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Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde, Aladağ 
Çayı üzerinde enerji üretim amaçlı Bucan Enerji Elektrik Ür.San. ve 
Tic.Ltd.Şti.nin Enerji Üretim Lisansı bulunmaktadır. Bu şirket tarafından 
11,25 MWm/11 MWe kurulu gücünde “Çaltepe Regülatörü ve 
Hidroelektrik Santrali” projesinin tesis edilip işletilmesi ile ilgili 
hazırlanmış olan planlar belediyemize sunulmuştur. Bunlara göre   
1/5000 ölçekli Nallıhan (Ankara), H27-a-24-b, H27-a-24-c, H27-a-24-d ve 
H27-a-04-a no.lu halihazır paftaları ile 1/1000 ölçekli H27-a-24-c-3-a, 
H27-a-24-c-3-b, H27-a-24c-3-d, H27-a-24-c-4-b, H27-a-24-c-4-c, H27-a-
24-c-4-d, H27-a-24-d-3-c, H27-a-04-a-2-b, H27-a-04-a-2-c, H27-a-04-a-2-
d, H27-a-04-a-3-a, H27-a-04-0-3-b, H27-a-04-a-3-c ve H27-a-04-a-3-d 
halihazır paftalarında yer almakta olduğundan planların komisyon kararı 
doğrultusunda uygun olduğundan onaylanmasına toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir. 

 
 
 
 
 

02/06/2016 

 
 
 
 
 
   61 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi 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 tarihi 
yaşatabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla koruma altına 
alınması gerekmektedir. Bu alanların bulunduğu bölgenin bölge 
gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilebilmesi, bu 
bölgenin konut, ticaret, kültür, sosyal donatı alanlarının oluşturulması, 
tabi afet riskine karşın tedbirler alınması ve ilçemizde bulunan tarihi 
Kocahan çevresinde çarpık yapılaşmanın önlenmesi amacıyla 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 adaların 5366 sayılı kanun 
kapsamında yenileme alanı olarak ilan edilmesine toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi Merkez mahallelerinden 
olan Nasuhpaşa ve Aliağa Mahalleleri, İlçenin görünümüne siluet veren 
ilk yerleşim alanlarındandır. Nallıhan İlçesinin merkezinde yer alan bu iki 
mahallenin kuruluşu Tarihi öneme haiz olan Kocahan (Nasuhpaşa 
Hanının) kurulmasıyla önem kazanır. Bu bölgenin tarihi kültürel mirasın 
geleceğe aktarılması ve ilçenin turizm açısından gelişmesi için bu 
bölgede cephe düzenlemesi yapılması işi zorunluluk arz etmektedir. 
Hazırlanan rapor incelenerek uygun görülmüştür. İlçemiz içerinde 
yapılacak olan restorasyon çalışması kapsamında değerlendirilmek 
amacıyla İlçemiz Merkez mahallelerinden ve ilk yerleşim alanlarından 
olan Nasuhpaşa ve Aliağa Mahalleleri yamaç kısımlarında bulunan 
sokaklar İlçenin görünümüne siluet vermektedir. İlçenin giriş ve 
çıkışlarındaki vistayı düzeltmek ve bu amaçla tarihi kültürel mirasın 
gelecek nesillere aktarılabilmesi, turizm açısından ilçemizin gelişmesi ve 
önem kazanması amacıyla  inceleme ve değerlendirme raporuna 



 2 

istinaden sokak sağlıklaştırma kapsamında cephe düzenlemesi 
yapılmasını bu hususta başkanlık makamına yetki verilmesine toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akdere Mahallesinde bulunan 
mülkiyeti belediyemiz ile ilçe halkından Halil İbrahim ÖNTAŞ  adına 
hisseli bulunan 101 ada 3 nolu parselin 56,00 M² lik belediyemize ait 
hisseyi satın almak istemektedir. Konunun incelenmesi için imar 
komisyonuna gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 
karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Aliağa Mahallesindeki camiinin 
ismi bulunmamaktadır. Su deposu yanında olduğundan su deposu camii 
olarak anılmaktadır. Bu caminin yeniden tadilatının tüm masrafları Nevin 
Gökçek tarafından karşılanmıştır. Nevin Gökçek’in yapmış olduğu bu 
yardımlardan dolayı  İlçemizin Aliağa Mahallesi Su Deposu yanındaki 
Camiinin İsminin 5393 sayılı yasanın 18. maddesi ( n ) bendi gereğince 
Nevin Gökçek Camii isminin verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Nasuhpaşa Mahallesinde 
hissedarlarının anlaşamaması sebebiyle  Nallıhan Sulh Hukuk Mahkemesi 
tarafından satışa çıkartılmıştır. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 
2014/2 Satış sayılı dosya ile  satışa çıkarılan, Nasuhpaşa Mahallesi, 
olukbaşı mevkii, 309 ada 4, 5, 7, 8 ve 9 nolu parsellerin Belediyemiz 
hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, bu hususta Belediye 
Başkanı İsmail ÖNTAŞ’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir.   
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait ilçenin çeşitli yerlerine 
ilan ve reklam panoları yaptırılmıştır. Bu belediyemize ait ilan ve reklam 
panolarının belediyemize gelirlerinin araştırılması hususunun 
incelenmesi için konunun Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna 
gönderilmesi toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 
 
 
 

      TASDİK OLUNUR. 
                                                                                                                                
07/06/2016 

           İsmail ÖNTAŞ                              
Nallıhan Belediye Başkanı 


