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BELEDİYE MECLİSİ 2021/MART AYI   

TOPLANTI KARAR ÖZETİ 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

02/03/2021 22 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nallıhan kent merkezi yıllar 
itibari ile nüfusu artış gösteren bir yerdir. Kentin bu artan nüfusun 
barınma ihtiyacın yönelik artışı bu bölgede çözümlenmek istenmektedir. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başlığı altında 
yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun şekilde 
Nallıhan’a kazandırılması amacıyla ilçemizde talep toplama süresi 
tamamlandığından Hacıbey 425 ada 2 parsel ile 2 ada 213 parselde TOKİ 
yapılması için  plan değişikliği konusunun incelenmesi için konunun 
Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesini toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/03/2021 23 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ramazan ayı içerisinde  gerekli 
incelemelerin yapılarak uygun görülen 1000 adet vatandaşımıza gıda 
yardımının yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir 

02/03/2021 24 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ramazan ayı boyunca ilçemizdeki fakir 
ve mağdur durumdaki vatandaşlara her gün iftar yemeği dağıtımının 
yapılmasına bu konudaki iş ve işlemlerin Belediye Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünce takip edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

02/03/2021 25 Yapılan görüşmeler sonucunda; ilçemiz içerisindeki muhtaç ve fakir 
çocukların ihtiyaç sahibi olduklarına dair araştırmalarının yapılarak 
ramazan ayı içerisinde giyim yardımının yapılmasına, aileye verilecek 
çekle ile ilçedeki tuhafiyecilerden almalarının sağlanmasını toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/03/2021 26 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 
gereğince belediyemizin norm kadro standartları yeniden düzenlenerek 
hazırlanmıştır. Hazırlanan 2021 yılı Norm kadro cetvellerinin aynen 
kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

02/03/2021 27 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz içerinde yer alan 2019 ve 2020 
yıllarında inşaa edilen; 100. Yıl Mahallesi (Nasuhpaşa Mh) Nergis 
Caddesi 465 ada 1-2-3-10-11-12 parseller üzerinde bulunan park, Fatih 
Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 360 ada kuzeyinde ve 355 ada güneyinde 
kalan park, Aliağa Mahallesi Fatih Caddesi 77 ada 1 parsel üzerinde 
bulunan park ve Çayırhan Mahallesi Fatih Caddesi 21 ada 13 parsel 
güneyinde yer alan park ile birlikte toplamda 4 adet parkın isminin 
verilmesi için konunun Belediye İsimlendirme ve Tarifeler Komisyonuna 
gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/03/2021 28 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akdere Mahallesi sınırları 
içerisinde, H26C-07b-2c paftasında, 614414-614520 yatay koordinatlar, 
4451669-4451767 düşey koordinatları arasında yer alan 101 ve 102 
numaralı konut adasını kapsamaktadır. Akdere Mahallesi 101 ve 102 
nolu imar adaları 1/1000 ölçekli 17/07/2013 tasdik tarihli Nallıhan 
İlave+Revizyon Uygulama İmar Planında E:0,75 yapılaşma koşullarında 
Hmax=9,50 m irtifada konut alanında kalmaktadır. İmar planı değişikliği 
yaklaşık 7.089 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Önerilen değişiklik talebi 
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plan bütününde incelendiğinde; iki imar adasının alanlarının toplamıyla 
oluşturulacak imar adasında her hangi bir emsal artışının söz konusu 
olmayacağı, yapılaşma koşullarının aynı olacağı düşünüldüğünde imar 
planı değişikliğinin ana plan kararlarını etkileyecek nitelikte olmadığı 
değerlendirilmiştir. Diğer yandan iki imar adasının birleşmesiyle yolun 
kaldırılması altyapı maliyetini düşürecek ve aynı miktarda alanın yeşil 
alana dahil edilmesi sosyal donatı dengesini olumlu yönde etkileyecektir. 
Dolayısıyla imar planı değişikliği, vatandaşın talebinin karşılanmasına 
yönelik teknik gerekçelerle önerilmekle birlikte kamu yararı niteliği de 
taşımaktadır.  Bu çerçevede hazırlanan imar planı değişikliği; mevcut 
imar planında iki ayrı konut adası olarak tanımlanmış alanın aradaki 7 m. 
lik yolun kaldırılarak tek imar adasına dönüştürülmesi ve yoldan artan 
alanın yeşil alana katılmasına yönelik düzenlemeleri içermektedir. Konut 
kullanımlı İki konut adası arasındaki 7 m. lik yaya yolu kaldırılarak iki 
konut adasının toplam büyüklüğünde tek konut adası oluşturulmuş, 
parkla konut adası arasındaki 5 m. lik yaya yolu 10 m. Olarak, kaldırılan 
7 m. lik yol alanın bir kısmı parkla konut adası arasındaki 5 m. lik yolun 
genişletilmesinde, artan kısmı ise yeşil alanın genişletilmesinde 
değerlendirilmiştir. Oluşturulan konut adasında, mevcut imar 
planındakiyle aynı yapılaşma koşulları: E=0.75, yençok=9.50 m. 
önerilmiştir. Yapı yaklaşma mesafesi her yönden 5 m. olacak şekilde 
belirlenmiştir. Herhangi bir emsal artışı olmadığı plan açıklama 
raporunda bildirilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda yapılan plan 
değişikliğinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir 

