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EK: 2- Kurtuluş Mahallesi, 
4285 ada 1 parselde kayıtlı 
taşınmazdaki 5.540,95 m2 lik 
hissenin idaremize süresiz 
olarak tahsis edilmesi 
karşılığında, mülkiyeti 
idaremize ait Caferbey 
Mahallesi 3056 ada 1 parsel, 
3057 ada 1 parsel, 3058 ada 1 
parselde yer alan 3 adet 
taşınmazın Adliye Sarayı ve 
Eklentileri yapılmak üzere 
Maliye Hazinesine süresiz 
tahsis edilmesi talebinin 
görüşülmesi. 
21.15 

Kesinleştirme Tarih 11/06/2018 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05/06/2018 günü 
saat 21.15 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 22 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ: 15- EK: 2- Kurtuluş Mahallesi, 4285 ada 1 parselde kayıtlı 
taşınmazdaki 5.540,95 m2 lik hissenin idaremize süresiz olarak tahsis edilmesi 
karşılığında, mülkiyeti idaremize ait Caferbey Mahallesi 3056 ada 1 parsel, 3057 ada 1 
parsel, 3058 ada 1 parselde yer alan 3 adet taşınmazın Adliye Sarayı ve Eklentileri 
yapılmak üzere Maliye Hazinesine süresiz tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 

Bel.Avukatı Gökhan AÇIKGÖZ; Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler 
Müdürlüğü'nün 28/09/2017 tarih ve 2017/1868 sayılı yazılarında, Adalet Bakanlığı Teknik 
İşler Dairesi uhdesinde bulunan Belediyemizin de 263/600 pay ile hissedarı olduğu ve imar 
planında semt pazar yeri olarak yer alan, Kurtuluş Mahallesi, 4285 ada 1 parselde kayıtlı 
taşınmazda kendilerine ait 5.540,95 m2'lik yerin (toplam 9.865,20 m2) idaremize tahsis 
edildiği, bu tahsis karşılığında da mülkiyeti Belediyemize ait Caferbey Mahallesi, 3056 ada 1 
parsel (9342 m2), 3057 ada 1 parsel (9746 m2) ve 3058 ada 1 parselde (7495 m2) yer alan 3 
adet taşınmazın kendilerine tahsis edilmesini talep etmişler ve Salihli Belediye Meclisi'nin 
07/05/2018 tarih ve 2018/57 Nolu kararı ile idaremize ait 3 adet taşınmazın Adalet Hizmet 
Binası ve Eklentileri yapılmak üzere 25 yıllığına Adalet Bakanlığı'na tahsis edilmiştir. 

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığının 31/05/2018 tarih ve 2018/1611 sayılı yazısında, söz 
konusu parsellerin 25 yıllığına tahsis edilmesi halinde Adalet Sarayı yapılmasının hukuken 
mümkün olmadığı, taşınmazların süre sınırlaması olmaksızın tahsis edilmesi ya da parsellerin 

. haznreŞfö devir edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Gene Salihli Cumhuriyet Başsavcılığının 
* U47Ö6/20İ8 tarih ve 2018/1645 sayılı yazılarında, Kurtuluş Mahallesi, 4285 ada 1 parselde 

kayıtlı taşınmazda kendilerine ait 5.540,95 m2'lik yerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak 
lazere sür/ssiz tahsisi karşılığında, mülkiyeti idaremize ait Caferbey Mahallesi, 3056 ada 1 
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parsel (9342 m2), 3057 ada 1 parsel (9746 m2) ve 3058 ada 1 parselde (7495 m2) yer alan 3 
adet taşınmazın takas edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, Belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18/e 
maddesine göre; "Taşınmaz mal tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir 
taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; karar 
vermek" Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Gene aynı kanunun 
75/d maddesinde "Belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde 
kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir." 
denilmektedir. 

Yukarıda açıkladığımız nedenler ve kanun hükümleri çerçevesinde, Adalet Bakanlığı 
Teknik İşler Dairesi uhdesinde bulunan Belediyemizin de 263/600 pay ile hissedarı olduğu ve 
imar planında semt pazar yeri olarak yer alan, Kurtuluş Mahallesi, 4285 ada 1 parselde kayıtlı 
taşınmazdaki 5.540,95 m2'lik hissenin idaremize süresiz olarak tahsis edilmesi karşılığında, 
mülkiyeti idaremize ait Caferbey Mahallesi, 3056 ada 1 parsel (9342 m2), 3057 ada 1 parsel 
(9746 m2) ve 3058 ada 1 parselde (7495 m2) yer alan 3 adet taşınmazın (revizyon imar planı 
değişikliği ile bu parsellerden oluşacak yeni parselleri de kapsayacak şekilde), Adliye Binası 
yapılmak üzere, bedelsiz olarak Maliye Hazinesi'ne devir edilmesi ve bu konuyla ilgili tüm 
işlemleri gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun, 

Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısında görüşülmesini müsaadelerinize arz ederim. 
Emlak İstimlak Müdürlüğü. 
KARAR: Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi uhdesinde bulunan Belediyemizin de 

263/600 pay ile hissedarı olduğu ve imar planında semt pazar yeri olarak yer alan, Kurtuluş 
Mahallesi, 4285 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazdaki 5.540,95 m2'lik hissenin idaremize 
süresiz olarak tahsis edilmesi karşılığında, mülkiyeti idaremize ait Caferbey Mahallesi, 3056 
ada 1 parsel (9342 m2), 3057 ada 1 parsel (9746 m2) ve 3058 ada 1 parselde (7495 m2) yer 
alan 3 adet taşınmazın (revizyon imar planı değişikliği ile bu parsellerden oluşacak yeni 
parselleri de kapsayacak şekilde), Adliye Binası ve eklentileri yapılmak üzere, bedelsiz olarak 
Maliye Hazinesi'ne devir edilmesi ve bu konuyla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek üzere 
Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonunda meclis mevcudunun oy 
birliği ile kabul edilmiştir. 

AN 


