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MALKARA BELEDİYESİ 

BELEDİYE MECLİSİ 

 

KARAR TARİHİ  : 01.02.2018 

KARAR NO               : 37 

KONUSU                        : Gayrimenkul SatıĢ Komisyonu Hk. 

MECLİS BAŞKANI  : UlaĢ YURDAKUL 

MECLİS KÂTİPLERİ  : Ali Ġhsan USLU,  Nuran BAġKÜTÜK 

OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: H.Vasfi GÜNER, Hüseyin SĠMEN, AfĢin 

TURAN, Cem ÖZKAN, Volkan SOĞANCILAR, Bahaettin CÖMERT, Hikmet ALTUĞ, 

Celal YILMAZ, Ersan TEPE,  Recai ÖRS, Ahmet ġENTÜRK, Orkun Ekrem YILMAZ, 

Selma ġENTÜRK, Cafer KOCABAġ, Cengiz ERGEN, Selma YALÇIN, Hasan EFE, ġinasi 

KOLTUK, Mutlu GÜRER, Ġbrahim ZĠLBASTI, Mesut ġAHĠN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ:  Nuri DĠNÇER (İZİNLİ), Uğur EKER 

(İZİNLİ). 

MECLİS KARARI 
 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 01.02.2018 PerĢembe 

günü saat:16:00’da Belediye Binasındaki Meclis Odasında ġubat Ayı Toplantısı Meclis 

BaĢkanı UlaĢ YURDAKUL BaĢkanlığında Olağan toplandı.  

 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve 48 sayılı yazısı Meclise okundu. 

Malkara Vergi Dairesi Müdürlüğünün Ġlgi yazısıyla "6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanunun 90. maddesinin 

“Gayrimenkuller, satıĢ komisyonlarınca açık arttırma ile satılır. SatıĢ komisyonu, il ve ilçelerde en 

büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında Belediye Meclisi tarafından kendi 

azası arasından seçilmiĢ bir zat ile alacaklı amme idaresinin selahiyetli bir memurdan ve 

gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı veya tevkil edeceği zattan teĢekkül eder.” hükmü 

gereğince, amme borçlularına ait gayrimenkullerin değer tespiti ve satıĢ iĢlemlerini yürütmek üzere 

kurulmuĢ olan satıĢ komisyonunda görev yapmak üzere; 

213 Sayılı V.U.K’ nun 87. maddesinin, “Takdir, tadilat ve zirai kazançlar il komisyonları ile özel 

komisyonlara, memurların dıĢında, seçilecek kimselerde aĢağıdaki vasıflar aranır: 

1. Ġyi ahlak sahibi olmak ve ikamet ettiği veya iĢ gördüğü muhitin emniyet ve itimadını kazanmıĢ 

bulunmak. 

2. Medeni haklardan ıskat edilmiĢ bulunmamak. 

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen 

bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine 

karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı 

suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin 

ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya 

kaçakçılığı suçlarından mahkum olmamak. 

4. Takdir ve özel komisyonlara seçileceklerde, ayrıca otuz yaĢını bitirmiĢ olmak.” hükümlerine 

uygun olarak belediye meclis üyeleri arasından bir asil bir yedek üye seçilerek, bildirilmesi 

istenmiĢtir. 

Yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi hususunda Meclisten gerekli 

kararın alınmasını arz ederim. 

Konu görüĢülerek müzakere edilmiĢtir. 

  

KARAR: 

Gayrimenkul SatıĢ Komisyonuna Asil üye olarak Ali Ġhsan USLU, yedek üye olarak Bahaettin 

CÖMERT’ in seçilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir. 

 

UlaĢ YURDAKUL   Ali Ġhsan USLU      Nuran BAġKÜTÜK 

MECLİS BAŞKANI              KÂTİP ÜYE   KÂTİP ÜYE 


