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118 
Yapılan görüşmeler sonucunda; 2017 yılı içerisinde Belediye Meclisinin 

çalışmalarına devam ederek tatil ayı tesbit edilmemesine yapılan açık 

oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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119 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Atça Mahallesi 2019 parsel nolu 

taşınmazın Belediyemize ait olan 7/34 hissenin, 27/34 hisseye sahip diğer 

hissedar Maviye ERUL’ a satışında herhangi bir sakınca olmadığı 

Belediye İmar Komisyonu tarafından belirlendiğinden komisyon kararı 

doğrultusunda Atça Mahallesi 2019 parsel nolu taşınmazın Belediyemize 

ait olan 7/34 hissenin, 27/34 hisseye sahip diğer hissedar Maviye ERUL’ 

a satışının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi 

yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul 

edilmiştir. 
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120 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi 478 ada 6 

nolu taşınmazın Belediyemize ait olan 60/559 hissenin, 499/559 hisseye 

sahip diğer hissedar Muhammet ŞENTÜRK’ e satışında herhangi bir 

sakınca olmadığı Belediye İmar Komisyonu tarafından belirlendiğinden 

komisyon kararı doğrultusunda İlçemiz Nasuhpaşa Mahallesi 478 ada 6 

nolu taşınmazın Belediyemize ait olan 60/559 hissenin, 499/559 hisseye 

sahip diğer hissedar Muhammet ŞENTÜRK’ e satışının yapılması ve bu 

hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi yapılan açık oylama 

sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz ile Çayırhan ve Sarıyar 

Mahallelerimizde 30 Mart 2014 tarihinden önce verilen iskân ruhsatları 

ve yapılar için dosya ve teknik raporların hazırlanması iş ve işlemleri 

tamamlanamadığından İmar Komisyonu kararı doğrultusunda Belediye 

İmar Komisyonuna ek süre verilmesi  yapılan açık oylama sonucu 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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122 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Katı atık merkezimizin yola bağlantısı 

için Davutoğlan Mahallesi Bentbaşı Mevkii 132 nolu 38.875,00 M² 

miktarındaki Maliye Hazinesine ait parsel kullanılması gerekmektedir. 

İlçemiz Nasuhpaşa (100. Yıl) Mahallesindeki 504 ada 1 nolu parsel ise 

belediyemize ait olup imar planında okul arsası olarak belirtilmiştir. İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü bu parseli belediyemizden Maliye Hazinesi 

adına devir yapılmasını istemektedir.  İlçemiz Davutoğlan Mahallesi 

Bentbaşı Mevkii 132 nolu 38.875,00 M² miktarındaki Maliye Hazinesine 

ait parsel ile İlçemiz Nasuhpaşa (100. Yıl) Mahallesindeki 504 ada 1 nolu 

belediyemize ait parselin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin ( e ) bendi 

gereğince takas yapılmasını yapılacak iş ve işlemler içinde Belediye 

Encümenine yetki verilmesi yapılan açık oylama sonucu toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Katı atık merkezimizin yola bağlantısı 

için Davutoğlan Mahallesi Bentbaşı Mevkii 65 nolu 13.625,00 M² 

miktarındaki Maliye Hazinesine ait parsel kullanılması gerekmektedir. 

İlçemiz Nasuhpaşa (100. Yıl) Mahallesindeki 504 ada 1 nolu parsel ise 

belediyemize ait olup imar planında okul arsası olarak belirtilmiştir. İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü bu parseli belediyemizden Maliye Hazinesi 

adına devir yapılmasını istemektedir.  İlçemiz Davutoğlan Mahallesi 

Bentbaşı Mevkii 65 nolu 13.625,00 M² miktarındaki Maliye Hazinesine 

ait parsel ile İlçemiz Nasuhpaşa (100. Yıl) Mahallesindeki 504 ada 1 nolu 

belediyemize ait parselin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin ( e ) bendi 

gereğince takas yapılmasını yapılacak iş ve işlemler içinde Belediye 

Encümenine yetki verilmesi yapılan açık oylama sonucu toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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124 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Doğandere  Mahallesi 1754 nolu 

parsel Mahalle halkının kırsal hizmetlerde kullandığı bir yerdir. Maliye 

hazinesi adına kayıtlıdır. Nallıhan İlçesi, Doğandere Mahallesi, 1754 nolu 

parsel Maliye Hazinesi adına kayıtlı parselin Mahalle halkı tarafından 

kırsal hizmetlerde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. 

