleri 
gereğince bedelsiz devrinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir.   

 49 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz sınırları içerisinde çiftçilikle 
uğraşan vatandaşlarımıza belediyemiz maddi imkanları ölçüsünde 
belediyemiz araçları ile ürünlerinin nakliyesi konusunda yardımcı 
olunmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

     
 
 
 

TASDİK OLUNUR. 
 

04/04/2022 
İsmail ÖNTAŞ 

Nallıhan Belediye Başkanı 
 


