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Karar No 

Karar Tarihi 

Evrak No 

2019/21 

T.C. 
SALİHLİ BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI 
Evrak Dairesi 

07 /05 /2019 Konusu 

Saat 

Caferbey Mahallesi ve 
Durasıllı Mahalle sınırları 
içinde bulunan 8 adet trafo 
yerleri için hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama imar planı 
değişikliği ile ilgili komisyon 
raporlarının görüşülmesi. 
21.00 

Geliş Tarihi 

Tekrar Görüşülecek mi? H 

Kesinleştirme Tarih 13/05/2019 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 07/05/2019 günü 
saat 21.00 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 32 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ : 4- Caferbey Mahallesi ve Durasıllı Mahalle sınırları içinde 
bulunan 8 adet trafo yerleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı 
değişikliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi. 

Bel.Av.Gökhan AÇIKGÖZ; Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş nin 23.01.2019 tarih 4864 sayılı 
yazısında,Caferbey Mahallesi ve Durasıllı Mahalle sınırları içerisinde bulunan 8 adet trafo yeri 
için bölgelerin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak trafoların yer tahsisinin 
özelleştirme modeli gereği işletme hakkı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş ye ait olduğu, tüm 
elektrik dağıtım tesis ve yerlerinin mülkiyetinin ise TEDAŞ Genel Müdürlüğü yani kamu 
adına olduğu göz önünde bulundurularak, değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının onayına sunulmak üzere Meclis kararının 
alınmasını talebi, İmar Komisyon toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve 
Tarifeler Komisyonunda incelenmiştir. 

Caferbey Mahallesi ve Durasıllı Mahalle sınırları içinde bulunan 8 adet trafo yerleri için 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonunca 
değerlendirilmiş olup, Plan ve Bütçe komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler komisyonlarınca 
alınan kararların Salihli Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanmasını 
müsaadelerinize arz ederim. Plan ve Proje Müdürlüğü. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 
Bel.Av.Gökhan AÇIKGÖZ; Talep edilen trafo yerleri için, tahsis talebi bulunmadığından 

bu aşamada ücret belirlenmesine gerek görülmediği katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

HUKUK VE TARİFELER KOMİSYON RAPORU 
Caferbey Mahallesi ve Dursallı Mahallesi sınırlarında, hazırlanan 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği talebi komisyonumuzca görüşülmüştür. 
Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede Caferbey Mahallesi ve Durasıllı Mahallesi 

sınırlarında 8 adet trafo yeri için Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği, imar komisyonunun belirlediği yerlerde yapılması 
şar t rylâ^misyönumuzca katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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İMAR KOMİSYON RAPORU 
Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş nin 23.01.2019 tarih 4864 sayılı yazısında, Caferbey Mahallesi ve 
Durasıllı Mahalle sınırları içinde bulunan 8 adet trafo yeri için bölgelerin enerji ihtiyacını 
karşılamak amacıyla trafoların özelleştirme modeli gereği işletme hakkı Gediz Elektrik 
Dağıtım A.Ş'ye ait olduğu, tüm elektrik dağıtım tesis ve yerlerinin mülkiyetinin ise TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü yani kamu adına olduğu göz önünde bulundurularak, plan değişikliklerinin 
değerlendirilmesi talep edilmektedir. 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu; 
1- Caferbey Mahallesinde, mevcut onaylı imar planında park alanı içerisinde 5*12 ebatında 

909 Sk. 970 Sk. 911 Sk ve 968 Sokaklar arasında kalan park alanında, yollardan 5.00 m yapı 
yaklaşma mesafesi bırakılacak şekilde trafo alanı bırakılmasına ilişkin plan değişikliği 
tarafımıza sunulmuş olup, 

Komisyonumuzca; 5*12 ebatındaki trafo alanı öneri park alanının güneyinde bulunan 911 
Sk. 974 Sk. 913 Sk. ve 968 Sokaklar arasında kalan park alanının kuzeydoğu yönünde taşıt 
yolu ve yaya yolundan 5.00 m yapı yaklaşma mesafesi içerisinde trafo alanı bırakılması 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

2- Caferbey Mahallesinde, mevcut onaylı imar planında park alanı içerisinde 4*8 
ebatlarında 976 Sk. 980 Sk. 907 Sk. ve 911 Sokaklar arasında kalan park alanında, taşıt 
yollarından 5.00 m yapı yaklaşma mesafesi bırakılacak şekilde trafo alanı bırakılmasına ilişkin 
plan değişikliği tarafımıza sunulmuş olup, 

Komisyonumuzca; 4*8 ebatında trafo alanı öneri park alanının batısında 931 Sk. 907Sk. 
980 Sk. 911 Sokaklar arasında kalan park alanının güneyinde 911 sk. dan 5.00 m, 980 sk. 2.00 
m yapı yaklaşma mesafesi içerisinde trafo alanı bırakılması komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 

