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75 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz  Nasuhpaşa  mahallesi 105 ada 

29 nolu parselin 3194 sayılı kanunun 18. Maddesine göre yapılan 

uygulama sonucunda Belediyemiz imar planında yolda kalmaktadır. Bu 

sebeple 105 ada 29 nolu parseldeki hisselerin kamu yararı olduğundan 

kamulaştırılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
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76 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin  Hacıbey mahallesi hudutları 

içerisinde kalan  523 ada 24  nolu 598.00m2 miktarındaki parseldeki 

70.00m2 Belediyemiz hissesinin satılmasına, yine ilçemizin Çayırhan 

mahallesi 456 ada 12 nolu 1698.00m2 miktarındaki parseldeki 

Belediyemize ait 476.00m2 hissenin ise satılmamasına toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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77 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Karahisar mahallesi 303 nolu 

parsel 136.00m2 miktarında olup tapu kaydında köy odası vasfındadır. 

Karahisar köyü muhtarlığı 303 parselde bulunan oda vasfındaki taşınmazı  

03.12.1969 yılında 7.000 TL bedelle Mehmet ÖZİPEK’e satış yapmıştır. 

Ancak tapu devri yapılmamıştır. Şimdi ise Mehmet İPEK vefat etmiş 

olup talep sahibi Mustafa İPEK mirasçıdır. Bu  parselin üzerinde bulunan 

evin mirasçılar tarafından kullanıldığı tesbit edilmiştir. Karahisar 

mahallesinde bulunan 303 parselin Belediyemiz tarafından kullanım 

imkanı bulunmadığından satışının yapılmasına bu hususta belediye 

encümenine yetki verilmesine  toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
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78 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Hacıbey Mahallesi H26-c-08-

a-1-a ve H26-c-07-b-2-b paftalarında, 614800-615000 yatay koordinatları 

ile 4451908.40-4452100 dikey koordinatları arasında, kadastral 1 adanın 

yaklaşık 3610 m2 lik bir kısmı olan 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerini 

kapsamaktadır. Planlama alanında mevcutta, 1 ve 2 nolu parselde umumi 

tuvalet ve trafo, 3 ve 4 nolu parselde pirinç ve yem fabrikası 

bulunmaktadır. Alanın kuzey, güney ve doğusunda Küçük Sanayi Alanı, 

batısında ise 50 m. genişliğinde Karayolu yer almaktadır.1 ve 2 nolu 

parsellerin Belediye mülkiyetinde olması ve Belediye hizmetleri 

açısından ihtiyaç duyulması nedeniyle Belediye Hizmet Alanı, 3 ve 4 

nolu parsellerin ise mevcut sanayi kullanımının devam ediyor ve edecek 

olması nedeniyle Sanayi Tesis Alanı olarak düzenlenmesini içermektedir. 

Mevcut İmar Planında  söz konusu alan Küçük Sanayi Alanı olarak 

ayrılmış,  Hmax: 6.50 yapılaşma koşulu verilmiştir.İmar Planı değişikliği 

yaklaşık 0.36 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Önerilen İmar Planı 

değişikliği ile;Belediye mülkiyetindeki 1 ve 2 nolu parseller Belediye 

Hizmet Alanı olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları ise E: 0.50 ve 

Yençok: 6.50 olarak belirlenmiş, her yönden 5 m. yapı yaklaşma sınırı 

verilmiştir.Şahıs mülkiyetindeki 3 ve 4 nolu parseller, mevcut sanayi 

kullanımına uygun olarak Sanayi Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir. 

