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BELEDİYE MECLİSİ 2021/NİSAN AYI   
TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

01/04/2021 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/04/2021 40 Yapılan gizli oylama neticesinde oyların tasnifiyle Belediye Meclis 
Katibi Asil Üyeliklerine  Büşra ÇİFTCİ ve Naci BOZ’a 16(Onaltı) oy 
alan  Yedek Üyeliklere ise 16(Onaltı)şar oy alan Mehmet ERGİN ve 
Yılmaz SEVİNGÜL’ün, Belediye 1.Meclis Başkan Vekilliğine  16 
(Onaltı) oy alan Serhat SELVİ’nin,Belediye 2.Meclis Başkan Vekilliğine 
16 (Onaltı) oy alan Mehmet ÖZTÜRK’ün,Belediye Encümen 
Üyeliklerine 16(Onaltı )’şar oy alan Belediye Meclis Üyeleri Mehmet 
ÖZTÜRK ve Mehmet ERGİN’in seçildiğine karar verilmiştir. 
 

01/04/2021 41 Belediyemizin 2020 yılı hesap ve işlemleri 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Belediye Denetim Komisyonu 
tarafından incelenerek 15/03/2021 tarihli Denetim Komisyonu kararı 
hazırlanmış olup hazırlanan bu karar Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince okutularak Meclisin bilgisine 
sunulmuştur. 
 

01/04/2021 42 10/03/2021  tarihli 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması ile; özetle  
2020 yılında mahallelerimizden birinde bitki üretimi için sera yapıldığı, 
tarihi Nasuhpaşa Camii çevre düzenleme ve çarşı içi restorasyonu devam 
ettiği, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu inşaatına başlandığı, Çayırhan 
Mahallemizde kapalı Pazar yeri inşaatının devam ettiğini, 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 inşaatına başlandığı, mahallelere tarımsal 
sulama amaçlı sulama havuzları yapıldığı, dere ıslahları yapıldığı, 
pandemi ile mücadele kapsamında çeşitli sosyal yardım ve faaliyetlerin 
yapıldığı belediyenin 2020 yılı hesap hareketlerinin cetveller halinde 
gösterildiği, Üst Yönetici, Mali Hizmetler ve Harcama Yetkililerinin iç 
kontrol güvence beyanlarının olumlu olduğu incelenmekle, Belediyenin 
2020 Yılı Faaliyet Raporu, üzerinde yapılan  görüşmeler sonucunda 
toplantıya katılan  üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 

01/04/2021 43 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  Naci BOZ, Mehmet 
ÖZTÜRK, Mehmet ERGİN, Kazım KARAKOÇ VE İdris ERYÜCEL’in 
seçilmesine; Belediye İmar Komisyonuna  Gökhan ARICI, Büşra ÇİFTCİ, 
Yılmaz SEVİNGÜL, Necmi YILMAZ ve Hakan KAHRAMAN’ın seçilmesine; 
Belediye İsimlendirme ve Tarifeler Komisyonuna Serhat SELVİ, Büşra 
ÇİFTCİ, Naci BOZ, Orhan KATIRCI ve Göksel İLHAN’ın seçilmesine 
oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/04/2021 44 Yapılan görüşmeler sonucunda; İller Bankası A.Ş.’den hibe talebimizin 
de olduğu Çayırhan Mahallesi Göl Kenarı Yeşil Alan ve Rekreasyon 
Alanı Düzenleme işi için İller Bankası A.Ş.’den 2.000.000.-(ikimilyon)-
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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. 
 

01/04/2021 45 Yapılan görüşmeler sonucunda; İller Bankası A.Ş.’den hibe talebimizin 
de olduğu Merkez Mahalleri İmar Yolları Yol Üstü Kaplaması Yapım işi 
için İller Bankası A.Ş.’den 2.500.000.-(ikimilyonbeşyüzbin)-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 gelirlerinden 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 gelirlerinden 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 taktirde 
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 işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki 
her türlü gayrimenkulü 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 işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya  
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’ın yetkilendirilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

01/04/2021 46 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 
Ömerşeyhler Mahallesi Yayla Küme Evleri No:33 (106 ada 46 parsel) 
adresinde bulunan camiye ait taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına 
bağlı Nallıhan İlçe Müftülüğüne tahsisi konusunun incelenmesi için 
Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 
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01/04/2021 47 Yapılan görüşmeler sonucunda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürlüğünün 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı genelgesi kapsamında 
uygulanması gereken kısıtlamalar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel 
Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarihinde yayımlanan 
2020/27 sayılı Koronavirüs  (Covid-19) Önlemleri genelgesinin ( b ) 
bendi gereğince  2021 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayları olmak üzere 3 
(Üç) ay belediyemize ait ekli listede belirtilen toplam 80 (Seksen) adet 
işyerinden 3(Üç) ay 2021 Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için kira 
alınmamasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/04/2021 48 Yapılan görüşmeler sonucunda; Kırsal 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. 
 

01/04/2021 49 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi Fatih 
Caddesinde 77 ada 1 nolu parsel üzerinde kalan alanda bulunan isimsiz 
parkın isminin Emniyet Teşkilatında görevli 26.10.2015 günü Ankara 
ilinde görevi esnasında meydana gelen silahla yaralanma neticesinde 
kaldırıldığı hastanede 10.11.2015 tarihinde şehit olan ve Nallıhan 
Mezarlığına defnedilen “Şehit Polis Memuru Kemal DUMAN 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.   
 

01/04/2021 50 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi 504 ada 1 
parsel no.lu taşınmaz üzerinde, Belediyemizce yapımı devam tesisler için 
enerji talebi ile ilgili sahada yapılan incelemeler neticesinde söz konusu 
parsel üzerinde 40 m² trafo yeri ayrılması ile ilgili TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü adına kiralama taleplerinin incelenmesi için bu hususun 
Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir.   
 

01/04/2021 51  
Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisinin 02/03/2021 tarih 31 
sayılı kararının iptal edilerek; 
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 programının uygun olarak Nallıhan 
Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda 
dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım 
faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceği, 
b) Nallıhan şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları 
kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım 
şirketinin faydalanmasına izin verileceği, 
c) Dağıtım şebekesinin yapım ve dağıtım faaliyetlerinde 
gerekli iş birliğinin yapılacağına, 

02.12.2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7257 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. Maddesinin 8. bendinde 
belirtilen "3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı 
kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı 
olmaması veya uygulama imar plan olmakla birlikte yolların imar 
mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin 
meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden 
itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase 
edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi 
şartıyla, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke 
yatırımı yapılabilir." ve 7. Maddesinin 9. bendinde belirtilen "Doğal 
gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni 
genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım 
şirketine yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım 
şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan 
tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel 
alınmaz ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından 
bedelsiz olarak yapılır." ibaresi uyarınca işlemlerin yürütülmesinin 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

 
 
 

TASDİK OLUNUR.                                                           
05/04/2021 

 
 

İsmail ÖNTAŞ 
Nallıhan Belediye Başkanı 


