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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.0|-2017 tarihinde yapmış olduğu toplantısmda
Parmakören Mahallcsi kuzeyindc bulunan Ceza İnfaz Kurumu Alanında İmar Planı değişikliği konusu
görüşüldü yapılan görüşmeler sonıında;

osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş nin 05.01.2017 İa/ıh 4g2 sayılı yazıları iIe iletilen " itimiz
Parmakörcn Mahallesinde yeni yapılacak olan çevre yolunun kuzey kesiminde yapımına baŞlanılan Ceza

infaz Kurumu, Cezz infaz Kurumu Lojmanı vc Sosyal Tesisleri için bir adet trafo tesis edilmesi
planlanmaktadıı Yazımz ekindc koordinatlı olarak gönderilen l/l000 ölçckli plan ömeğindeki yeri
işaretlenmiş alanın trafo yeri olarak plaı tadilatının yapılarak Şirkctimize tahsis edilmesi ve gerekli Meclis
karannın aIınarak bir nüshasının İl İşletrnc Müdürlüğ'imüzo gönderilmesi hususunda" şeklindedir.

imar ve Bayındrılık Komisyonumuzun lt.01.2017 tarihli toplantısında "...koordinatlı olarak
göndenlen l/l000 ölçekli plan ömeğindeki yeri işaretlenmiş alanrn trafo yeri olarak planlanması ul'gun

ğortilmıişttiır. Ancak Ceza infaz Kurumu Alanı içcrisinde bulunan Enerji Nakil Hatlan ve Yapı Yasaklı
Alanlar ile ilgili olarak: trafo yapılması ile beraber bu hatların kaldınlıp kaldınlmalacağı veya ne planlandtğı

konusunda Osmaıgazi Elcktrik Dağıtım A.Ş dcn görüş alınmasi' şcklindediı

l5.01.20l7 tarih E.826 sayımız ile osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş Müdtiırlüğüne görüş sorulmuş

olup; osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş MüdürIüğünün 2013 sayılı yazılannda: "... Ilgili krırum ile sÖz

konusu alanĞ geçen cnerji nakil hatlaıİnın deplasİ cdi|mesi hususunda mutabakata varılmıŞ olup; İl iŞlctme

MüdürlüğümüzĞ iıazırıanin protokal imzalanmak iizere T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkiefleri Genel

Müdürlüğine gönderilmek üzerc T.C Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştiı" Şeklindediı

parmakören Ma}nllesi Ccza infaz Kurumu Alanı, Cczz İnfaz Kurumu Lojmanı_ve Sosyal Tesislen

için belirlenen Trafo Alanının l/l000 ölçekli uygulama imar planına aktanlması ve ccza Infaz kurumu

Alanı içerisinden geçen Enerji Nakil Flatlarının deplase edilmesi amacıyla Enerji Nakil tlattı ve (Enerji Nakil

Hattı koruma Alaİ,) yup, Y*ull, Alanlann kaldırİlması hmax:serbest, Taks:0.50, Kats:2.00, Serbest Nizam

Ceza infaz Kurumu Alanı Uygulama imar değişikliği ve bu değişikliğn Nazım İmar Planlarına aktarılması,

Encrji Hatlarının ilgili kurum tarafından deplase edilmesi şcklinde plan notlarına işlenmesi 3194 Sayılı
İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Azime Nur AKTAŞ
BUbgılıJlADı

Serda BAL YlLDIZ

Başkan

Bilgilerinize arl, ed,efiz.kT
Mri4ETtN



'^9
y

.)
l

a/ /

{_z
§-v

- ----\\\\

§§ö

.{, ,-. lJ\ t{:----..şJ\ l/\ \ tr yr

----..-\-..-

*Y\\

, ,,s N i\,

,,,|, , ,,," , -<1, ,2
.l.,-., . cEzA iıırnz KuRuMu ALANı nl+::;;::*ğ

'.-;-. . o-{.._,..

: : : =x;İğ4.1<iŞİ;ÇŞQ : : : ;.ü }İ : :; :,._X : :..:|:. ;: :* : ;:
;-:* : .-:lffl.ı(;(he.9Q_: . : : :-; . : :; =;.: : . ;.; z::-: : :: ;,: : :,. :/

. . . .-/./a.\ .'

\: :,[ :\ryA
l,..]\]dı]-\. .\. .\-] - | - {.

.D

l].l-,.l. . l-. .\. .l.. .\.,,,\. )...}.\ . \\
Kj.1. .]. . l . .l. .\ . .\. . .ğ. .\. .\. .\.,:\

l.*l. . l. . .l. . t . . l . .l. . 4. .\. .\. .\. . \.-üü(.)ronl(.\l(ıb.-\\\}_)
)..,l,_", ,l " l-."l ,..,l" ,L; ,\"t,,\, .\. ,_.\

t\\\>
*_}i
1X\V'' /'-, /, ",/ " / :_,l",L.,,l,,,_,\,, \,-\,YQl\#:\}Kj:l:/.:/::/.:.[.J: :'-:): . İ::\N,/, / "/"./.. /,^-". / - -1...\- -.\-'./. - -/2". r'.'P7- . .,/. . ./. . ,:"..l . _ .,E,. .\.

. .,/. ../. . /. .l . .,.1. . .l. . .l. -
. \. .,:i,.. y,--.7!. .r...,n.":../.-l;,./ ,/ , / ,-/: . . . ./ . . _/,

\./. .l .|q/.. /. .4|qa . . .,o,-'z'

|q,2/ ,/ _/ \//İ/teız2 ,fr' -/