02/03/2021 29 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi sınırları 
içerisinde, H27D-19a-1b ile H27D-19a-2a paftasında yer alan 427 ve 428 
numaralı EÜAŞ Ç.T.S. Sos. Tes.Loj. Alanı 1/1000 ölçekli 06/01/2014 
tasdik tarihli Çayırhan İlave+Revizyon Uygulama İmar Planında E:1,20 
yapılaşma koşullarında Hmax=12,50 m irtifada kalmaktadır. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar ve Planlama 
Dairesi Başkanlığı’nın 7039 sayılı yazısı ile söz konusu imar adalarını 
kapsayan alanda toplu konut projesi yapılacağı bildirildiğinden; mer’i 
imar planında ’’Lojman’’ kullanımının E:1,50; Yençok=12,50 yapılaşma 
koşullu ’’ Konut Alanı’’ olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. Değişiklik 
talebi plan bütününde incelendiğinde; Öneri plan notları; 
1. Konut Alanı İçerisinde Planlama Alanının İhtiyacına Cevap Verecek 
Nitelikte Toplam Emsale Esas İnşaat Alanının % 0.05'ini Geçmemek 
Koşulu İle Bağımsız Bölüm Olarak Veya Konut Altında Ticari Birimler 
Yapılabilir. Bu Yapılar Emsale Dahildir. Ticari Birimlerin Yeri Vaziyet 
Planına Göre Belirlenir Ve İfraz Edilebilir. 
2. Planlama Alanı İçerisinde, İhtiyaç Duyulması Halinde, İmar Ada Ve 
Parsellerinde Teknik Altyapı Alanları Ve Özel Teknik Altyapı Alanları 
Yapılabilir. İmar Ada/Parsellerinde Teknik Altyapı Ve Özel Teknik 
Altyapı Alanları İfraz Şartları Aranmaksızın Vaziyet Planına Göre İfraz 
Edilebilir Veya İskan Almaksızın Kat Mülkiyetine Göre Bağımsız Bölüm 
Olarak Belirlenir. 
                      3. Belirtilmeyen Hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve 
İlgili Yönetmelikleri geçerlidir şeklinde  yapılan plan değişikliğinin 
yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/03/2021 30 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Tekirler Mahallesinde 155 ada 7 
nolu parsel üzerinde bulunduğu tespit edilen  isimsiz parkın isminin 
“Tekirler 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.   
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02/03/2021 31 Yapılan görüşmeler sonucunda; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal 
Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci 
maddesi uyarınca; 

1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı 
verilen Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.nin dağıtım 
bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine, 

2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde 
belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket 
edilmesine, 
 

3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı 
verilen dağıtım şirketinin; 
 

a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Nallıhan 
Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda 
dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım 
faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin, 
 

b) Nallıhan Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz 
dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, 
belediyemiz görev ve yetki alanları dâhilinde dağıtım şirketinden 
ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli 
(asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad 
altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve 
yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin 
belediyemiz tarafından yapılacağının, 

c) Nallıhan Şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları 
kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım 
şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin, 
 

d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş 
birliğinin yapılacağının,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
nezdinde taahhüt edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