Yapılaşma koşulları, sanayi tesisi ve tesisin ihtiyaç duyduğu diğer 
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yapıların özellikleri göz önünde bulundurularak, E: 1.00 ve Yençok:10.50 

olarak belirlenmiştir. Mevcut tesis, çevre sağlığı yönünden tehlike 

oluşturmayan patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen sanayi 

tesisi niteliğindedir. Gelecekte de bu niteliğin korunması konusu plan 

notuyla desteklenmiştir. Hacıbey Mahallesi 1 ada 1,2,3 ve 4 nolu 

parsellere ait plan tadilatının yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir.   
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79 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi iki 

Değirmenler Mevkiinde bulunan 560 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde Parsel 

sahipleri Mehmet ve Nazmi SORMAZ plan tadilat talebinde 

bulunduğundan  taleplerin incelenmesi için Belediye imar Komisyonuna 

gönderilmesi toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan  Mahallesinde 293 ada 

7 nolu  Parsel sahibi Arslan AKDEMİR plan tadilat talebinde 

bulunduğundan  taleplerin incelenmesi için Belediye imar Komisyonuna 

gönderilmesi toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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81 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesi Esentepe 2. 

Sokakta 521 ada 4 nolu parselde belediye Başkanlığımıza ait 289 M2. 

miktarında hisse bulunduğundan diğer hissedar Mehmet BENLİCE varisi 

Hanife EREN tarafından satış talep edilmektedir. Bu talebin incelenmesi 

için Belediye imar Komisyonuna gönderilmesi toplantıya katılan üyelerin 

oy birliği ile karar verilmiştir.   
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82 

Yapılan görüşmeler sonucunda;Kızılay Derneği Nallıhan Şubesi’ne 

Nasuhpaşa Mahallesi 120 ada 1 parselde bulunan Eski Belediye Hizmet 

binasının ikinci katındaki 7 ve 8 no ile gösterilen odalarının kamu 

yararına çalışan dernek olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. 

maddesinin ( c ) bendi gereğince 5 yıl süre ile her türlü tadilat, elektrik, 

ısınma, temizlik ve su giderlerinin kendilerince karşılanmak kaydıyla 

yıllık 120.-TL iz bedelle kiraya verilerek tahsis edilmesini,yıllık kira 

artışlarının ÜFE oranında yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir.   
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83 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Türk Hava Kurumu Nallıhan Şube 

Başkanlığı Nasuhpaşa Mahallesi 120 ada 1 parselde bulunan Eski 

Belediye Hizmet binasının ikinci katındaki 9,10 ve 11 no ile gösterilen 

odalarının kamu yararına çalışan dernek olduğundan, 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 75. maddesinin ( c ) bendi gereğince 5 yıl süre ile 

her türlü tadilat, elektrik, ısınma, temizlik ve su giderlerinin kendilerince 

karşılanmak kaydıyla yıllık 120.-TL iz bedelle kiraya verilerek tahsis 

edilmesini, yıllık kira artışlarının ÜFE oranında yapılmasına, toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan Kaymakamlığı İlçe Halk 

Kütüphanesi Memurluğu 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 kamu kurumu olduğundan, ilçemizde 

kütüphanenin de yaşatılması amacıyla  5 yıl süre ile her türlü tadilat, 

elektrik, ısınma, temizlik ve su giderlerinin kendilerince karşılanmak 

kaydıyla yıllık 120.-TL iz bedelle kiraya verilerek tahsis edilmesini, yıllık 

kira artışlarının ÜFE oranında yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
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85 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizde istihdam edilen kamu 

görevlisi personele, 4688 Sayılı Kanunun  6289 Sayılı Kanunla değişik 

32.maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Sosyal Denge 

Tazminatı verilmesi için sözleşme yapılmasına, bu hususta yetkili memur 

sendikası ile görüşme yapılmasına, sözleşme metni imzalanabilmesi için 

Belediye Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki verilmesine toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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86 

Yapılan görüşmeler sonucunda; 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir 

Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

gereğince köy tüzel kişiliği kapanarak ilçemiz sınırları dahilinde 84 adet 

mahalle oluşmuştur. Mahalle olan köylerin sağlıklı bir şekilde yerleşimi 

ve gelişimini sağlayan imar planları yapılması önem arz etmektedir. İlgili 

kanun gereğince ilçemize bağlı planı olmayan mahallelerimizde köy 

yerleşme planları yapılabilmesi için altlık olarak 1/25000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasının talep edilmesine toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

09/09/2015 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


