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BELEDİYE MECLİSİ 2021/KASIM AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 
KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

02/11/2021 118 Yapılan görüşmeler sonucunda 2464 sayılı yasa gereğince 2022 yılında 
uygulanacak olan resim, ücret, harç v.b. ücret tarifeleri oy birliği ile 
belirlenmiştir. 

02/11/2021 119 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karahisargölcük Mahallesinde 
111 ada 2 nolu parsel üzerindeki köy (Mahalle) okulunun bahçesinde 
bulunduğu tespit edilen isimsiz parkın isminin “Hisar 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.   

02/11/2021 120 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisimizin 02.05.2021 tarih 
ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 1280 sayılı kararı ile onaylanan,  İlçemiz 
Akdere Mahallesi 101 ve 102 nolu adalarda yapılan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği 10.08.2021 – 10.09.2021 tarihleri 
arasında 30 gün süre ile askı ilanına çıkarılmıştır. Akdere Mahallesi 142 
ada 16 nolu parsel 17.07.2013 tasdik tarihli Nallıhan İlave+Revizyon 
Uygulama İmar Planında bir kısmı park alanı bir kısmı da tarla vasfında 
plansız alanda kalmaktadır. Daha önceki imar planlarında söz konusu 
parselin plan fonksiyonlarında tarım arazisi kapsamında kaldığı, tapu 
kayıtları incelendiğinde de İtiraz sahibi tarafından parselin plansız alanda 
kaldığı bilerek satın aldığı anlaşılmaktadır. İtiraz dilekçesinde imar plan 
değişikliğinin kamu yararı ve şehircilik ilkelerini gözetmemekte ve 
hukuka aykırılık oluşturduğu bildirilmektedir. Ancak itiraza konu olan 
parsel planlama alanı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle itiraz 
dilekçesinde yer alan imar planı değişikliğinin kamu yararı ve hukuka 
aykırılık oluşturmadığı tespit edildiğinden itirazın REDDİNE ve itiraz 
konusunun Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde de görüşülerek 
karara bağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir.   

02/11/2021 121 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan ilçe sınırları içerisinde bulunan 
Alan, Aksu, Alpağut, Arkutça, Aşağıbağdere, Aşağıbağlıca, 
Aşağıkavacık, Atça, Aydoğmuş, Belenalan, Belenören, Beyalan, Beycik, 
Beydili, Bozyaka, Cendere, Çalıcaalan, Çamalan, Çiller, Çive, Çulhalar, 
Danişment, Davutoğlan, Demirköy, Dereköy, Doğandere, Döğmeci, Eğri, 
Emremsultan, Epçeler, Ericek, Eymir, Gökçeöz, Güzelöz, Hacıhasanlar, 
Hıdırlar, İslamalan, Kabaca, Kadıköy, Karacasu, Karahisar, 
Karahisargölcük, Karahisarkozlu, Karaköy, Kavakköy, Kulu, Kuruca, 
Kuzucular, Meyilaliefe, Meyildere, Meyilhacılar, Nallıdere, Nallıgölcük, 
Nebioğlu, Osmanköy, Ozan, Ömerşeyhler, Öşürler, Sarıkaya, Sobran, 
Soğukkuyu, Subaşı, Tekirler, Tekke, Tepe, Uluhan, Uluköy, Uzunöz, 
Yakapınar, Yenice, Yeşilyurt, Yukarıbağdere, Yukarıbağlıca, 
Yukarıkavacık olmak üzere toplam 74 adet köyden mahalleye dönüşen 
yerleşim yerlerinin  kırsal yerleşim özelliklerinin devam ettiğinden  7254 
sayılı yasa kapsamına alınarak kırsal mahalle statüsünde 
değerlendirilmesine, müracaatta bulunan Akdere mahallesinin 6360 sayılı 
yasa öncesinde mücavir alan içerisinde olduğundan, Sarıyar Mahallesinin 
ise köy olmayıp belde belediyesi olduğundan 7254 sayılı yasa 
kapsamında kırsal mahalle statüsünde değerlendirilmemesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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02/11/2021 122 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi Kızılyazı 
Mevkiinde toplam 529,00 m2 alanlı 342 ada 4 parselin 84,00 m2  
belediyemiz hissesinin  satışı ile ilgili hususun incelenmesi için Belediye 
İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

02/11/2021 123 Yapılan görüşmeler sonucunda; İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen 
Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Mobil 
Elektronik Sistem Entegrasyonu altyapı imalatlarının Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğüne bildirmesi ve imalatlar ile ilgili sorumlulukların kendilerine 
ait olması şartıyla verilecek ruhsatlarda herhangi bir ruhsat bedeli 
alınmamasına ilişkin yapılan talebin incelenmesi için Belediye Plan ve 
Bütçe Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir.   

02/11/2021 124 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz 100. Mahallesi Kırlangıç 
Caddesi No:8 adresinde bulunan Öz Belde Sitesi Genel Kurul Toplantısı 
yapıldığı, sitede ikamet edenlerin 4/5 ‘nün, Sitesi içerisine Çocuk Oyun 
Grubu yapılmasını kabul eden imzalı kabul beyanlarının 
gönderildiğinden, Site yakınlarında da park ya da oyun grubu 
olmadığından Belediyemizce Öz Belde Sitesi içerisine Çocuk Oyun 
Grubu yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir.   
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