maddesinin ( e ) bendi gereğince  Belediyemiz tarafından satın alınması 

veya belediyemize ait bir parsel ile trampa edilmesine bu hususta 

Belediye Encümenine yetki verilmesini yapılan açık oylama sonucu 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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125 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Davutoğlan Mahallesi 64 nolu 

parsel  Belediyemizin çalıştırdığı Kum ocağı yanındadır. Kum döküm 

sahası olarak ta kullanılacağından buranın satın alınması uygun olacaktır. 

Davutoğlan Mahallesi 64 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 

18. maddesinin ( e ) bendi gereğince satın alınması ve bu hususta 

Belediye Encümenine yetki verilmesi yapılan açık oylama sonucu 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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126 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçemiz Tepe Mahallesi sınırları 

içerisinde Belediyemize ait mahalle halkı ve kamu hizmetlerinde 

Belediyemiz tarafından kullanılacak köy odası ve misafirhane 

bulunmamaktadır. Tepe Mahallesi Yukarı Mahalle mevkiinde 707 parsel 

arsa vasfında olan taşınmaz üzerinde konut vardır. Tepe Mahalle halkı ve 

Belediye Başkanlığımız tarafından kullanılmak üzere 707 parsel 

taşınmazın kamu hizmetinde kullanılmak üzere satın alınması hususunun 

incelenmesi için konunun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesi 

yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul 

edilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Nasuhpaşa Mahalllesi sınırları 

içerisinde 436 ada 1 parsel üzerinde Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 

tarafından tescil edilen Nasuhpaşa Camii bulunmaktadır. Bu caminin 

yanında bulunan aynı ada içinde 6 parsel üzerine de ev yapılması 

düşünülmektedir. Nasuhpaşa Mahallesi 436 ada 6 parsel 1/1000 ölçekli 

Nallıhan Revizyon+İlave Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 

hmax=15,50 irtifada ticaret+konut alanında kalmaktadır. Söz konusu 

inşaat tamamlandığında tarihi cami silueti bozulacaktır. Bu nedenle 

Nasuhpaşa Mahallesi 436 ada 6 parselin satın alınması veya Kültür 

Varlıklarını Koruma Kanununun 15. Maddesi gereğince kamulaştırılması 

hakkında 01.09.2016 tarih 81(Seksenbir) sayılı Belediye Meclis Kararı 

alınmış idi. Ancak Ankara I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu 
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tarafından cami koruma alan sınırı yeniden belirlendiğinden 

Belediyemize ait olan 5 numaralı parsel ile 6 parsel parsel 27/09/2016 

tarih ve 96(Doksanaltı) sayılı Belediye Encümen Kararı ile tevhit 

edilmiştir. Tevhid edilen söz konusu parselin numarası 14 olmuştur. Bu 

nedenle; tevhit edilerek parsel numarası değişen hissedarı olduğumuz 

Nasuhpaşa Mahallesi 436 ada 14 parselin satın alınması veya Kültür 

Varlıklarını Koruma Kanununun 15. Maddesi gereğince kamulaştırılması 

bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi yapılan açık oylama 

sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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128 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Ankara İli, Nallıhan İlçesi sınırları 

içerisinde, Aladağ Çayı üzerinde enerji üretim amaçlı 11,25 MWm/11 

MWe kurulu gücünde “Çaltepe Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” 

