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Yapılan görüşmeler sonucunda; Bağlama Kütüğü  ruhsatnamelerinden  

ve bunların vizelerinden alınacak harçlar 5897 sayılı kanunun 4.maddesi 

ve 491 sayılı Denizcilik müsteşarlığı  Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

kanun hükmünde  kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama 

kütüklerine kaydedilen gemi, Deniz ve iç su araçlarına verilecek 

ruhsatnameden ve bunların vizelerinden 5 metreden 9 metreye kadar 

olanlardan 358.40 TL.harç alınır. Bağlama Kütüğü Uygulama 

Yönetmeliğinin 25.maddesinin 6.fıkrası :  Deniz ve iç su araçlarına 

düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼ oranında harç 

alınır, denildiğinden  İlçemiz sınırları içerisindeki  iç sularda gemi, deniz 

ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve vizelerinden  Bağlama 

Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 25.maddesinin 6.fıkrası hükümleri 

çerçevesinde 90.00 TL. harç alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimlerinin iş ve işlemlerinin daha hızlı ve 

düzenli yürütülebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. 

maddesi gereğince Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan 

Mühendis veya Tekniker kadrolarında iki adet personelin 2016 yılında 

tam zamanlı olarak çalıştırılmasına,   01.02.2016-31.12.2016 tarihleri 

arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları genelgesi gereğince 

Mühendis için aylık 1.300,00.-TL ücret ile genelgedeki  ek ödemesinin 

yapılmasına, tekniker için ise aylık 1.300,00.-TL ücret ile yine 

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. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisinin 03/09/2015  tarih 84 

sayılı kararının iptal edilerek Nallıhan Kaymakamlığı İlçe Halk 

Kütüphanesi Memurluğu’na Nasuhpaşa Mahallesi 120 ada 1 parselde 

bulunan Eski Belediye Hizmet binasının ikinci katındaki 1,2,3,4,5 ve 6 

no ile gösterilen odalarının kamu kurumu olduğundan, ilçemizde 

kütüphanenin de yaşatılması amacıyla  15 yıl süre ile her türlü tadilat, 

elektrik, ısınma, temizlik ve su giderlerinin kendilerince karşılanması ve 

belediyemizin ihtiyacı olduğunda tahsisin iptal hakkının bulunması 

kaydıyla bedelsiz olarak tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Belediye Başkanlığına ait 629 

ada 4 parselde bulunan 375,67 m2 Belediye Hissesinin 2942 Sayılı 

Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca İdare Kıymet Takdir 

Komisyonu tarafından takdir edilen 56.350,50.-TL 

(ellialtıbinüçyüzelliliraellikuruş) bedel karşılığında Aski Genel 

Müdürlüğü’ne devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin refah bir şekilde gelişmesi ve 

planlı toplu konut alanlarının site şeklinde yapılmasına ön ayak olacağı 

düşünülerek Nallıhan İlave + Revizyon Uygulama İmar planında plan 

onama sınırı içerisinde kalan ve ada bazında emsali 1.00’in altında olan 

konut parsellerinin tevhid edilmesiyle oluşan 3.500 m² ve   3.500 m²’den 

büyük parsellerde, EMSAL=1.25 olarak uygulanması için bahse konu 

plan notları ilavesinin plana eklenmesi ve buna bağlı olarak  plan tadilatı 

yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi, mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait 356 ada 1-6 parseller, 357 ada 1-12 parseller, 358 

ada 1-12 parseller, 365 ada 1 nolu parseller üzerinde toplu konut alanına 

ilişkin Belediyemizce TOKİ’ye gönderilen imar planına, toplu konut 

proje alanını kapsayan parsellere yönelik  bahse konu plan notları 

ilavesinin plana eklenmesi ve plan tadilatının yapılmasına toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi, 296 ada 

18 nolu parselin bulunduğu H26C-07B-3B paftası 614690-614810 yatay 

4450820-4450970 dikey koordinatları arasında, kadastral 296 numaralı 

adayı kapsamaktadır. Alanın güneydoğusundan 50 metrelik karayolu 

geçmekte, kuzeyinde Park ve Konut+Ticaret(K+T) alanı, batısında 12 

metrelik yol ve konut alanları, güneyinde yine (K+T) alanı yer 

almaktadır. İmar planı değişikliği yaklaşık 0,7 hektarlık alanı 

kapsamaktadır. İmar planı değişikliği yapılarak  296 ada’da kullanım türü 

ve emsal aynı kalmak şartıyla, söz konusu adanın batısında, 12 metrelik 

yoldan cephe alan parsellerde 12,50 olan maksimum kat yüksekliği, en 

çok Y=15,50 metre olarak düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi, Bağkur 

Caddesi, Olukbaşı Mevkiinde 296 ada 18 parsel 700.00 m² miktarında 

ahşap ev vasfında olup; taşınmaz üzerinde iki katlı ev Belediyemize ait 

olan 10 m²lik hisse bulunduğundan Belediyemizin kullanma imkânı 

düşünülmediğinden Nallıhan Belediyesine ait hissenin diğer hissedara 

satışının yapılmasına bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Suriye’de büyük bir insanlık dramı 

yaşanmaktadır. Yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan 

göç etmek zorunda kalmıştır. Bayırbucak Türkmen Kardeşlerimiz için 

konserve, gıda maddeleri, kuru gıda, tıbbi malzemeler, giysi, ayakkabı, 

çocuk maması, kaban, bot ve battaniye gibi yardım malzemelerinin 

belediyemizin bütçesinden alınmasına ve yardım olarak gönderilmesine 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

05/02/2016 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


