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BELEDİYE MECLİSİ 2023/OCAK AYI 03/01/2023 TARİHİNDE YAPILAN  
TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

03/01/2023 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 2023 yılında görev yapmak üzere Belediye 
Denetim Komisyonunun üç kişiden oluşmasına, 45 gün 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 Yılmaz SEVİNGÜL, 
Mehmet ERGİN ve Göksel İLHAN’ın  seçilmiş oldukları tespit 
edilmiştir. 

03/01/2023 02 Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. 
maddesi gereğince Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve 2022 
yılında çalıştırılan  personelden 2023 yılında  1 adet avukatın kısmi 
zamanlı, 4 adet mühendisin, 3 Adet Ekomistin, 1 adet sosyoloğun, 1 adet 
teknikerin ve 4 adet eğitmenin tam zamanlı olarak çalıştırılmasına, 
01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Avukat için Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Kamu Mali Yönetim Ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün  
Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarındaki tavan  ücretten 
ödenmesine, Daha önceden belediyemizde çalışmaya başlayan 1 adet 
İnşaat ve 1 adet elektrik mühendisi   için Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Kamu Mali Yönetim Ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün  Mahalli İdare 
Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları genelgesi gereğince aylık 
10.400,00.-TL, daha sonra başlayan inşaat mühendisi için 8.000,00.-TL 
son olarak belediyemizde çalışmaya başlayan çevre mühendisi için 
5.500,00.-TL ücret, ilk işe başlayan 1 adet Ekonomist için 7.400,00.-TL, 
diğer ekonomistler için 3.500,00.-TL, eğitmenler için 3.500,00.-TL, 
tekniker için 3.500,00.-TL,  ve sosyolog için ise   3.500,00.-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. 

03/01/2023 03 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik ve 
5393 sayılı Belediye Kanunun 49.Maddesinde, “Norm kadro ilke ve 
standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı 
tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının 
norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi 
kararıyla belirlenir.” denildiğinden Belediyemiz 2022 yılı Norm Kadro 
Cetveli Teknik Hizmetleri Sınıfı 8.derecede boş bulunan Ölçü Ayar 
Memuru kadrosunun  8.derecede Ekonomist kadrosu olarak 
değiştirilmesini, 8. Derece 1. Kademede boş olarak bulunan 1 adet 
Ekonomist ve 1 adet Teknisyenin tam zamanlı olarak çalıştırılmasını, 
ekonomist ve teknisyen için 3.500,00.-TL ücret ile genelgedeki ek 
ödemesinin yapılmasını, bu yolda ilgililer ile gerekli sözleşmelerin 
yapılması için Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki verilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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03/01/2023 04 Yapılan görüşmeler sonucunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
2670 sayılı Kanunla değişik 55’inci Maddesi’ne dayanılarak; aday 
memurların yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmeliğin 33’üncü Maddesi 
gereğince Nallıhan Belediyesi’nce uygulanacak eğitim programlarını, 
eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme 
esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na göre ilk defa Devlet Memurluğuna aday olarak 
atanacaklar için uygulanacak NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE DAİR 
YÖNETMELİK’in aynen kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/01/2023 05 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 
Çayırhan Mahallesi 49 ada 22 no.lu parselin trampa yapılmaması, 
satışının yapılması, Çayırhan Mahallesi 447 ada 17 no.lu parseldeki 
203,00 m² şahıs hissesinin hisse sahibi Sefa ACAR’dan arsa bedeli tespit 
edilerek belediyemizce satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

03/01/2023 06 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çulhalar Mahallesi 182 ada 2 
no.lu parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmayacağından satılmasına 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/01/2023 07 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara İli Nallıhan İlçesi Hacıbey 
Mahallesi 526 ada 5 parsel üzerinde bulunan Mustafa KAÇAR tarafından 
1980’li yıllarında yapılan ve mesken olarak kullanmakta olduğu bina ile 
ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesi (İmar Barışı) 
kapsamında Yapı Kayıt Belgesi aldığından bahisle, söz konusu parseli 
satın alma talebi ile ilgili hususun incelenmesi için İmar komisyonuna 
gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/01/2023 08 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesinde toplam 
455,00 m2 yüzölçümlü 350 ada 13 parseldeki belediyemizin 10,00 m2 
hissesinin satışı  ile ilgili hususun incelenmesi için İmar komisyonuna 
gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

03/01/2023 09 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi Karadoruk 
Mevkii 373,00 m² alanlı 86 ada 2 parsel nolu belediyemize ait arsa vasıflı 
taşınmazın satışı konusunun incelenmesi için İmar komisyonuna 
gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 
 
 
 

   TASDİK OLUNUR. 
     
                                                                            
05/01/2023         

        İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