projesinin tesis edilip işletilmesi ile ilgili hazırlanmış olan planların 

1/5000’lik plan onayı merci Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğundan 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000’likler 

onaylanmıştır.1/1000 ölçekli planların belediyemizce onaylanması talep 

edilmektedir.Söz konusu plan onayı için gerekli kurum görüşleri 

sorulmuş olup; 15 kurum görüşü olumlu gelmiştir. Konu 

Müdürlüğümüzce incelenmiş plan onayı uygun görülmüştür. Konunun 

incelenmesi için imar komisyonuna gönderilmesi yapılan açık oylama 

sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 

 

  01/12/2016 

 

129 
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Hacıbey Mahallesi 2 ada 199 

nolu parsel sahibi Murat DEMİR tarafından parselinin imarsız bölgede 

kalan kısmının İmar Uygulama Planına dahil edilmesini istemektedir. 

Konunun incelenmesi için imar komisyonuna gönderilmesi yapılan açık 

oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 

  01/12/2016 

 

130 
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçe halkından Mustafa İNAN ve Musa 

İNAN 02/08/2016 tarihli dilekçesi ile müracaat ederek Nasuhpaşa 

Mahallesi 455 ada 1 nolu parselde Belediyemize ait 25,00 M² hisseyi 

satın almak istemektedir.Konunun incelenmesi için imar komisyonuna 

gönderilmesi yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile kabul edilmiştir. 
 

 

  01/12/2016 

 

131 
Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi, Çayırhan Mahallesi, 438 

ada 13 nolu ve 423,00 m2 büyüklüğündeki parselin 178 m2 lik hissesi 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunmaktadır. Söz konusu parselin diğer 

hissedarları Alparslan EKEN ve Gamze EKEN tarafından Belediyemize 

ait olan 178 m2 hissemizi  satın almak istemektedir.Konunun incelenmesi 

için imar komisyonuna gönderilmesi yapılan açık oylama sonucu 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 
 

  01/12/2016 

 

132 
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Davutoğlan Mahallesi 132 nolu 

parsel Belediyemizin çalıştırdığı Kum ocağı yanındadır. Kum döküm ve 

stok sahası olarak ta kullanılacağından buranın satın alınması uygun 

görülmüştür. İlçemiz Davutoğlan Mahallesi 132 nolu parselin 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi gereğince satın 

alınmasını ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesini  

yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul 

edilmiştir.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda;İlçemizin Beyalan, Bozyaka, Çamalan, 

Davutoğlan, Eymir, Kavak, Kuzucular, Meyildere, Osmanköy, Uluhan, 

Uluköy, Tekirler ve Yenice Mahallelerindeki eski köy okulları Maliye 

Hazinesi adına kayıtlıdır. Bu okullar Mahalle halkı tarafından 
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133 

kullanılmak istenmektedir. Belediyemiz adına tahsisi alınması uygun 

olacaktır. Bu sebeplerle Beyalan Mahallesi 422 nolu parsel, Bozyaka 

Mahallesi 160 ada 1 nolu parsel, Çamalan Mahallesi 3095 nolu parsel, 

Davutoğlan Mahallesi 686 nolu parsel, Eymir Mahallesi 3402 nolu 

parsel, Kavak Mahallesi 1967 nolu parsel, Kuzucular Mahallesi 1517 

nolu parsel, Meyildere Mahallesi 1025 nolu parsel, Osmanköy Mahallesi 

2057 nolu parsel, Uluhan Mahallesi 410 nolu parsel, Uluköy Mahallesi 

1069 nolu parsel, Tekirler Mahallesi 1545 nolu parsel ve Yenice 

Mahallesi 1384 nolu parsellerde bulunan okulların 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi gereğince Maliye Hazinesinden 

belediyemize tahsislerinin alınması yapılan açık oylama sonucu 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TASDİK OLUNUR. 

                                                                                                                                

02/12/2016 

         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


