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Yapılan görüşmeler sonucunda;  Nasuhpaşa Mahallesi, 560 ada 1,2 ve 3 

nolu parsellerin bulunduğu alanda 560 ada 4,5,7 ve 8 nolu parsellerde de 

plan değişikliği talebi olması nedeni ile uygulama evraklarının 

incelenmesi için komisyonumuza süre verilmişti. Nazım imar planı 

değişikliği söz konusu olduğundan komisyona ek süre verilmesi uygun 

bulunarak toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Nasuhpaşa Mahallesi, 560 ada 

1,2,3,4,5,7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alan da jeolojik etüt raporu 

imar planı örneği açıklama raporu ve plan müellifinin uygun görüşünün 

olmadığından bunların istenilmesine ve değerlendirmenin yapılabilmesi 

için komisyona ek süre verilmesi uygun bulunarak toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Çayırhan Mahallesi, 293 ada 7 

nolu parselin bulunduğu alan yapılan değerlendirme sonucu adı geçen 

yere ait jeolojik etüd raporu imar planı örneği açıklama raporu ve plan 

müellifinin uygun görüşünün olmadığından bunların istenilmesine ve 

değerlendirmenin yapılabilmesi için komisyona ek süre verilmesi uygun 

bulunarak toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Çayırhan Mahallesi 444 ada 8 

nolu parselde belediyemizin 24 M² hissesi bulunduğundan diğer hissedar 

Davut KAYA bu hissemizin satın almak istediğinden konunun 

incelenmesi için talep ve eklerinin Belediye İmar Komisyonuna 

gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin personelinin yetersiz 

olması sebebiyle bazı yardımcı işler hizmet alımı ile yaptırılmaktadır. 

2016-2017 ve 2018 yılları için 36 süre ile yardımcı işlere ilişkin hizmetler 

için Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İhalesinin 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 67. maddesi gereğince yapılması toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin Çayırhan Mahallesindeki 

K.2012/04 ruhsat nolu kum ocağında 0,63 ebadında malzeme üretimi 

yapıldığından bu malzemenin 1 M³ ünün KDV dahil 15,00.-TL satışının 

yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

02/11/2015 

 

 

103 

Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemizin Aliağa Mahallesi hudutları 

içerisinde kalan 283 ada 31 nolu parsel belediyemiz ile hisselidir. Bu 

parsel belediyemiz hizmetlerinde kullanılacağından Belediyemizin büyük 

hissedar olduğu Aliağa Mahallesi 283 ada 31 nolu parseldeki diğer 

hissedarların hisselerinin satın alınmasına, bu hisselerin satın alınması 

için Belediye Encümenine yetki verilmesini toplantıya katılan üyelerin oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

   TASDİK OLUNUR. 
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         İsmail ÖNTAŞ                            

Nallıhan Belediye Başkanı 


