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Karar Tarihi 04/09/2018 Konusu 

Evrak No 

Geliş Tarihi 

Tekrar Görüşülecek mi? H 

Saat 

EK:4-İlçemiz Kirveli 
Mahallesi 3469 parselde 
kayıtlı 1032 m2 alanda yer 
alan Güneş camiyi 
müştemilatının çevre halkının 
ihtiyacını karşılayamadığından 
dolayı idaremiz tarafından 
yıkılıp yeniden yapılması 
talebinin görüşülmesi. 
21.00 

Kesinleştirme Tarih 17/09/2018 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04/09/2018 günü 
saat 21.00 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 25 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ : 16- EK:4-İlçemiz Kirveli Mahallesi 3469 parselde kayıtlı 1032 
m2 alanda yer alan Güneş camii müştemilatının çevre halkının ihtiyacını 
karşılayamadığından dolayı idaremiz tarafından yıkılıp yeniden yapılması talebinin 
görüşülmesi. 

Bel. Av. Gökhan AÇIKGÖZ: Belediye meclisinin Temmuz ayı toplantısında İlçemiz 
Kirveli Mahallesi 3469 parselde kayıtlı 1032 m2 alanda yer alan Güneş cami müştemilatının 
çevre halkının ihtiyacını karşılayamadığından dolayı idaremizce yıkılıp yeniden yapılması 
talebi hukuk ve tarifeler komisyonuna havale edilmiştir. 

Hukuk ve tarifeler komisyonu 12.07.2018 tarihinde yapılan toplantısında konu görüşülmüş 
olup konunun Eylül ayı meclis toplantısında karara bağlanmasını müsaadelerinize arz ederim. 
Fen İşleri Müdürlüğü. 

HUKUK VE TARİFELER KOMİSYON RAPORU 

Bel. Av. Gökhan AÇIKGÖZ: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/C Maddesinde, 
belediyeler ile Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınmış vakıflar arasında, Belediye 
Meclisi'nin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak ortak hizmet projeleri 
gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. 

Türkiye Diyanet Vakfı 'na 13 Ocak 1978 tarih ve 7/14433 Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi 
muafiyeti tanınmış olup, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait ilçemiz Kirveli Mahallesi, 
3469 parselde kayıtlı 1032 m2'lik alan üzerinde yer alan Güneş Camii müştemilatının çevre 
halkının ihtiyaçlarını karşılayamadığından dolayı, idaremiz tarafından yıkılıp yeniden 
yapılması, konuyla ilgili protokol imzalanması ve diğer tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için 
Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 

KARAR: İlçemiz Kirveli Mahallesi 3469 parselde kayıtlı 1032 m2 alanda yer alan 
Güneş camii müştemilatının çevre halkının ihtiyacını karşılayamadığından dolayı idaremiz 
tarafından yıkılıp yeniden yapılması talebi Hukuk ve Tarifeler Komisyonundan geldiği 
şekliyle;.Tlçerhiz Kirveli Mahallesi, 3469 parselde kayıtlı 1032 m2'lik alan üzerinde yer alan 
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Güneş Camii müştemilatının çevre halkının ihtiyaçlarını karşılayamadığından dolayı, idaremiz 
tarafından yıkılıp yeniden yapılması, konuyla ilgili protokol imzalanması ve diğer tüm 
işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu yapılan oylama 
sonunda meclis mevcudunun oy birliği ile kabul edildi. 
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