02/03/2021 32 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz sorumluluğunda olan 
yerlerde verilecek kazı izin veya ruhsat çalışmalarının Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve 
Esasları Uygulama Yönetmeliği ve Alt Yapı Koordinasyon Merkezi 
Müeyyideler Yönetmeliği maddelerine göre çalışmaların yapılmasına 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

02/03/2021 33 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi sınırları 
içerisinde 79 ada 4 no.lu parsel üzerinde Tarihi Tescilli Belediye Hizmet 
Binamızın bulunduğu ve bu parsele cephe veren 79 adadaki diğer 
parsellerin kamulaştırıldığı ve kamulaştırma işlemlerinin devam ettiği de 
değerlendirilerek, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava 
Dairesi’nin 16.12.2020 tarih 2020/681 E. 2020/1241  K. Sayılı kararı ve 
Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.07.2020 tarih ve 
208 sayılı kurul kararı ile belirlenmiş fonksiyonlar doğrultusunda 
belediye hizmet alanı ilan edilen; tarihi tescilli kültür varlığı olan 
Belediye binamızın, ön cephe siluetinin açılması ve korunması, çevre 
düzeni ve sokak sağlıklaştırılması ile 03.07.2020 tarih ve 55 sayılı 
Belediye Meclis Kararımız doğrultusunda İlçemiz Aliağa Mahallesi 79 
ada 2 no.lu parselin kamulaştırılmasına, kamulaştırma kanunu gereğince 
mülkiyetinin Belediyemize kazandırılması hususunda Belediye 
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Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile 
karar verilmiştir.    

02/03/2021 34 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz 
Davutoğlan Mahallesi, Bentbaşı Mevkii, 16.257,93 m² yüzölçümlü, tarla 
vasfındaki 133 ada 2 nolu parselin Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı’na  5 (Beş) yıllığına asfalt plenti ve beton tesisi 
kurulması amacıyla protokol ile tahsis edilmesine, protokol yapılması 
için belediyemiz adına Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’ın 
yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir.   

02/03/2021 35 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi hudutlarında 
bulunan mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ‘ne ait 2.430,80 m² 
yüzölçümlü 63 ada 75 parsel, 1.670,55 m² yüzölçümlü 63 ada 76 parsel 
ve 4.562,09 m² yüzölçümlü 64 ada 53 parsel sayılı taşınmazların ilçe 
sakinlerinin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla kamulaştırılması 
veya bedelli devir alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

02/03/2021 36 Yapılan görüşmeler sonucunda; 2021 yılı 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu’nun 96. Maddesinde belirtilen harçların dışında 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ve ayrıca 04.03.2009 tarih ve 27159 
sayılı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereğince iş deneyim 
belgelerinin hazırlanarak onaylanması aşamasında  
1- İnşaatlarda Stabilize Teknik Alt Yapı Ücreti (KDV HARİÇ) 
Konut  : 100,00 TL(BEHER m²) 
Ticaret  : 140,00 TL(BEHER m²) 
Konut+Ticaret: 140,00 TL(BEHER m²) 
NOT 1: Birden fazla yola cephesi olan parsellerde, bina giriş cephesi olan 
yoldan 1, bina giriş cephesi olmayan yoldan 1/2 oranında, müstakil 
konutlarda en fazla altında bodrum katı olan zemin+1 katlı ve 2 bağımsız 
bölümlü konut inşaatlarından yol katılım bedellerinin hesaplanmasında 
tutarın %10 oranında alınmasına, kat ilavesi ve eski binanın yıkılıp 
yeniden yapılma aşamasında en fazla altında bodrum katı olan zemin+1 
katlı ve 2 bağımsız bölümlü konut inşaatlarında hesaplanan stabilize 
teknik alt bedelinin  %10 miktarının alınmasına, 
NOT 2: Eğitim, Kültür, Sosyal, Sağlık Yurt v.b. dallarda, ihaleli devlet 
işlerinde, dini tesis alanlarında ve benzer alanlar ile 6360 sayılı yasa ile 
köyden mahalleye dönüşen alanlarda yapılacak olan yapılarla ilgili olarak 
stabilize teknik altyapı ücretinin alınmamasına. 
2-İş Deneyim Belgesinin hazırlanarak onaylanması aşamasında; 
      Gerçek kişilerden          :500,00 TL 
    Tüzel kişilerden          :1.000,00 TL harç alınmasına toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

