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BELEDİYE MECLİSİ 2019/OCAK AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
 
 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

03/01/2019 01 Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı yasanın 25. maddesi 
gereğince bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt 
ve işlemlerinin denetimi için 2019 yılında görev yapmak üzere Belediye 
Denetim Komisyonunun üç kişiden oluşmasına, 45 süre ile görev yaparak 
, komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde 
uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük 
tutarının üçte biri oranında  huzur hakkı ödenmesine yapılan açık oylama 
ile oy birliği ile karar verilerek  yapılan gizli oylama neticesinde oyların 
tasnifiyle Belediye Denetim Komisyonuna Ahmet TUNAR, Hatice 
DELİKKULAK ve Göksel İLHAN’ın  seçilmiş oldukları tespit 
edilmiştir. 
 

03/01/2019 02 Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. 
maddesi gereğince Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve 2018 
yılında çalıştırılan  personelden 2019 yılında  1 adet Avukatın kısmi 
zamanlı, 2 adet Mühendisin tam zamanlı olarak çalıştırılması, 
aylıklarının  01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Kısmi zamanlı 
Avukat için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarındaki  
tavan ücretten ödenmesi,  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları 
genelgesi gereğince Mühendisler için aylık 2.880,00.-TL ücret ile 
genelgedeki ek ödemelerinin yapılması,  bu yolda ilgililer ile gerekli 
sözleşmelerin yapılması için Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

03/01/2019 03  
Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün bünyesinde bulunan Depo Ambar Memurluğunun  2018 
yılı Bütçe performansı  araştırılıp incelenmiş olduğu 2018 yılı İş ve 
işlemlerin düzgün ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmiş olduğu 
meclisin bilgisine sunulmuştur. 
 

03/01/2019 04 Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununu 18. 
Maddesinin ( n ) bendi gereğince;  
  1. Nasuhpaşa Mahallesi Şehit Ömer Boztepe Sokağında ve İmarın 
273 ada 1 nolu parseli üzerinde mevcut bulunan parkın isminin olmadığı 
tespit edilmiş bu isimsiz parka “Yunus Emre Parkı” isminin 
verilmesine, 

2. Hacıbey Mahallesi Numan Caddesinin Güneyinde, 15 nolu 
adanın Kuzeyinde mevcut bulunan parkın isminin olmadığı tespit edilmiş 
bu isimsiz parka belediyemizde görevli iken vefat eden Zabıta Memuru 
Sinan DEMİR’in isminin yaşatılması amacıyla  “Sinan Demir Parkı” 
isminin verilmesine, 
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          3. 100.Yıl Mahallesi 152 nolu adanın Doğusunda mevcut bulunan 
parkın isminin olmadığı tespit edilmiş bu isimsiz parka “100.Yıl Parkı” 
isminin verilmesine ve ilçemizdeki diğer isimsiz parklarla ilgili 
çalışmanın devam edebilmesi için Belediye İsimlendirme ve Tarifeler 
Komisyonuna ek süre verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

03/01/2019 05 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan ilçesi Hacıbey Mahallesi 9 ada 
29 nolu 291,00 M² büyüklüğündeki taşınmazın mülkiyeti Nallıhan 
Belediyesine aittir. Durmuş BAĞCI tarafından Hacıbey Mahallesi 9 ada 
29 nolu parsel üzerinde 1980’li yıllarda yapılan bina için 3194 sayılı imar 
kanununun geçici 16. Maddesi (İmar Barışı) gereğince Yapı Kayıt 
Belgesi aldığını ve söz konusu parselin tarafına satışı talep edildiğinden 
bu hususun incelenmesi için konunun Belediye İmar Komisyonuna 
gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/01/2019 06 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi 80 
ada 9 parsel nolu 1.054,00 M² büyüklüğündeki taşınmazını 602,00 M² lik 
hissesi Ali Seydi ÇAM’a geriye kalan 452,00 M² lik hissesi Nallıhan 
Belediyesine aittir.  Söz konusu parselde bulunan 452,00 M² lik Nallıhan 
Belediyesine ait hisse diğer hissedar Ali Seydi ÇAM tarafından satışı 
talep edildiğinden bu hususun incelenmesi için konunun Belediye İmar 
Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

03/01/2019 07 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan ilçesi Nasuhpaşa Mahallesi 404 
ada 9 parsel nolu 536,00 M² büyüklüğündeki taşınmazın 372,07 M² lik 
hissesi İbrahim AYKUL’a geriye kalan 163,93 M² lik hissesi Nallıhan 
Belediyesine aittir.  Söz konusu parselde bulunan 163,93 M² lik Nallıhan 
Belediyesine ait hisse diğer hissedar İbrahim AYKUL tarafından satışı 
talep edildiğinden bu hususun incelenmesi için konunun Belediye İmar 
Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

03/01/2019 08 Yapılan görüşmeler sonucunda; Süriye GEMİCİ,Önder GEMİCİ ve 
Özgür Barış GEMİCİ tarafından Nallıhan ilçesi Nasuhpaşa Mahallesi 302 
ada 23 parselin  yol olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Söz konusu 
parseldeki kendilerine ait olan hisselerin değer tesbitinin yapılarak 
Belediyemiz tarafından satın alınması ve belirlenen değerin taraflarına 
ödenmesi talep edildiğinden bu hususun incelenmesi için konunun 
Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 
 

   TASDİK OLUNUR. 
     
                                                                                                                
04/01/2019          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


