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Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde, 

Aladağ Çayı üzerinde enerji üretim amaçlı Bucan Enerji Elektrik 

Ür.İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. Enerji Üretim Lisansı bulunduğundan bu 

şirket tarafından  11,25 MWm/11 MWe kurulu gücünde “Çaltepe 

Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” projesinin tesis edilip işletilmesi ile 

ilgili hazırlanmış olan planların incelerek meclisimize süresi içerisinde 

sonucunun sunulması için konunun Belediye İmar Komisyonuna 

gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 2750 nolu 

parselin Güneş Enerji Sistemi (GES) için hazırlanmış olan planlama 

alanı; İlçemiz mücavir alan sınırları içerisindedir. Plansız bölgede Ankara 

İli, Nallıhan İlçesi Çayırhan sınırları içerisinde H27-D-16-B nolu imar 

paftasında 2750 nolu kadastral parsele isabet etmektedir.GES (Güneş 

Enerjisi Santrali) yapılacak alanlarda; yıllık yağış miktarının düşük 

olması, bulutsuz ve sissiz bir atmosfere sahip olması, hava kirliliğinin 

olmaması, ormanlık ve ağaçlık bölgelerden uzak olması, rüzgar hızının 

düşük olması gibi temel nitelikler aranmaktadır. Bu temel nitelikler göre; 

08 Ocak 2011 tarih ve 27809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” un 4 üncü maddesi gereği, 31.12.2013 tarihine 

kadar güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin başlanabileceği trafo 

merkezleri ve bağlantı kapasiteleri tespit edildiğinden; güneş enerjisine 

dayalı elektrik üretim tesisi kurmak için yapılacak lisans başvuruları 

belirlenecek olan santral sahası alanı kapsamında kalan alanda 

GES(Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) yapılması düşünülmektedir. 

Planlama alanı Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesinde Ankara Nallıhan 

karayolu güzergahında yer almaktadır. Söz konusu parsel üzerine güneş 

Enerji Panelleri planlandığı; parselin konumlu olduğu bölge %0-10 

eğimli bir arazi yapısına sahiptir. İmar planı hazırlanan Nallıhan İlçesi 

Çayırhan Mahallesinde bulunan 2751 parsel için plan kararları parselin 

kuzey batısı 10 m.lik taşıt yolu, parselin güneybatı kesimi park alanı 

olarak geriye kalan kısmı ise GES(Güneş Enerji Santrali) alanı olarak 

planlanmıştır. GES(Güneş Enerji Santrali) alanı için yapılaşma koşulları 

E=0,05 Yençok=6,50 m olarak belirlenmiştir. Güneş Enerjisi Santral 

Alanı 26618 m² park 3036 m² yollar 4736 m² olarak 34390 m²’dir. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında GES(Güneş Enerji Santrali) altlık 

için Ankara Valiliği (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü), Ankara 

Orman Bölge Müdürlüğü,  Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü, Enerjisa, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ankara I 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. 

Bölge Müdürlüğü kurum görüşleri sorulmuş; ilgili kurum mevzuatlarınca 

sakınca bulunmadığından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kurum görüşü şartının plan notuna 

eklenmesi koşuluyla adı geçen planın onaylanmasına toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 2751 nolu 

parselin Güneş Enerji Sistemi (GES) için hazırlanmış olan plan onay 

talebi yerine gidilerek incelendi.Söz konusu planlama alanı; İlçemiz 

mücavir alan sınırları içerisinde olup; plansız bölgede Ankara İli, 

Nallıhan İlçesi Çayırhan sınırları içerisinde H27-D-16-B nolu imar 

paftasında 2751 nolu kadastral parsele isabet etmektedir.  GES (Güneş 

Enerjisi Santrali) yapılacak alanlarda; yıllık yağış miktarının düşük 

olması, bulutsuz ve sissiz bir atmosfere sahip olması, hava kirliliğinin 

olmaması, ormanlık ve ağaçlık bölgelerden uzak olması, rüzgar hızının 

düşük olması gibi temel nitelikler aranmaktadır. Bu temel nitelikler göre; 

08 Ocak 2011 tarih ve 27809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” un 4 üncü maddesi gereği, 31.12.2013 tarihine 

kadar güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin başlanabileceği trafo 

merkezleri ve bağlantı kapasiteleri tespit edildiğinden; güneş enerjisine 

dayalı elektrik üretim tesisi kurmak için yapılacak lisans başvuruları 

belirlenecek olan santral sahası alanı kapsamında kalan alanda 

GES(Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) yapılması düşünülmektedir 

denilmektedir.Planlama alanı Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesinde 

