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BELEDİYE MECLİSİ 2022/MAYIS AYI   
TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

 
 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

09/05/2022 50 Yapılan görüşmeler sonucunda; İller Bankası A.Ş.’den Millet Bahçesi 
Projesi belediyemiz taleplerini karşılamadığından revize edilmesi için 
geriye gönderilmesi bu sebeple çıkacak maliyet hesabı bilinemediğinden 
kredi kullanılması hususunun ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir.   
 

09/05/2022 51 Yapılan görüşmeler sonucunda; İller Bankası A.Ş.’den Nallıhan ilçesi 
merkez mahalleleri 2. Etap yol ve kaldırım yapımı için İller Bankası 
A.Ş.’den 10.000.000.-(Onmilyon)-TL kredi kullanılmasına, krediden 
kaynaklanacak anapara ,faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, 
harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak 
Belediyemiz gelirinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan 
herhangi bir  kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından(%40’ın 
dışında ve %100’üne kadar )karşılanmasına, kredi teminatına konu 
gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu 
krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç, 
ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı 
şartlarda ve talep tarihinde  İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin 
edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye 
ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili 
devam eden işlemeleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü 
gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye , Belediyemizin her 
türlü gelir, hak ve alacaklarını  İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller 
Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her 
türlü değişiklik çerçevesinde , 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. 
maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu 
işleriyle ilgili her türlü işlemi yapmaya Nallıhan Belediye Başkanı 
İsmail ÖNTAŞ’ın yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 
 

09/05/2022 52 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, sınırları içerisinde 3536 
ve 3537 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan parsel sınırı ile yol boşluğu 
arasında kalan 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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09/05/2022 53 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesi 366 
ada 15 no.lu parselin bulunduğu alan 06.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 
ölçekli Çayırhan (ANKARA) İlave + Revizyon Uygulama İmar planında 
bitişik nizam konut alanı olarak gözükmektedir. İlçemiz 
vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere ibadet yeri olarak 
değiştirilmesi ile ilgili plan değişikliği yapılması konusunun incelenmesi 
için Belediye İmar komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

09/05/2022 54 Yapılan görüşmeler sonucunda; 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  
 

BELEDİYE ATATÜTK YÜZME HAVUZU VE 
SPOR TESİSLERİ KİRALAMA ÜCRETLERİ 

2022 Yılı 
Tarifesi 

1- Akdere Mahallesi Atatürk Yüzme Havuzu 
Düğün Salonu Kira Bedeli      

 
3.000,00.- 

2-  Halı Saha 1 Saat 120,00.- 

3-  Basketbol Sahası  Ücretsiz 

4- Tenis Kortu  Ücretsiz 

Olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
 

09/05/2022 55 Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar komisyonu kararına uygun olarak 
İlçemiz Çayırhan Mahallesi 3643 parselde hissedardan muvafakat 
alınmadığı için trafo yeri ile ilgili plan tadilatının yapılmamasına 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

09/05/2022 56 Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar komisyonu kararına uygun olarak 
Belediyemize ait Aliağa Mahallesi 612 ada 1 no.lu parseldeki taşınmazın 
ekli planda işaretli 50,00 m² (10*5) trafo yeri ve tel çit olarak kullanılmak 
üzere 50,00 m²’lik kısmına Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. adına 0,01-TL 
iz bedeli ile 25 yıl süre ile kira şerhi tescil edilmek suretiyle trafo 
yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

09/05/2022 57 Yapılan görüşmeler sonucunda; 6360 sayılı yasa ile köyden mahalleye 
dönüşen mahallerdeki mahalle parkların isimlendirme çalışması 
tamamlandığından İlçemiz merkez mahallelerindeki ve Çayırhan 
Mahallemizdeki isimsiz parklara isim verilmesi hususunun Belediye 
İsimlendirme ve Tarifeler Komisyonuna havale edilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

09/05/2022 58 Belediyemizin 2021 Yılı Gider Kesin Hesabı Toplamı 58.892.974,01.- 
TL., Gelir Kesin Hesabı Toplamı 58.506.376,14.-TL. gerçekleştiği, 
yapılan açık oylama sonucunda, Belediye Başkanlığının 2021 Yılı Gelir 
ve Gider İdari ve Kesin Hesabı Katisinin kabulüne oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
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09/05/2022 59 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Dereköy Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan 144 ada 8 parsel tapu kayıtlarında 6.404,23 m² 
yüzölçümlü olarak tarla vasfında ki Taşınmazın 2.801,85 m²’lik kısmı 
(hissesi) Belediye Başkanlığımıza aittir. Söz konusu taşınmazın 
mahallenin kırsal turizm faaliyetleri ile ortak ihtiyaçlarının karşılanması 
ve üzerine Mahalle Odası yapılması amacıyla Belediyemiz hissesi 
haricinde geriye kalan 3.602,38 m² hissenin kamulaştırılarak satın 
alınması bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

09/05/2022 60 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz ile yurt içindeki tarihi ve doğal 
güzelliklerin tanıtımı ile görülmesi amacıyla Belediyemizce Kültür 
Gezileri düzenlenmesine bu iş ve işlemlerin Belediye Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğünce takip edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir. 
 

     
 
 
 
 
     TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                       
   10/05/2022          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


