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edi|en; Marmaraereğlisi Mahallesi 0 ada 11789 parsel numarall taşlnmazln imam lojmanl

Yapılmak 5uretiyle Türkiye Diyanet Vakf|, Marmaraereğlisi Şubesi adına tapu devrinin
yapllmasl talebinin görüşülmesi.

(A8^&Yap|lan görüşmeler 5onucunda,Marmaraereğli5i Mahallesi 0 ada 11789 parsel

numaraII taşlnmazün imam lojmanl yapllmak suretiyle Türkiye Diyanet Vakf|, Marmaraereğlisi

Şubesi adlna tapu devrinin yapllmasl talebinin, med mevzuat kapsamInda uygun olmadığı
tespit edildiğinden talebin reddine komisyonumuzca oy birl|ğiyle karar Verilmiştir.

§lilgElllziBelediye Meclisimizin 03.03.2022 tarih,43 numarall kararl ile komisyona havale

edilen; Mü|kiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi adlna kayıtll Yeniçiftlik Mahallesi 851 ada 1

parsel numaralı taşlnmaz|n imar planlnda dini tesis alan| olarak ayrllma§| ve halihazırda

taşlnmaz üzerinde cami bulunmasl sebebiyle tapu devrinin yapllması konu5unun
görüşülmesi.

(A8A&Yapllan görüşmeler sonucunda,Yeniçiftlik Mahallesi 851 ada 1 parsel numaral|

taşlnmaz|n imar planlnda dini tesis alanI olarak aynlma§| Ve halihazürda taşlnmaz üzerinde

cami bulunmas| sebebiyle Hazreti Ebul Fazl Abbas De.neği, adına tapu devrinin yapllmas|

talebinin, meri mevzuat kapsamlnda uygun olmad|ğl tespit edildığinden talebin reddine

komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM 3:Beıediye Meclisimizin 03.03.2o22 tarih,44 numarall kararl ile komisyona havale

edilen; Yeniçiftlik Mahallesi 361 ada 9 pafsel numaral| taşlnmazln imar planlnda dini tesis

alanl olarak aynlması ve halihazlrda taşlnmaz üzerinde cami bulunması sebebiyle Türkiye

Diyanet Vakfl, Marmaraereğlisi 5ubesi adlna tapu devrinin yapllma§l talebinin görüşülmesi.

[A8ABYapllan görüşmeler sonucunda,Yeniçiftlik Mahallesi 351 ada 9 parsel numarall

taşlnmaz|n imar planlnda dini te5i5 alanl olarak ayrılması ve halihazlrda taşınmaz üzerinde

cami bulunmasl sebebiyleTürkiye Diyanet Vakfl, Marmaraereğlisi Şubesi adlna tapu devrinin

yapllmasl talebinin, meri mevzuat kapsamında uygun olmadığı ancak Maliye Hazinesinin

talep etmesi halinde MaIiye Hazinesine devredebileceği tespit edildiğinden talebin reddine

komisyonumuzca oY birliğiyle karar verilmiştir.

gljlgggg eeıediye Meclisimizin 07.04.2o22 tarih,70 numarall kararl ile komisyona havaIe

edilen; Çeşmeli Mahallesi 347 ada 1 parsel numarall taşlnmazln imar planlnda dini tesis alanl

olarak ayrllmasl Ve Türkiye Diyanet Vakfl adlna tapu devrinin yapIlma5| talebinin görüşü|mesi,

GÜııoını 1lBelediye Meclisimizin 03.03.2022la.ih, 42 numaral! kararl ile komisyona havale

[A8A&Yapllan görüşmeler sonucunda,Çeşmeli Mahallesi 347 ada 1 parsel numaralı

taş*aa,n imar planlnda dini tesis alanl olarak ayrıIması ve halihazırda taşlnmaz üzerinde

cami bulunma5l sebebiyle Türkiye Diyanet Vakfı, Marmaraereğlisi Şubesi adIna tapu devrinin

yapllmasl talebinin, meri mevzuat kapsamında uygun olmadlğl ancak Maliye Hazinesinin

talep etmesi halinde Maliye Hazinesine devredebileceği tespit edildiğinden talebin reddine

komisyonumu;ca oy birliğiyle karar Verilmiştir.
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GÜNoEM 5: Belediye Meclisimizin 07.o4,2o22 tarih,71numarall kararl ile komisyona havale

edİlen; mülkiyeti Belediyemize ait 75. Y|l cumhuriyet ortaokulu Ve 15 Temmuz sehitleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bulunduğu 11327 parsel, Hacl Mehmet söylemez

Anaokulunun bulunduğu 347 ada 2 parsel, opet AnadoIu Lisesinin bulunduğu 137 ada 2
parsel Ve Anadolu imam Hatip Lisesinin bulunduğu 499 ada 1 parsel numaralı taştnmazlarlnın

mülkiyetlerinin Maliye Hazinesi'ne devri konu5unun 8örüşülmesi,

(A&!&Yaptlan incelemeler sonucunda, mülkiyeti Belediyemize ait 75. YıI cumhuriyet

ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinin bulunduğu 11327

parsel, Hac| Mehmet söylemez Anaokulunun bulunduğu 341. ada 2 parsel, opet Anadolu

Lisesİnin bulunduğu 137 ada 2 parsel ve Anadolu imam Hatip Lisesinin bulunduğu 499 ada 1

parsel numarall taşınmazlarln, Marmaraereğlisi Belediye Meclisi'nin 07.02,2022 tarih 23 nolu

Kararl ile mülkiyetlerinin Milli Eğitim Bakanllğlna devredildiği ancak Marmaraereğlisi

Kaymakamllğ| Millİ Emlak Şefliği'nln 11.o4.2022 tarih 3403493 saylll yazıslnda Milli Eğitim

Bakanllğ| adlna tesciIin mümkün olmadığının bildirildİği görülmüştür. Bu sebeple bahse konu

taşlnmazların mülkiyetlerinin şartslz ve bedelsiz olarak Hazine adlna devrinin uygun olduğuna

komisyonumuzca oy birliği ile karar Verilmiştir.
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