Ankara Nallıhan karayolu güzergahında yer almaktadır. Söz konusu 

parsel üzerine güneş Enerji Panelleri planlandığı; parselin konumlu 

olduğu bölge %0-10 eğimli bir arazi yapısına sahiptir. İmar planı 

hazırlanan Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesinde bulunan 2751 parsel 

için plan kararları parselin kuzey batısı 10 mlik taşıt yolu, parselin 

güneybatı kesimi park alanı olarak geriye kalan kısmı ise GES(Güneş 

Enerji Santrali) alanı olarak planlanmıştır. GES(Güneş Enerji Santrali) 

alanı için yapılaşma koşulları E=0,05 Yençok=6,50 m olarak 

belirlenmiştir. Güneş Enerjisi Santral Alanı 26618 m² park 3036 m² 

yollar 4736 m² olarak 34390 m²’dir.  1/1000 ölçekli uygulama imar 

planında GES(Güneş Enerji Santrali) altlık için Ankara Valiliği (İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü), Ankara Orman Bölge Müdürlüğü,  

Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Enerjisa, Ankara Halk 

Sağlığı Müdürlüğü, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü kurum görüşleri sorulmuş; ilgili 

kurum mevzuatlarınca sakınca bulunmadığından Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kurum görüşü 

şartının plan notuna eklenmesi koşuluyla adı geçen planın onaylanmasına 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi 3029 nolu 

parselin Güneş Enerji Sistemi (GES) için hazırlanmış olan plan onay 

talebi yerine gidilerek incelendi.Söz konusu planlama alanı; İlçemiz 

mücavir alan sınırları içerisinde olup; plansız bölgede Ankara İli, 

Nallıhan İlçesi Çayırhan sınırları içerisinde H27-D-16-B nolu imar 

paftasında 3029 nolu kadastral parsele isabet etektedir. GES (Güneş 

Enerjisi Santrali) yapılacak alanlarda; yıllık yağış miktarının düşük 

olması, bulutsuz ve sissiz bir atmosfere sahip olması, hava kirliliğinin 

olmaması, ormanlık ve ağaçlık bölgelerden uzak olması, rüzgar hızının 

düşük olması gibi temel nitelikler aranmaktadır. Bu temel nitelikler göre; 

08 Ocak 2011 tarih ve 27809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun” un 4 üncü maddesi gereği, 31.12.2013 tarihine 

kadar güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin başlanabileceği trafo 

merkezleri ve bağlantı kapasiteleri tespit edildiğinden; güneş enerjisine 

dayalı elektrik üretim tesisi kurmak için yapılacak lisans başvuruları 

belirlenecek olan santral sahası alanı kapsamında kalan alanda 

GES(Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) yapılması düşünülmektedir 

denilmektedir. Planlama alanı Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesinde 

Ankara Nallıhan karayolu güzergahında yer almaktadır. Söz konusu 

parsel üzerine güneş Enerji Panelleri planlandığı; parselin konumlu 

olduğu bölge %0-10 eğimli bir arazi yapısına sahiptir. İmar planı 

hazırlanan Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesinde bulunan 2751 parsel 

için plan kararları parselin kuzey batısı 10 mlik taşıt yolu, parselin 

güneybatı kesimi park alanı olarak geriye kalan kısmı ise GES(Güneş 

Enerji Santrali) alanı olarak planlanmıştır. GES(Güneş Enerji Santrali) 

alanı için yapılaşma koşulları E=0,05 Yençok=6,50 m olarak 

belirlenmiştir. Güneş Enerjisi Santral Alanı 26618 m² park 3036 m² 

yollar 4736 m² olarak 34390 m²’dir. 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planında GES(Güneş Enerji Santrali) altlık için Ankara Valiliği (İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü), Ankara Orman Bölge Müdürlüğü,  

Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Enerjisa, Ankara Halk 

Sağlığı Müdürlüğü, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü kurum görüşleri sorulmuş; ilgili 

kurum mevzuatlarınca sakınca bulunmadığından Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kurum görüşü 

şartının plan notuna eklenmesi koşuluyla adı geçen planın onaylanmasına 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi, Hacıbey Mahallesinde 

