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BELEDİYE MECLİSİ 2022/EKİM AYI  
TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

 
 
 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

04/10/2022 98 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin 2023 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. 

05/10/2022 99 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin 2023 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 

06/10/2022 100 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 146 memur 73 işçi norm kadrosu olduğu dolu 
ve boş kadro değişiklik cetvellerinin incelenmesiyle uygun görülerek 
hazırlanan 2023 yılı Norm kadro cetvellerinin aynen kabul edilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

07/10/2022 101 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz uhdesinde yeni kurulan 
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğinin eklenerek hazırlanan 
NALLIHAN BELEDİYESİ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA 
YÖNETMELİĞİ tekrar düzenlenmiştir. Bu sebeple Belediye Meclisinin 
03/01/2020 tarih 61 sayılı kararı ile kabul edilen NALLIHAN 
BELEDİYESİ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA 
YÖNETMELİĞİ’nin iptal edilerek İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin eklenerek 
yeniden hazırlanan NALLIHAN BELEDİYESİ TEŞKİLAT GÖREV VE 
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ’nin kabul edilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

10/10/2022 102 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Başkanlığınca hazırlanan taslak  
Sosyal Yardım Yönetmeliği incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, 6 
Bölüm ve 27 Maddeden oluştuğu bu yönetmelik için 6085 sayılı Sayıştay 
Kanununun “Daireler Kurulu” başlıklı 27. Maddesinde yerel yönetim 
kapsamımdaki kamu idarelerince,  mali konularda düzenlenecek 
yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemlerin, 
Sayıştay’ın istişari görüşü  alınarak yürürlüğe konulacağı hüküm altına 
alınması sebebiyle, Sayıştay’ın görüşü alınıncaya kadar Belediye Plan Ve 
Bütçe Komisyonuna ek süre verilmesie toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 
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11/10/2022 103 Yapılan görüşmeler sonucunda; Kış günlerinin yaklaşması sebebiyle 

ilçemiz sınırları içerisindeki ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı kömür 
yardımı Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardım Ve Dayanışma Vakfı 
tarafından yapılmaktadır. Ancak bu kömürlerin adreslere taşınması 
yapılamadığı tarafımıza bildirildiğinden Belediyemizce bu kömürlerin 
ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı için 5393 sayılı yasanın 75. Maddesinin ( 
a ) bendi gereğince Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve 
Dayanışma Vakfı ile işbirliği protokolü yapılmasına, protokol içinde 
Nallıhan Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine iş ve işlemlerin 
Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce takip edilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

11/10/2022 104 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Kaymakamlığı tarafından 
kurulan Aile Destek Merkezlerinin zaman zaman malzeme ihtiyaçları 
olmaktadır. Bu malzemeler genel bütçeden karşılanamamaktadır. Bu 
merkezlerin işlerliğinin devam etmesi, ihtiyaç olan malzemelerin 
belediyemizce bütçe imkanları dahilinde alınması için 5393 sayılı 
yasanın 75. Maddesinin ( a ) bendi gereğince Nallıhan Kaymakamlığı 
Aile Destek Merkezi (ADEM) ile işbirliği protokolü yapılmasına, 
protokol içinde Nallıhan Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine, iş ve 
işlemlerin Nallıhan Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 
takip edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

11/10/2022 105 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Nallıhan Mahallesi, Akdere 
Mahallesi 101 ve 102 no.lu imar adaları 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planının H26-C-07-B-2-C paftasında yer alan konut kullanım alanında 
hmax=9,50 irtifada kalan yaklaşık 5.386 m²’lik bir alanı kapsayan imar 
planı değişikliğinde; imar adası büyüklüğü mevcut imar planındaki 
haliyle korunarak, imar adası formu ise imar parselleri sınırlarına göre 
yeniden düzenlenmiş; oluşturulan imar adasının doğusunda 7 metrelik 
yaya yolu, 3 metrelik yaya geçişi ve park alanı önerilmiş dolayısıyla 
mevcut imar planına göre azalan yol miktarı park alanı olarak 
değerlendirildiğinden Önerilen konut adasında, mevcut imar planındaki 
ile aynı yapılaşma koşulları: E:0,75 Yençok=9,50 m yapı yaklaşma 
mesafesi her yönden 5 metre olacak şekilde belirlenerek konut alanı 
büyüklüğünde ve inşaat emsalinde herhangi bir artış yapılmadan, azalan 
yol alanı yeşil alan olarak değerlendirilerek, nüfus-sosyal donatı 
dengesini olumlu yönde etkileyecek niteliğiyle kamu yararına uygun bir 
şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin kabul edilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