3- Caferbey Mahallesinde, mevcut onaylı imar planında park alanı içerisinde 4*8 
ebatlarında 998 Sk. 927 Sk. 931 Sk. ve 980 Sokaklar arasında kalan park alanında, 927 
Sokaktan 5.00 m yapı yaklaşma mesafesi bırakılacak şekilde trafo alanı bırakılmasına ilişkin 
plan değişikliği tarafımıza sunulmuş olup, 

Komisyonumuzca; 4*8 ebatında trafo alanı öneri park alanının kuzeydoğu köşesine 927 
Sokak'dan ve 980 Sokak'dan 5.00 m yapı yaklaşma mesafesi içerisinde trafo alanı bırakılması 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

4- Caferbey Mahallesinde, mevcut onaylı imar planında park alanı içerisinde 4*8 
ebatlarında 982 Sokak ve 984 Sokak arasında kalan park alanında, 984 Sokaktan 5.00 m yapı 
yaklaşma mesafesi bırakılacak şekilde trafo alanı bırakılmasına ilişkin plan değişikliği 
tarafımıza sunulmuş olup, 

Komisyonumuzca; 4*8 ebatında trafo alanı öneri park alanının kuzeydoğusuna, 982 
Sokak ve 984 Sokak dan 2.00 m yapı yaklaşma mesafesi içerisinde trafo alanı bırakılması 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

5- Caferbey Mahallesinde, mevcut onaylı imar planında park alanı içerisinde 4*8 
ebatlarında, 921 Sokak ve 984 Sokak arasında kalan park alanında, 921 Sokaktan 5.00 m yapı 
yaklaşma mesafesi bırakılacak şekilde trafo alanı bırakılmasına ilişkin plan değişikliği 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

6- Caferbey Mahallesinde, mevcut onaylı imar planında park alanı içerisinde 4*8 
ebatlarında 931 Sk. 933 Sk.1024 Sk. ve 1026 Sokaklar arasında kalan park alanında 1026 
Sokaktan 5.00 m yapı yaklaşma mesafesi bırakılacak şekilde trafo alanı bırakılmasına ilişkin 
plan değişikliği tarafımıza sunulmuş olup, 

Komisyonumuzca; 4*8 ebatında trafo alanı öneri park alanının kuzey doğu yönünde 931 
Sokak'dan 8.00 m ve 1024 Sokak'dan 2.00 m yapı ^ yşdclşşma mesafe bırakılması 
k©rjij^or^ımu«ca uygun görülmüş 
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7- Caferbey Mahallesinde, mevcut onaylı imar planında park alanı içerisinde, 4*8 
ebatlarında 929 Sk. 1024 Sk. ve 931 Sokaklar arasında kalan park alanında, 929 Sokak ve 
1024 Sokaktan 5.00 m yapı yaklaşma mesafesi bırakılacak şekilde trafo alanı bırakılmasına 
ilişkin plan değişikliği tarafımıza sunulmuş olup, 

Komisyonumuzca; 4*8 ebatında trafo alanı öneri park alanının kuzeyinde 929 Sk. 1024 Sk. 
899 Sk. ve 1032 Sokaklar arasında kalan park alanının güneydoğu köşesinde 929 Sk. ve 1024 
Sk. dan 2.00 m yapı yaklaşma mesafesi içerisinde trafo alanı bırakılması komisyonumuzca 
uygun görülmüştür. 

8- Durasıllı Mahallesinde, mevcut onaylı imar planında park alanı içerisinde 10*20 
ebatlarında, taşıt yollarından 5.00 m yapı yaklaşma mesafesi bırakılacak şekilde, 4939 nolu 
parsel üzerine trafo alanı bırakılmasına ilişkin plan değişikliği tarafımıza sunulmuş olup, 

Komisyonumuzca; trafo önerilen park alanı, 4939 parsel içerisinde kalmakta olup, mera 
vasfındadır. Bu nedenle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Çayır, Mera ve Yem bitkileri Şube 
Müdürlüğünden uygun görüş geldikten sonra trafo alanına ilişkin plan değişikliği 
komisyonumuzca değerlendirilecektir. 

Durasıllı Mahallesinde yapılması düşünülen trafo yeri, ilgili kurum görüşünden sonra 
değerlendirmeye alınacak olup, Caferbey Mahallesinde önerilen trafo alanları (7 adet) 
yukarıda belirtildiği şekilde değerlendirilerek katılan komisyon üyelerinin oybirliği ile uygun 
görülmüştür. 

KARAR: Caferbey Mahallesi sınırları içinde bulunan 7 adet trafo yeri için hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Plan Bütçe Komisyonu, Hukuk ve Tarifeler 
Komisyonu ile İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, Durasıllı Mahallesi sınırları 
içerisinde yer alan 4939 nolu parsel üzerinde trafo alanı bırakılmasına ilişkin plan 
değişiklisinin Kurum eörüsü alındıktan sonra değerlendirilmesi seklindeki komisyon raporu 
yapılaı 


