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BELEDİYE MECLİSİ 2022/KASIM AYI 01/11/2022 TARİHİNDE YAPILAN  
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 
KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/11/2022 114 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Ozan Mahallesi Köyiçi Mevkii 
181 ada 3 parsel 95,29 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı konusunun 
incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/11/2022 115 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait olan Aliağa Mahallesi 
İstanbul Caddesi No:2/F adresinde bulunan taşınmazın tahsis süresinin 
sona ereceğinden Nallıhan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına, 5393 
sayılı Kanunun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri gereği 5 (Beş) yıllığına 
tahsis süresinin yenilenmesine bu yolda ilgililer ile gerekli protokol 
yapılması için Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki verilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.  

01/11/2022 116 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz ve civarındaki açımı yapılacak 
yeni yollar ve bakımı yapılacak yollarda kullanılacak asfalt malzeme 
üretimi için mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Davutoğlan Mahallesi 
sınırları içerisinde bulunan 133 ada 2 parselin, 25.05.2021 tarihli protokol 
kapsamında 17.694 ton 0,5 kırma kum malzeme tesliminin belediyemize 
yapılmasına müteakip, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü ile, 5393 sayılı kanunun 15/h 
ve 18/e maddeleri gereğince protokol süresinin 2 (İki) yıl uzatılmasına, 
bu yolda ilgililer ile gerekli protokol yapılması için Belediye Başkanı 
İsmail ÖNTAŞ’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir.   

01/11/2022 117 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizce 2023 Yılında 
uygulanacak, Ücret ve Tarifelerin incelenip görüşülmesi ve 
değerlendirilmesi çalışmaları, tamamlanamadığından, Belediye 
İsimlendirme ve Tarifeler Komisyonuna ek süre verilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/11/2022 118 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi Merkez Mahallerindeki 
(Aliağa, 100.Yıl, Hacıbey, Nasuhpaşa, Yazı, Atatürk, Fatih, Çayırhan ve 
Sarıyar) İnşaatlardan alınan Stabilize Teknik Alt Yapı Ücretinin konut, 
ticaret, konut + ticaret kategorilerinde tek tarife altında (KDV HARİÇ) : 
180,00 TL. (BEHER) olarak güncellenmesine; 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;  İbadet Yerleri ve Park alanları ile 
6360 sayılı yasa kapsamında köyden mahalleye dönüşen alanlarda 
yapılacak olan yapılar ilgili olarak stabilize teknik altyapı ücretinin 
alınmamasına; toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 

01/11/2022 119 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin artan nüfus yoğunluğu ve 
beraberinde getirdiği otopark ihtiyacı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 37. 
ve 44. Maddeleri esas alınarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği hususları 
gereği otopark alanları planlaması yapılarak Nallıhan İlave+Revizyon 
İmar Planı içerisinde kalan Aliağa Mahallesi Sobran Deresinin Orhan 
Eren Caddesi kısmını kapsayan bölgede imar planı değişikliği 
yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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01/11/2022 120 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akdere Mahallesinin, 7254 sayılı 
yasa kapsamına alınarak kırsal mahalle statüsünde değerlendirilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/11/2022 121 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize yardım talepleri bulunan 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara durumlarının tahkikatı ve mahallinde 
incelemesi yapılarak uygun görülenlere, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 
belediyenin görev ve sorumlulukları ile ilgili 14. maddesi gereğince ayni 
ve nakdi yardım yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

01/11/2022 122   Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. 
maddesi ve 17/04/2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin Ek 6. Maddesi kapsamında belediyemiz norm  kadrosunda 
2 adet sözleşmeli Ekonomist, 1 adet sözleşmeli Sosyolog, 1 adet 
sözleşmeli Tekniker 4 adet sözleşmeli Eğitmenin tam zamanlı 
çalıştırılmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim Ve 
Dönüşüm Genel Müdürlüğünün  Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret 
Tavanları genelgesi gereğince Ekonomist için aylık 2.693,84-TL, 
Sosyolog için aylık 2.693,84-TL, Tekniker için aylık 2.693,84-TL, 
Eğitmen için aylık 2.693,84-TL ücret ile genelgedeki ek ödemesinin 
yapılmasına, bu yolda ilgililer ile gerekli sözleşmelerin yapılması için 
Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki verilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

01/11/2022 123 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye başkanlığımızca hazırlanan 
Nallıhan Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliğinin 
kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir.   

 
 
 
 
 

   TASDİK OLUNUR. 
     
                                                                            
02/11/2022          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


