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E v r a k Dairesi

Konusu

Çakallar Mah. 4224 ada 2 nolu
parselin doğusunda kalan park
alanında trafo yeri
planlanmasına ilişkin plan
değişikliği talebi ile ilgili
komisyon raporlarının
görüşülmesi.

Evrak No

Saat

18:00

Geliş Tarihi

Kesinleştirme Tarih 10/06/2022

K a r a r Tarihi

Tekrar Görüşülecek mi?

07/06/2022

H

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 07/06/2022 günü
saat 18:00
'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 28
üyesinin katılımıyla toplandı.
G Ü N D E M M A D D E S İ 4- Ç a k a l l a r M a h . 4 2 2 4 ada 2 nolu parselin d o ğ u s u n d a kalan
park alanında trafo yeri p l a n l a n m a s ı n a ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili k o m i s y o n
raporlarının g ö r ü ş ü l m e s i .

Belediye Av.Gökhan AÇIKGÖZ; Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş 'nin 13.04.2022 tarih 21052
sayılı yazıları ile Çakallar Mahallesi 4224 ada 2 nolu parselin doğusunda kalan park alanında
enerji talebini karşılamak amacı ile 1 adet trafo yeri planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisimizin Mayıs Ayı toplantısında
görüşülmüş ve 2022/50 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk ve Tarifeler, İmar Komisyonu ve Plan
ve Bütçe Komisyonlarına havalesi yapılmıştır.
Konu ile ilgili Komisyon Raporları yazımız ekinde olup, Komisyon Raporlarının Salihli
Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanmasını müsaadelerinize arz ederim. İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü.
İMAR KOMİSYON RAPORU

09.05.2022 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale
edilen aşağıdaki konuların görüşülmesi için imar komisyon üyeleri Yücel KAŞIKÇI
(Katılmadı), Ahmet YILMAZ, Mehmet UYGUN, Koray KAPLAN ve Tamer ALUŞ'un
katılımıyla 02.06.2022 tarihinde Perşembe günü saat: 16:00 da Belediye seminer salonunda
toplanıldı.
Çakallar Mah. 4224 ada 2 nolu parselin doğusunda kalan park alanında trafo yeri
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği komisyonumuzca
incelendi.
Çakallar Mahallesi 4224 ada 2 nolu parselin güneydoğusunda yer alan Park alanında 9.00
m*4.00 m ebatlarında trafo yeri belirlenmesi ve 'park alanında çocuk oyun alanı yapılması
durumunda çocuk oyun alanı ile trafo arasında 10 metre yaklaşma mesafesi bırakılması ve
etrafının çit ve benzeri ile kapatılması gerekmektedir." maddesinin plan notuna eklenmesi
şartıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca katılanların oy
birliği ile uygun görülmüştür.
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HUKUK VE TARİFELER KOMİSYONU

09.05.2022 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında imar komisyonuna havale
edilen aşağıdaki konuların görüşülmesi için Hukuk Tarifeler Komisyon üyeleri îsa UYSAL,
Ufuk ERDÖL, Mehmet UYGUN, Tayyar ÜNSAL ve Mustafa Ozan TAŞDELEN'in
katılımıyla 02.06.2022 tarihinde Perşembe günü saat: 16:00 da Belediye seminer salonunda
toplanıldı.
Çakallar Mah. 4224 ada 2 nolu parselin güneydoğusunda kalan park alanında trafo yeri
planlanmasına ilişkin 1/100 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği komisyonumuzca
incelendi.
Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede Çakallar Mahallesi 4224 ada 2 nolu parselin
güneydoğusunda kalan park alanında trafo yeri planlamasına ilişkin Gediz Elektrik Dağıtım
A.Ş tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, imar
komisyonunun belirlediği koşullarda yapılması şartıyla komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüştür.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

09.05.2022 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında imar komisyonuna havale
edilen aşağıdaki konuların görüşülmesi için Plan Bütçe Komisyon üyeleri İsa YILDIRIM,
İrfan DEMİR, Pınar KAPLAN, Zeynel Abidin ALPASLAN (Katılmadı) ve Abdülkadir Yavuz
ÖZDEM'in katılımıyla 02.06.2022 tarihinde Perşembe günü saat: 16:00 da Belediye seminer
salonunda toplanıldı.
Çakallar Mah. 4224 ada 2 nolu parselin güneydoğusunda kalan park alanında trafo yeri
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği komisyonumuzca
incelendi.
Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından
hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taleplerinde imara ilişkin harçlara
tabi olması komisyonumuzca katılanların oy birliği ile uygun görülmüştür.
KARAR: Çakallar Mahallesi 4224 ada 2 nolu parselin güneydoğusunda kalan park
alanında trafo yeri planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile
ilgili İmar Komisyonu, Hukuk Tarifeler Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu raporları

