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BELEDİYE MECLİSİ 2021/OCAK AYI   
TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

05/01/2021 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 2021 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 Mehmet ÖZTÜRK, Kazım KARAKOÇ ve Sevcan YILDIRIM’ın  
seçilmiş oldukları tespit edilmiştir. 

05/01/2021 02 Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. 
maddesi gereğince Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve 2020 
yılında çalıştırılan  personelden 2021 yılında  1 adet Avukatın kısmi 
zamanlı, 2 adet Mühendis ve 1 adet Ekonomistin tam zamanlı olarak 
çalıştırılmasına, aylıklarının  01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 
Kısmi zamanlı Avukat için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret 
Tavanlarındaki  tavan ücretten ödenmesine,  Maliye Bakanlığı Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel 
Ücret Tavanları genelgesi gereğince Mühendisler için aylık 3.900,00.-TL 
ücret ile Ekonomist için aylık 2.800,00.-TL ücret ödenmesi ile 
genelgedeki ek ödemelerinin yapılmasına,  bu yolda ilgililer ile gerekli 
sözleşmelerin yapılması için Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

05/01/2021 03 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 
18.12.2020 tarih ve E.977307 tarih sayılı yazısı ile belediyemize bildirilen ve bu 
kapsamda bilirkişi vasıflarına uygun olmadığı tespit edilen Aliağa Mahallesi 
bilirkişisinin yerine Hasan ÇIRAK’ın belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

05/01/2021 04 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karaköy 
Mahallesi Köy Önü Bağlar mevkii 290 ada 8 parsel (Eski 1097) parselde 
bulunan 400,00 m² kapalı alanın depo olarak kullanılması amacıyla 10 (On) yıl 
süreli kiralanması talep edilmektedir.  Söz konusu kiralama talebinin  
incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

05/01/2021 05 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesi 39 ada 175 nolu 
parselin mülkiyeti TOKİ’ye aittir. Söz konusu parsel H26C-08-A-3-A 
paftasında kalmakta olup; 1/1000 ölçekli Nallıhan İlave+Revizyon Uygulama 
İmar planında plansız alanda kalmaktadır. Nallıhan İlçemizde kent merkezinde 
TUİK ten alınan verilere göre yıllara bağlı nüfus artışı nedeni ile barınma 
ihtiyacı doğduğu tespit edilmiştir. İlçemizin coğrafi yapısı gereği dört bir yanı 
orman ve Nal Çayı ile çevrelenmiş olduğundan barınma ihtiyacının bu bölgede 
çözümlenmesi düşünülmektedir. İmara açılması planlanan bölge imar planı 
sınırında olup zemin yönünden uygun bir arazidir. Depreme uygun nitelikli 
yaşam alanlarının oluşturulabilmesi açısından ve bölgedeki yıpranmış yapı 
stoğunda yaşayan bölge halkının bu alanlarda ikamet edebilmesi amacıyla 
zemin yönünden uygun olan arazide planlama çalışması gerekmektedir. 
Yapılaşma koşulları, Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında 
E=2.00 Yençok=15,50 m olarak belirlenmiştir. Bu plan değişikliği dosyası 
hazırlanırken Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar 
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Yönetmeliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve şehircilik ilkeleri dikkate alınarak 
İlçemiz Yazı Mahallesi 39 ada 175 parsel nolu taşınmaz üzerine TOKİ 
yapılması için hazırlanan imar plan ve plan notlarının Kabul edilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 

05/01/2021 06 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Beydili Mahallesi 278 ada 106 nolu 
parsel üzerinde bulunan eski okul binasının ve çamaşırhane-kooperatif binasının 
arasındaki alanda bulunan isimsiz parkın isminin “Beydili 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. 

05/01/2021 07 Yapılan görüşmeler sonucunda; Koronovirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
öğrenciler uzaktan eğitimle canlı dersleri takip edebilmeleri için ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünce tespit edilecek 100 (Yüz) Adet öğrenciye tablet 
alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 

05/01/2021 08 Yapılan görüşmeler sonucunda; Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon 
Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 24 Aralık 2020 tarih 
ve 31344 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmeliğin 3 üncü maddesi; 
Aynı yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere “İlçelerde tahsil 
edilen kazı gelirlerinin kullanımı Madde 14/A - (1) İlçe belediyelerinin 
sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm 
kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe 
belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan 
ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.” 
olarak eklenmiştir. Bahsi geçen yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak 
belediyemiz sorumluluğunda olan yerlerin kazı izin veya ruhsat bedelleri ücret 
tarifesinin 2464 sayılı Kanunun 97. Maddesi gereğince tespitinin yapılmasına 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 

 
 

   TASDİK OLUNUR. 
     
                                                                                                                
06/01/2021          

           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


