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SALİHLİ BELEDİYESİ 
MECLİS KARARI 

Karar No 2019/50 Evrak Dairesi 

Karar Tarihi 03/09/2019 Konusu 

îlçemize bağlı muhtelif 
mahallelerde bulunan arazi, 
arsa vb. niteliklere sahip 
taşınmazların satış işlemlerinin 
görüşülmesi. 

Evrak No 
Geliş Tarihi 

Saat 21:00 

Kesinleştirme Tarih 10/09/2019 

Tekrar Görüşülecek m i ? H 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri gereğince 
gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03/09/2019 günü saat 21:00 'de 
Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 32 üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ :10- İlçemize bağlı muhtelif mahallelerde bulunan arazi, arsa vb. 
niteliklere sahip taşınmazların satış işlemlerinin görüşülmesi. 

Bel Av Gökhan AÇIKGÖZ; İlçemize bağlı muhtelif mahallelerde bulunan arazı, arsa vb. niteliklere 
sahip taşınmazların satılarak değerlendirilmesine karar verildiğinden belediye Meclisinin bu konuda 
kararı gerekmektedir. . . 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Meclisin görev ve yetkilerim düzenleyen 18. maddesinin (e) 
fıkrasında ifade edildiği üzere "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin 
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin 
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek, kaydıyla bunlar üzerinde 
sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" şeklinde hüküm bulunmaktadır. 

Bu nedenle aşağıda müzekkere ekinde bulunan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu 
kapsamında satılabilmesi için Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısında satışa dair konunun 
görüşülerek karara bağlanmasını, Müsaadelerinize arz ederim. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. 

KARAR: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda liste halinde mahalle, ada, parsel, metrekare ve cinsi 
belirtilen yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışlarının yapılması, yapılan oylama 
sonunda üyelerden; Ulvi Murat TUNCA, Ufuk ERDÖL ve Serdar ÖZKAHRAMAN' ın çekimser oyu, 
29 kabul oyu, OYÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir. 

Mersindere Mahallesi 200 ada 3 parsel 144,77 m2 arsa 

Adala Mahallesi 171 ada 17 parsel 132,24m2 arsa 

Adala Mahallesi 111 ada 1 parsel 856,13 m2 arsa 

Adala Mahallesi 38 pafta 1765 parsel 3.021,00 m2 tarla 

Kirveli Mahallesi 2771 ada 5 parsel 588,00 m2 arsa 

Kirveli Mahallesi 2771 ada 6 parsel 539,00 m2 arsa 

TAŞINMAZLARIN LİSTESİ 