Belediyemiz ile Maliye Hazinesi adına hisseli bulunan imarsız alanda 

kalan 2 ada 172, 195 ve 196 taşınmazlarda tüp deposu ve Belediyemiz 

Kırsal Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla tahsisleri alınmıştır. Bu 

sebeple Nallıhan İlçesi, Hacıbey Mahallesinde Belediyemiz ile Maliye 

Hazinesi adına hisseli bulunan imarsız alanda kalan 2 ada 172, 195 ve 

196 taşınmazlarda tüp deposu ve Belediyemiz Kırsal Hizmetlerinde 

kullanılması için yatırım programına alınmasına toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi, Hacıbey Mahallesinde 

Belediyemiz ile Maliye Hazinesi adına hisseli bulunan imar planında 

konut dışı kentsel çalışma alanı olarak ayrılan taşınmazda hayvan pazarı 

yapılmak üzere imarsız alanda kalan 2 ada 233 taşınmazda Belediye 

Başkanlığımıza 2(iki) yıl süreli ön tahsisi yapılmıştır. Bu taşınmazın 

2(iki) yıl süre içerisinde yatırım projesinin hazırlanması, yatırım 

programına alınması ve tesis/bina inşaatına başlanılması halinde ön 

tahsisin hizmet süresince devamı için kesin tahsise dönüştürülmesi 

gerekmektedir.İlçemiz Hacıbey Mahallesinde Belediyemiz ile Maliye 

Hazinesi adına hisseli bulunan imar planında konut dışı kentsel çalışma 

alanı olarak ayrılan taşınmazda hayvan pazarı yapılmak için yatırım 

programına alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda; 2016 yılı 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu vergi, resim ve harç tarifesinde imar ile harçların eksik olduğu 

görülmüş; taşınmazların cins değişikliği işlemleri hakkında Taşınmazın 

cinsinin yapısızken, yapılı hale gelmesi durumunda alınacak kontrollük 
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ücreti; Toplam inşaat alanı 750 m² geçmesi halinde alınacak ücret 

2.200,00 TL Sanayi tarımsal ve hayvancılık amaçlı tesislere ilişkin 

yapılacak cins değişikliği işlemlerinde toplam inşaat alanına 

bakılmaksızın alınacak ücret 2.200,00 TL olarak 04.04.2016 tarih ve 46 

(kırkaltı) sayılı Meclis Kararı alınmıştır. Ancak uygulama sırasında bu 

ücret tarifesinin ilçemiz halkına ağır bir külfet getirdiği de tespit 

edilmiştir. Bu nedenle köyden mahalleye dönüşen yerlerde 

vatandaşlarımızın mağduriyetlerini engellemek için sadece sanayi 

tarımsal ve hayvancılık amaçlı tesislere ilişkin yapılacak 2000 m²’nin 

üstündeki parsellerde cins değişikliği işlemleri için 2.200,00 TL’nin 

alınması 2000 ve 2000 M2.nin altındaki taşınmazlardan ise cins 

değişikliği işlemlerinden 100,00 TL harç alınmasına toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz, Yazı Mahallesinde 183/200 

hissesi Hazinenin özel mülkiyetinde 17/200 hissesi Belediyenizin 

mülkiyetinde bulunan 430 ada 1 nolu parsel 13/10/2015 tarih ve 136 

karar numaralı Belediyemiz Encümen Kararı ve Ankara Defterdarlığının 

muvafakati ile ifrazı sonucunda 430 ada 9 parsel nolu (47749/317879 

hissesi Nallıhan Belediyesi 270130/317879 hissesi Maliye Hazinesi) 

3.178,79 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 430 ada 10 parsel no’lu 477,41 m² 

yüzölçümlü Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz oluşmuştur. 

İfraz işlemi sonucunda oluşan yeni yapılan Nallıhan Hükümet Konağının 

bulunduğu 430 ada 9 parselde 47749/317879 M2 belediye hissemiz 

bulunmaktadır.Bu hissemizin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. 

maddesinin ( e )  bendi gereğince  İçişleri Bakanlığına tahsisine 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Gruplardan gelen önergeler doğrultusunda Belediye Plan Bütçe 

