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BELEDİYE MECLİSİ 2021/ŞUBAT AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

02/02/2021 09 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis Üyemiz Yılmaz 
SEVİNGÜL mazereti sebebiyle Nallıhan dışında olacağını belirttiğinden 
Belediye Meclis Üyesi Yılmaz SEVİNGÜL’ün izinli sayılmasına 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/02/2021 10 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. 
maddesinde “ Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak 
geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları 
cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde 
yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl 
esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis 
tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun 
tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en 
yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.” 
denilmektedir. Bu sebeple 2021 yılı Mevsimlik İşçi Vizesinin 146 x 
%20=29 x 12 = 348 Adam / Ay olarak onaylanmasına toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/02/2021 11 Yapılan görüşmeler sonucunda; 2021 yılında 6360 sayılı yasanın 17. 
maddesinde belirtildiği üzere bir önceki yıl Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemeyecek şekilde 
ilçemizdeki amatör spor kulüplerine Belediyemizin bütçe imkanları dahilinde 
maddi yardım yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

02/02/2021 12 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait 06 CGG 850 plakalı çöp 
aracının (haczedilememesi için)  kamu hizmetine tahsis edilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/02/2021 13 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi sınırları içerisinde 
bulunan 78 ada 12 parsel sayılı 85,00 m² üç katlı ahşap ev ve ahşap ahır 
vasfındaki taşınmazın Belediyemiz Zabıta hizmetlerinin daha etkin ve verimli 
olarak yürütülmesi için Zabıta Kontrol Noktası oluşturulması, ilçe merkezinde 
tuvalet ihtiyacının giderilmesi ve ilçemizde düzenlenecek kültür ve sosyal 
etkinliklerinde kullanılması amacıyla kamulaştırılarak satın alınmasına ve bu 
hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 
 

02/02/2021 14 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa Mahallesi 331 ada 2 parsel 
taşınmaz tapu kayıtlarında 33.590,81 m² olup, taşınmazın 2.967,19 m² hissesi 
belediyemiz adına geriye kalan 30.623,62 m² hissesi Ankara Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğüne adına kayıtlıdır.  Taşınmaz üzerinde Nallıhan Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğüne ait tesis ve tesis alt yapıları bulunmaktadır. Belediyemizin de 
hissesi olduğu bahsi geçen taşınmazda yapılacak atık su hattı imalatı için 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Plan, Proje ve 
Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı’na geçiş izni verilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

02/02/2021 15 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Yerel Eylem Derneği’nin bir takım 
ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak üzere 10.000,00.-TL’na kadar maddi 
yardımın yapılmasına ve bu hususta Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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02/02/2021 16 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait ilçemiz Karaköy Mahallesi 
290 ada 8 (Eski 1097) nolu parselde bulunan 400,00 m2 kapalı alanın depo 
olarak kullanılması amacı ile 10 (On) yıl süre ile kiralanmasını, bu hususta da 
Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

02/02/2021 17 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yenice Mahallesinde 219 ada 5 nolu 
parsel üzerindeki Kerpiç Okulun bahçesinde bulunduğu tespit edilmiş isimsiz 
parkın isminin “Yenice 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. 

02/02/2021 18 Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 
18.03.2020 tarih ve E.977307 tarih sayılı yazısı gereği, 10.06.2020 tarih ve 36 
sayılı Meclis kararı alınarak İlçemize Bağlı Nasuhpaşa, Aliağa, Hacıbey, Yazı 
ve Çayırhan Mahalleleri için ayrı ayrı 6 şar adet bilirkişi seçilmiştir. Ancak 
seçilen bilirkişilerden ATATÜRK Mahallesinden Mehmet AKKAYA’nın sağlık 
nedenlerinden dolayı yerine yeni bilirkişinin tespit edilmesi gerektiği Ankara 
Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 20.01.2021 tarih ve E-37971449-170.02-
183295 tarih sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Bu kapsamda sağlık sebeplerinden 
dolayı bilirkişi vasıflarına uygun olmadığı tespit edilen bilirkişinin yerine 
18004050402 t.c. Kimlik Numaralı Kıyasettin KAYA’nın Seçilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/02/2021 19 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akdere Mahallesi 101 ve 102 imar 
adalarında plan değişikliği talep edildiğinden bu hususun incelenmesi için yazı 
ve eklerinin Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/02/2021 20 Yapılan görüşmeler sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı İmar ve Planlama Daire Başkanlığı’nın 18010177-145.04-
7039 sayılı talep yazısı ile İlçemiz Çayırhan Mahallesi 427 ve 428 imar 
adalarında plan değişikliği talep edildiğinden bu hususun incelenmesi için yazı 
ve eklerinin Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

02/02/2021 21 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karaköy Mahallesi sınırları içerisinde 
bulunan Belediye Başkanlığımız adına II-A Grubu ER.3400029 Hammadde 
Üretim İzin Belgeli işletme ruhsatlı sahanın Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı ile malzeme üretimi için protokol yapılmasına, bu 
hususta Nallıhan Belediye Başkanı’na yetki verilmesine  toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 

   TASDİK OLUNUR. 
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           İsmail ÖNTAŞ               
Nallıhan Belediye Başkanı 


