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T.C. 
SALİHLİ BELEDİYESİ 

Şehrimize gaz arzını 
sağlayabilmek amacı ile ekli 
krokide gösterilen alanda 
basınç düşürme bölge 
regülatörü tesisi için (BR 
YERİ 1 - BR YERİ 2 - B R 
YERi 3) Aksa Manisa 
Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 'ne 
gerekli iznin verilip 
verilmeyeceği talebinin 
görüşülmesi. 

Karar No 2018/75 
MECLİS KARARI 

Evrak Dairesi 

Karar Tarihi 03/07/2018 Konusu 

Saat 21.00 

Kesinleştirme Tarih 0 9 / 0 7 / 2 0 1 i; 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03/07/2018 günü 
saat 21.00 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 25 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ : 6- Şehrimize gaz arzını sağlayabilmek amacı ile ekli krokide 
gösterilen alanda basınç düşürme bölge regülatörü tesisi için (BR YERİ 1- BR YERİ 2-
BR YERi 3) Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ne gerekli iznin verilip verilmeyeceği 
talebinin görüşülmesi. 

Bel.Avukatı Gökhan AÇIKGÖZ; Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından 
28.05.2018 tarih ve MNDG. 18/8938 sayılı yazılarında, ekli uydu fotoğraflarında gösterilen BR 
YER 1 de bulunan bölgeye 4*4 m ölçülerinde Salihli şehrine gaz arzını sağlayabilmek için. 
basınç düşürme bölge regülatörü tesis edilmesini planladıklarını belirterek, söz konusu alanın 
mülkiyet durumunu ve bölge regülatörü tesis edilmesine gerekli iznin verilip verilemeyeceği 
bilgisi sorulmuştur. 

Talep ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz yazışmalar neticesinde 
söz konusu alanın Beşeylül Mahallesi 535 Sokak ile Ankara-İzmir Karayolu arasında kalan ve 
2117 ada kuzeyindeki onaylı imar planında park alanı olarak planlanmış Kamuya terk edilen 
alanlardan olup tescil harici bir alan olduğu bildirilmiştir. 

Salihli şehrine gaz arzını sağlayabilmek amacı ile ekli krokideki gösterilen alanda basınç 
düşürme bölge regülatörü tesisi için (BR YERİ 1) Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ne 
gerekli iznin verilip verilmeyeceğinin Belediye Meclisimizin Temmuz ayı toplantısında 
görüşülerek karara bağlanmasını, 

Müsaadelerinize arz ederim. 
Bir diğer yer; BR YERİ 2 de bulunan bölgeye 4*4 m ölçülerinde Salihli şehrine gaz arzını 

sağlayabilmek için, basınç düşürme bölge regülatörü tesis edilmesini planladıklarını belirterek, 
söz konusu alanın mülkiyet durumunu ve bölge regülatörü tesis edilmesine gerekli iznin 
verilip !tferite:rheyeceği bilgisi sorulmuştur. 

Talep ile ilğfli Plan ve Proje Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz yazışmalar neticesinde 
söz konusu afamn onaylı imar planında otopark alanı olarak planlandığı mülkiyet durumunun 
isç Z 3 4 , a d a | 3 A 5 ve 6 nolu parselleri kapsamakta olup. Salihli Belediyesine ait olduğu 
bildirilmiştir.! 
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MECLİS KARARI 
Salihli şehrine gaz arzını sağlayabilmek amacı ile ekli krokideki gösterilen alanda basınç 

düşürme bölge regülatörü tesisi için (BR YERİ 2) Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ne 
gerekli iznin verilip verilmeyeceğinin Belediye Meclisimizin Temmuz ayı toplantısında 
görüşülerek karara bağlanmasını, 

Müsaadelerinize arz ederim. 
Bir diğer yer; Talep ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz yazışmalar 

neticesinde söz konusu alanın onaylı imar planında Belediye hizmet alanında kalmakta olup. 
mülkiyet durumunun ise Atatürk Mahallesi 2308 ada 42 parsel olup. Salihli Belediyesine ait 
olduğu bildirilmiştir. 

Salihli şehrine gaz arzını sağlayabilmek amacı ile ekli krokideki gösterilen alanda basınç 
düşürme bölge regülatörü tesisi için (BR YERİ 3) Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ne 
gerekli iznin verilip verilmeyeceğinin Belediye Meclisimizin Temmuz ayı toplantısında 
görüşülerek karara bağlanmasını, 

Müsaadelerinize arz ederim. Emlak İstimlak Müdürlüğü. 
KARAR; Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından şehrimize getirilecek olan 

doğalgazın, şehrin gaz arzını sağlayabilmek amacıyla Beşeylül Mahallesi 535 Sokak ile 
Ankara-İzmir Karayolu arasında kalan ve 2117 ada kuzeyindeki bölgede BR YERİ 1 için, 234 
ada 3,4,5 ve 6 nolu parselleri kapsayan alanda BR YERİ 2 için, Atatürk Mahallesi 2308 ada 42 
parselde Salihli Belediyesine ait yerde BR YERİ 3 için basınç düşürme bölge regülatörü tesisi 
yapımı amacıyla Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ne gerekli iznin verilmesi hususu 
yapılan oylama sonunda meclis mevcudunun oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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