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SALİHLİ BELEDİYESİ 
MECLİS KARARI 

Karar No 2019/22 Evrak Dairesi 
Durasıllı Mahallesi sınırları 
içinde trafo yeri olarak 

Karar Tarihi 07/05/2019 Konusu 
bırakılması önerilen 4939 
nolu parselin plan değişikliği 
ile ilgili İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğünden alınan 

Evrak No Saat 

görüşün değerlendirilmesi. 
21.00 

Geliş Tarihi Kesinleştirme Tarih 13/05/2019 

Tekrar Görüşülecek mi? H 

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. 

G Ü N D E M M A D D E S İ : 5- Durasıllı Mahallesi sınırları içinde trafo yeri olarak bırakılması 
önerilen 4939 nolu parselin plan değişikliği ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 
görüşün değerlendirilmesi. 

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 alınması 
talep edilmiştir. Daha önce 8 adet trafo yerinin belirlenmesine ilişkin konu, 14.02.2019 tarihli imar 
komisyon toplantısında değerlendirilmiştir. 

Trafo alanları içerisinde Durasıllı Mahalle sınırında önerilen, 4939 nolu parsel mera vasfında olup, 
onaylı imar planında park alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel üzerinde, trafo alanı bırakılmasına 
ilişkin plan değişikliği, 14.02.2019 tarihli komisyon toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda; 
Parselin vasfının mera olmasından dolayı, ilgili kurum olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Çayır, Mera 
ve Yem bitkileri Şube Müdürlüğünden olumlu görüş gelmesi halinde değerlendirme yapılacağı yönünde 
karar alınmış olup, ilgili kurumun görüşü tarafımıza iletilmiştir. 

Yukarıda belirtilen konuya ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Belediye 
Meclisince görüşülerek karara bağlanmasını müsaadelerinize arz ederim. Plan ve Proje Müdürlüğü. 

K A R A R : Durasıllı Mahallesi sınırları içinde trafo yeri olarak bırakılması önerilen 4939 nolu 
parselin plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk 
Tarifeler Komisyonuna havalesü/Vamlan oylama sonunda meciis mevcudunun ay birliği ile kabul 