05/03/2021 37 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Emremsultan Mahallesi 588 
parselde bulunan 310,79 m² yüzölçümlü, Hali Arazi vasfındaki taşınmaz, 
Nallıhan Emlak Şefliği tarafından 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi 
gereğince Açık Teklif Usulü ile 11.03.2021 tarihindeki satış ihalesine 
belediyemize almak üzere iştirak edilmesine, ihaleye Belediyemiz Emlak 
İstimlak Müdürü’nün katılmasına, bu hususta gerekli iş ve işlemlerin 
yerine getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
 

05/03/2021 38 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesi, 425 ada 1 
parsel mevcut durumda üzerinde yapısı olan Ortaöğretim Tesis alanı 
kullanımındadır. 425 ada 2 parselin bir kısmı Ortaöğretim Tesis 
alanı(1123 m²) diğer kısmı ise Belediye Hizmet Alanı (7114 m²) 
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kullanımındadır. 2 ada 213 parselin 425 ada 2 parsel kısmından 356 m² 
lik kısmı yol alanı diğer kısmı ise park alanı kullanımındadır. Park 
alanının doğu kısmı jeolojik olarak ayrıntılı jeolojik etüd gerektiren alan 
(aje) dir. İmara açılması planlanan bölge imar planı sınırında olup zemin 
yönünden uygun bir arazidir. Zemin açısından uygun olmayan AJE alanı 
plan değişikliğinde mevcut Park alanı olarak korunmuştur. Depreme 
uygun nitelikli yaşam alanlarının oluşturulabilmesi açısından ve 
bölgedeki yıpranmış yapı stoğunda yaşayan bölge halkının bu alanlarda 
ikamet edebilmesi amacıyla zemin yönünden uygun olan arazide 
planlama çalışması gerekmektedir. Planlama çalışması yapılırken mevcut 
okul alanının mevcut binası ve duvarları korunmuş atıl kalan alan 
yeniden planlanacaktır. Ayrıca belediye hizmet alanı olarak tanımlı alan 
Belediye tarafından kullanılmamakta boş olarak durmaktadır. 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planı ile 425 ada 1 parselde mevcut durumda 
bulunan okul alanı okulun bahçe duvarına göre Ortaöğretim alanı olarak 
korunmuştur. Bu alan dışında kalan atıl durumda bulunan Ortaöğretim 
tesis alanı kullanımlı alan ise 425 ada 2 parsel ile birlikte konut alanı 
olarak değerlendirilmiş. Okul alanı ile konut alanı arasında bir yol alanı 
tanımlanmıştır. Mevcut plandaki park alanı (2 ada 213 parseli kapsayan) 
m² si korunmuş sadece AJE alanına kadar olan kısmı arazinin daha 
verimli değerlendirilebilmesi, inşaat maliyetlerinin yükselmemesi için 
öneri planda konut alanı olarak tanımlanmış alanın kuzeyine taşınmıştır. 
Yapılaşma koşulları, Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi 
kapsamında E=1.00 Yençok=15,50 m olarak belirlenerek Hacıbey 425 
ada 2 parsel ile 2 ada 213 parseldeki  plan değişikliğini aynen kabul 
edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

05/03/2021 39 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 
Çayırhan Mahallesi 317 adada bulunan 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı parseller 
veya 150009 ada 2 sayılı parselden biri karşılığında mülkiyeti Ankara 
Büyükşehir Belediyesine ait Nasuhpaşa Mahallesi 220 ada 231 ve Aliağa 
Mahallesi 283 ada 31 nolu 2 adet parselin karşılıklı olarak trampa 
yapılmasına, bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 
 

   TASDİK OLUNUR. 
                                                                                                              
05/03/2021          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


