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BELEDİYE MECLİSİ 2019/EKİM AYI  
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/10/2019 83 Yapılan görüşmeler sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli 
Emlak Genel Müdürlüğünün 24/09/2019 tarih ve E-2019875 sayılı yazısı 
gereği Mülkiyeti Belediyemize ait Çayırhan mahallesi 367 ada 10 nolu 
parsel taşınmazın hazine adına tescil edilmesine müteakip mülkiyeti 
maliye hazinesine ait olan 2102 parsel ve 367 ada 2 nolu parseldeki hisse 
devri için  İlçemiz Çayırhan Mahallesinde tamamı belediyemize ait olan 
367 ada 10 nolu parselin Maliye Hazinesine devir yapılmasına ve 
Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a devir konusunda yetki 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/10/2019 84 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin 2020 yılı bütçesi, ilgili 
birimlerden, Encümenden ve başkanlık makamınca incelerek 
hazırlanmıştır. Belediye Bütçesinin incelenmesi için Mahalli İdareler 
Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. fıkrası 
gereğince Belediye Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/10/2019 85 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin mahallelerinde bulunan 6360 
sayılı yasa öncesinde köy tüzel kişiliği adına kayıtlı olan ancak şimdi 
belediyemiz mülkiyetine geçen konak ve konutların mahalle halkının 
kullanabilmesi amacıyla mahalle muhtarlığını temsilen muhtar adına 10 
(On) yıllığına kiralanmasına ve bu hususların yerine getirilmesi içinde 
Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

03/10/2019 86 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin 2020 yılı içerisinde 
uygulayacağı ücret, harç ve tarifelerin belirlenmesi için bu hususu da 
incelenip değerlendirilmesi için Belediye İsimlendirme ve Tarifeler 
Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

04/10/2019 87 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin Belediye ve Bağlı 
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
Dair Yönetmelik gereğince norm kadro standartları yeniden düzenlenerek  
hazırlanmıştır. Toplamda 145 memur 73 işçi norm kadrosu olduğu dolu 
ve boş kadro değişiklik cetvellerinin incelenmesiyle uygun görülerek 
hazırlanan 2020 yılı Norm kadro cetvellerinin aynen kabul edilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

05/10/2019 88 Yapılan görüşmeler sonucunda; Bölgemizdeki arıcılık ve bal üretimine 
çeşitlilik ve farklı bir konsept sağlamak, lavanta balı üretimini 
desteklemek ve bölgemizdeki çiftçilerimize farklı üretim kapıları açmak 
amacıyla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini desteklemek kapsamında 
aynı haneden birden fazla kişi başvurmamış olmak, ilçe sınırları 
içerisinde ikamet ediyor olmak, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak, 
kendine ait tapulu arazisi olmak şartlarını taşımak ve 1. Sınıf tarım arazisi 
olmamak kaydıyla  %25 katkı payı, %75 hibe ile “Lavanta Fidesi 
Desteği” yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

06/10/2019 89 Yapılan görüşmeler sonucunda;  kış şartları çetin ve uzun geçtiğinden 
fakir ve muhtaç ailelere dağıtılan kömür yetmemekte yada vatandaş gurur 
meselesi yaparak kurumlara gidip isteyememektedir. Belediyemizin 
bütçe imkanları doğrultusunda ilçemizde yaşayan kimsesiz, mağdur ve 
yardıma muhtaç ailelerin tesbit edilerek yakacak yardımı olarak 1 (Bir) 
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tona kadar kömür verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

07/10/2019 90 Yapılan görüşmeler sonucunda;  İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesinde ¼ 
hissesi Halit Semih BOYACIOĞLU, ¼ Melih BOYACIOĞLU, ¼ Nezihi 
Uğur BOYACIOĞLU, ¼ Vecihi Nail BOYACIOĞLU adına kayıtlı 167 
ada 3 nolu tapuda tarla vasfında olan taşınmazın ilçe halkımızın 
hizmetine sunulması kapsamında Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak 
üzere mer’i imar planına uygun olarak Belediyemizce kamulaştırılarak 
satın alınmasına ve bu hususta Belediyle Encümenine yetki verilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

08/10/2019 91 Yapılan görüşmeler sonucunda; Davutoğlan Mahallesinden Hayati TOK, 
Karahisar Mahallesinden İbrahim EROL, Karaköy Mahallesinden Musa 
ERTEKİN, Uluköy Mahallesinden Ali ÖZMEN ve Dereköy 
Mahallesinden Musa ERARSLAN sağlık problemleri nedeni ile mahkeme 
yeminine gelmediklerinden bu bilirkişilerin yerlerine yeni üyelerin 
seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

09/10/2019 92 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nasuhpaşa (Fatih) Mahallesi 359 ada 8 
nolu parselde bulunan Nallıhan Belediyesine ait 121,00 m2 hissenin, 
387,00 m2 hisseye sahip diğer hissedara satılmasına, satışı konusunda 
Belediyle Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir.  
 

10/10/2019 93 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nasuhpaşa (Fatih) Mahallesi 359 ada 8 
nolu parselde bulunan Nallıhan Belediyesine ait 121,00 m2 hissenin, 
387,00 m2 hisseye sahip diğer hissedara satılmasına, satışı konusunda 
Belediyle Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

11/10/2019 94 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesi 39 ada 183 nolu 
parselde bulunan taşınmaz üzerinde bulunan yapı, tapuda cins değişikliği 
yapılabilmesi için Belediye Başkanlığımız tarafından muvafakat 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

12/10/2019 95 Yapılan görüşmeler sonucunda; mülkiyeti Belediye Başkanlığımızda 
bulunan Aliağa Mahallesi Orhan Eren Caddesi No:8/1 adresinde 80 ada 
19 parsel de bulunan taşınmazın birinci katının Diyanet İşleri Başkanlığı 
(Nallıhan İlçe Müftülüğüne) tahsisi konusunun incelenmesi için Belediye 
İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

13/10/2019 96 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz genelinde kırsal kesimde gelir 
getirici faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında, kırsalda ihtiyaç sahibi 
genç nüfusun üretime  ve sosyal  hayata katılmasını sağlamak,  küçükbaş 
hayvan üretimine katkı  sağlamak  amacıyla sosyal güvencesi olmayan 
kırsalda ikamet eden  genç çiftçilerimize 10 (On) adet koyun 1 (Bir) adet 
koç dağıtılması konusunun incelenmesi için Belediye Plan ve Bütçe 
Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

14-15-
16/10/2019 

97 Yapılan görüşmeler sonucunda ; Belediyemizin 2020 yılı Analitik 
Bütçesi  Gelir ve Gideri   47.000.000,00.-TL denk olarak,  toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 
   TASDİK OLUNUR. 

     
                                                                                                                
02/10/2019          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