Komisyonunun Hatice DELİKKULAK, Ahmet TUNAR, Ömer 

BAYRAK, Ercan KAYALIK, Mehmet SARIKAYA’dan teşekkül etmesi 

yapılan açık oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda belediyenin imar komisyonunun da 2017 

yılı Mart ayı sonuna kadar görev yapmak üzere 5 adet üyeden 

oluşmasına, komisyona huzur hakkı olarak ta katıldıkları her gün 

toplantısı için  5393 sayılı Belediye Kanununun 39. maddesi gereğince 

belediye başkanına ödenmekte olan brüt ödeneğin günlük tutarının üçte 

biri oranında huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gruplardan gelen  teklif üzerinden Belediye İmar Komisyonunun üyeler 

Gökhan ARICI, Kemal YERLİKAYA, Burhan VAROL, Hatice 

DELİKKULAK ve Göksel İLHAN’dan teşekkül etmesi yapılan açık 

oylama sonucunda Ömer Bayrak, Fikri Güneş ve Ercan KAYALIK’ın 

red diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğu ile  seçilmişlerdir. 
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2015 Yılı Gider Kesin Hesabı Toplamı  14.951.942,34.-  Gelir Kesin 

Hesabı  Toplamı 22.023.804,86.- olduğu , yapılan açık oylama 

sonucunda Belediye Başkanlığının  2015 Yılı İdari ve Kesin Hesabı 

Katisinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Aliağa ve Nasuhpaşa 

Mahallelerinde bulunan ve ilçemiz ilk yerleşim alanlarından olan 220, 

262, 136, 137, 133, 132, 134, 54, 163, 158, 109, 108, 624, 270, 72, 623, 

74, 68, 618, 620 ve 625 nolu adalar üzerindeki kentsel dokuyu ve tarihi 

yaşatabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla koruma altına 

alınması gerekmektedir. Bu alanların bulunduğu bölgenin, bölgenin 

gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilebilmesi, bu 
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bölgedeki konut, ticaret kültür, sosyal donatı alanlarının 

oluşturulması,tabii afet riskine karşın tedbirler alınması amacıyla 5366 

sayılı kanun kapsamında yenileme alanı olarak ilan edilmesi hususunun 

incelenmesi için yazı ve eklerinin Belediye İmar Komisyonuna 

gönderilmesi toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesinde  mevcut 

1/1000 ölçekli Çayırhan İlave+ Revizyon uygulama imar planının 

incelenmesi sonucu plan genelinde bulunan kadastral parsellerin kullanım 

amaçları göz önüne alındığında bitişik nizam olarak düzenlenen adalarda 

arka bahçeye geçiş olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle parsellerin arka 

bahçelerinde kullanılması mümkün olmayan havalandırma boşlukları 

oluşmaktadır. Yapılacak olan binalarda daire sahiplerinin kullanacağı 

otopark alanı olarak kullanılması düşünülen parsel alanlarının 

kullanılmadığı ayrıca merkezdeki mevcut yapılaşmanın ayrık nizama 

daha yakın olduğu görülmektedir. B-4 olan yapılaşma şartları merkezde 

parsellerin büyük olması ve genelde ayrık nizama daha yakın olduğu 

düşünüldüğünden A-5 yapılarak bir kat artırılmış; meskun alanda kısmi 

ticaret taramaları kaldırılarak plan açıklama raporunda zemin kat ticaret 

olup lejantı T+K olmuştur. Taban Alanı Katsayısı TAKS 0,50 olan 

adalarda 0,40 düşürülmüştür. Mevcut durumda mahallede yaşanılan okul 

sıkıntısı nedeni ile 34, 35, 36 ve 37 adaların bulunduğu Toplu Konut 

Alanının okul yapılması ve Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 

Eğitim Tesis Alanı ve Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmüştür. 

Yukarıda açıklanan mevcut yapılaşma koşulları, bina arka bahçe 

mesafeleri ile otopark alanı olarak kullanılacak alanların yeniden 

düzenlenerek Planın tümünde planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 

hükümleri geçerli olması kaydıyla planlamanın yapılmasına ,İsmail 

ÖNTAŞ, Gökhan ARICI, Hatice DELİKKULAK, Ahmet TUNAR, 

Mehmet METE, Kemal YERLİKAYA, Burhan VAROL, Halis ÇINAR 

ve Abdülfettah GÜNGÖRün kabul, Ömer BAYRAK, Fikri GÜNEŞ, 

Ercan KAYALIK, Mehmet SARIKAYA, Mustafa KAYA ve Göksel 

İLHAN’ın red oyları ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

05/05/2016 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