11/10/2022 106 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi, 425, 427, 
428 ve 429 adaların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planının H27-D-19-B-1-B ile H27-D-19-A-2-A paftalarında yer alan 
Resmi Kurum-Sosyal Tesis Alanı(Lojman) kullanımında olup; E:1,20 ve 
hmax=12,50 irtifada kalmaktadır. Çayırhan (Ankara) İlave+Revizyon 
İmar Planı içerinde yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği 
Bakanlığı Toplu Komut İdaresi Başkanlığı İmar ve Planlama Dairesi 
Başkanlığı’nın 7039 sayılı yazısı ile alanda toplu konut projesi yapılacağı 
daha önceden bildirilmiş bu kapsamda plan değişikliğine gidilmiş; ayrıca 
söz konusu Resmi Kurum-Sosyal Tesis Alanı lojman kullanım kararı 
mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde olmayıp mevcut kullanım 
durumu konut alanıdır. Bu kapsamda söz konusu alanda kullanım alanı 
düzeltmesine gidilerek kullanım alanı konut alanı olarak düzenlenmesi 
şeklinde plan değişikliğinin kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 
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11/10/2022 107 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akdere Mahallesinin “Kırsal 
Mahalle” olarak belirlenmesi ile ilgili talebinin Akdere Mahallesinin sınır 
değişikliği işlemlerinin devam ettiği, sınır düzenlemesi işleminin 
kesinleşmesi sonucu değerlendirilmesi için Belediye İmar Komisyonuna 
sonuç kesinleşene kadar  ek süre verilmesine toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

11/10/2022 108 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizce tahsil edilen Yol 
Yapım(Stabilize Teknik Altyapı Bedeli) tarifesinin yeniden 
düzenlenmesinin sağlanması için konunun Belediye İsimlendirme Ve 
Tarifeler Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

11/10/2022 109 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 yeni yapılacak bina inşaatlarından otopark ihtiyacını kendi 
parselinde karşılayamaması nedeni ile Otopark alanları planlaması için 
konunun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

13/10/2022 110 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz 
Nasuhpaşa Mahallesi Karagöbet Mevkii sınırları içerisinde bulunan 339 
ada 9 parsel sayılı 2.654,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın 
Belediyemizin ‘’Kırsal Turizm’’ etkinlikleri kapsamında kullanılması 
amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ‘’Bir idareye ait taşınmaz 
malın diğer idareye devrine’’ ilişkin 30 uncu maddesi gereğince 
Belediyemize devir alınmasına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

12/10/2022 111 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Sarıyar Mahallesi 134 ada 52 
parsel, 134 ada 53 parsel, 134 ada 54 parsel, 134 ada 55 parsel ve 134 ada 
56 parselleri tarımsal amaçlı, Atça Mahallesi 300 ada 11 parsel ile 
Hıdırlar Mahallesi 298 ada 11 parselleri de kırsal turizm faaliyetlerimizde 
kullanılması amacıyla 6292 sayılı Kanunun 12. maddesi gereğince 
doğrudan başvuru ve satın alma talebinde bulunulmasına ve bu konuda 
Belediye Başkanı’na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 
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17/10/2022 112 Yapılan görüşmeler sonucunda ; Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi  Gelir 

ve Gideri   150.000.000,00.-TL denk olarak,  toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile kabul edilmiştir..   

17/10/2022 113 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 Tekniker 
kadrosunun 8.derecede Ekonomist kadrosu olarak, 8.derecede boş 
bulunan Mimar kadrosunun 8.derecede Ekonomist kadrosu olarak, 
8.derecede boş bulunan Şehir Plancısı kadrosunun 8.derecede Sosyolog 
kadrosuna, 5.derecede boş bulunan 2 adet Tahsildar kadrosunun 
7.derecede 2 adet Eğitmen kadrosuna, 5.derecede boş bulunan Memur 
kadrosunun 7.derecede Eğitmen kadrosuna ve 5.derecede boş bulunan 
Şoför kadrosunun 7.derece Eğitmen kadrosu olarak değiştirilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

   TASDİK OLUNUR. 
     
                                                                            
18/10/2022          

         İsmail ÖNTAŞ             
Nallıhan Belediye Başkanı 

 


