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BELEDİYE MECLİSİ 2017/TEMMUZ AYI  TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

 

 
TOPLANTI 

TARİHİ 

KARAR 

NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

03/07/2017 79 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin İslamalan Mahallesi, Aşağıalan 

Mevkiindeki, 2.720,00 m2 büyüklüğündeki, 115 nolu parselin satışı ile 

ilgili Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş 

alınmasına, sit alanı dışında kaldığı belirlendikten sonra satılmasına ve 

satışı içinde  Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
03/07/2017 80 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yazı Mahallesi hudutları 

içerisinde kalan 549,00 m2 büyüklüğündeki 583 ada 5 nolu parseldeki 

Nallıhan Belediyesine ait olan 130,00 m2 lik hissenin 419,00 m2 hisseli 

diğer hissedar Ramiz ÇALIŞKAN’ a satışının yapılmasına, bu hususta 

Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
 

03/07/2017 81 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesinde 

2.069,00 m2 büyüklüğündeki 296 ada 16 nolu parseldeki Nallıhan 

Belediyesine ait olan 5,00 m2 lik hisse 2.064,00 m2 hisseli diğer hissedar 

Seçim GÜNGÖR’ e satışının yapılmasını ve bu hususta Belediye 

Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
03/07/2017 82 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan (Ankara) İlave+Revizyon İmar 

Planı 436 ada 1 nolu parselde tarihi Nasuhpaşa Camii bulunmaktadır. 

Nasuhpaşa Camiine komsu parsellerin üzerindeki yapılaşmanın 

engellenmesi, tescilli yapının ve görünümünün korunması için yapılaşma 

koşulu bitişik nizam, 5 kat, ticaret alanından, Cami Alanı kullanımı 

olarak değiştirilmesi ve Koruma Kurulu kararında yer alan Nasuhpaşa 

Mahallesi 436 ada 2, 3, 4 ve 14 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli 

planlarının kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
03/07/2017 83 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesinde yeni 

yapılacak yapıların dış cephe renklerinin boya rengi kartelâsında Gri, 

Beyaz, Krem renklerinin açık tonlarında olması, diğer hususlarda 

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yetkilendirilmesine  

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
03/07/2017 84 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan ilçesi merkez yerleşim yerine 

ait imar plan notlarından 31. Nolu plan notunun özel hükümleri başlığı 

altında yer alan “konut alanlarında ada bazlı veya 1000 m2 az olmamak 

koşulu ile parsellerin tevhid edilmesiyle ve 1000 M² ve 1000 M² yi    

geçen klasik parsellerde, E=1,25 ve Yençok=7 kat ayrıca plan notlarında 

geçerli olan ilave 1 (Bir) kat kat artışına izin verilmeden uygulama 

yapılacaktır” şeklinde plan notu ilave edilerek 31 nolu plan notunun 

değiştirilmesi toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
03/07/2017 85 Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Kalkınma Vakfı (NAKAV) 

tarafından Sarıyar Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali Baraj gölünde 

doğa turizminde kullanılmak üzere alınan teknenin belediyemizce 

kullanılması için ilgili Vakıf ile protokol yapılmasına, protokol içinde 

Başkanlık Makamının yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir.  
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03/07/2017 86 Yapılan görüşmeler sonucunda; ilçemiz Kuruca  mahallesi 1519, 1520, 

1521, 1522, 1523, 1784, 1486, 1488, 1490, 1492, 1493 numaralı 

parsellerde kurulması planlanan çağrı mektubu alınmış toplam 6,645 MW 

kapasiteli 7 adet lisanssız Güneş Enerji Santraline (GES) ilişkin 

hazırlanmış olan planların Belediyemizce onaylanmasını talep 

etmektedirler. Söz konusu plan onayı İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğümüzce incelenmiş uygun görülmüştür. Konunun incelenmesi 

için Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesi toplantıya katılan üyelerin 

oy birliği ile karar verilmiştir. 
03/07/2017 87 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclis üyelerimizin bilgilerini 

artırmak, geliştirmek üzere eğitim semerlerine, tarihi Kentler Birliği’ne 

üye bir belediye olmamızdan dolayı tarihi yerlerin incelenmesi 

araştırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlenilmesi veya 

katılım sağlanması toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

06/07/2017 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


