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BELEDİYE MECLİSİ 2022/OCAK AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

04/01/2022 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 2022 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 Orhan KATIRCI, 
Necmi YILMAZ ve Göksel İLHAN’ın  seçilmiş oldukları tespit 
edilmiştir. 
 

04/01/2022 02 Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. 
maddesi gereğince Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve 2021 
yılında çalıştırılan  personelden 2022 yılında  1 adet avukatın kısmi 
zamanlı, 3 adet mühendisin ve 1 Adet Ekomistin tam zamanlı olarak 
çalıştırılmasına, 01.01.2022-31.12.2022 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 2 adet Mühendis  için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali 
Yönetim Ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli 
Personel Ücret Tavanları genelgesi gereğince aylık 5.500,00.-TL son 
olarak belediyemizde çalışmaya başlayan mühendis için 4.250,00.-TL 
ücret, Ekonomist için ise 3.950,00.-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. 
 

04/01/2022 03 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisinin 03/01/2020 tarih 03 
sayılı kararı ile kabul edilen NALLIHAN BELEDİYESİ TEŞKİLAT 
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ’nin iptal edilerek Temizlik 
İşleri Müdürlüğü Teşkilat Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinin ilave 
edilerek yeniden hazırlanan NALLIHAN BELEDİYESİ TEŞKİLAT 
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ’nin kabul edilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

04/01/2022 04 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Sarıyar Mahallesi 117 ada 60 
parsel nolu belediyemize ait taşınmazın belediyemiz hizmetlerinde 
kullanılabileceğinden satılmamasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

04/01/2022 05 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan revizyon+ilave uygulama imar 
planında emsalli olan imar adalarında yapılaşma koşullarının (TAKS) 
belirlenmesi ve mer’i imar planı plan notları değişikliği ile ilgili nihai 
karara varılamadığından Belediye İmar Komisyonuna bu konu hakkında 
ek süre verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
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04/01/2022 06 Yapılan görüşmeler sonucunda; ilçemiz Meyilaliefe Mahallesinde 197 
ada 6 nolu parsel üzerinde ve Köy Konağı, Köy Fırını ve İmam 
Lojmanının bahçesinde bulunduğu tespit edilen isimsiz parkın isminin 
“Aliefe 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. 

04/01/2022 07 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Çayırhan 
Mahallesinde Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 39 ada 2 ve 3 
parseller 09.02.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çayırhan (ANKARA) 
Revizyon Uygulama İmar Planında İlköğretim Alanı olarak 
gözükmektedir. Bu nedenle söz konusu parsellerin bulunduğu adanın 
Eğitim Tesis Alanı olarak plan değişikliği yapılması hususunun 
incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

04/01/2022 08 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizdeki ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimize belediye bütçesi imkanları ölçüsünde servis ücreti 
yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir.   

04/01/2022 09 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mah. 289 ada 1-2-3-
4-5-6 sayılı parsellerin düzeltilmesiyle ilgili imar plan dosyasının 
hazırlanması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna 
gönderilmesini toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

04/01/2022 10 Yapılan görüşmeler sonucunda; Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
başlatılan ve gelişen “Sağlıklı Kentler” hareketinin Türkiye’de 
gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi, sürdürülebilir kalkınma 
ve sürdürülebilir kentler yaratmak amacı ile oluşturulan Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliğine üye olunması konusunun incelenmesi için Plan ve 
Bütçe Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

 
 

   TASDİK OLUNUR. 
     
                                                                                                                
05/01/2022          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


