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imar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 24.05.20l'7 tarihinde yapmlş olduğu toplantısında,

osmangazi Elektrik Dağıtım A.ş.'nin |5.05.20|7 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar

planı değişikliği, miiracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin |5.05.2017 tarih ve 1089l sayılı yazısı; "Şirketimiz2017-
2018 yılları yatırım programındayer alacak olan, İlimizMerkez İlçe A.G - O.G Elektrik Şebekesi
yenileme ve tesis çalışmaları kapsamında, İl İşletme Müdiirlüğümüzce yeni yapılaşmalar ve güÇ
-artışları 

nedeniyle artan enerji ihtiyacını karşılamak ve bu bölgelere kesintisiz ve daha sağhklı enerji

temin etmek içİn ilave trafolar tesis edilmesi planlanmaktadır. Yazımız ekinde koordinatlı (ITRF 3-30)

olarak g<ınderİlen 1/1000 ölçekli plan örneklerindeki yeri işaretlenmiş alanların trafo yeri olarak Plan
tadilatlarının yapılarak Şirketimize tahsis edilmesi ve gerekli Meclis Kararrnın alrnarak..." Şeklinde

olup; 3 adet teklif trafo alanı haritası iletilmiştir.

Meydan Mahallesi, 25 pafta, |25 ada bölgesinde park alanında; Meydan Mahallesi, 25 pafta,

1705 ada, 297 parse| alanında park alanında; Ldıa Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 Pafta, |769 ada

doğusunda otopark alanında teklif edilen Trafo alanlarının teklif edildiği Şekilde düzenlenmesine

iıigin uygulama imar planı değişiklikleri, uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b

maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

Azime Nur
AKTAŞ AKALIN

BULUNNİADİ

Pınar AKBULUT
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