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1. GENEL PLANLAMA YAKLAŞIMI
1.1. Mevcut Durum
1.1.1. Yönetimsel Veriler
Planlama alanı Edirne Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kentsel Sit, 1. ve
3. Derece arkeolojik sit ve etkileme geçiş alanı ile kentsel sit alanının kuzeyindeki
Tarihi Sit ile bu alanların çevresindeki gerekli görülen bütünleşik alanlardan
oluşmaktadır. Plan sınırları yaklaşık 350 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Kentsel Sit
Alanı, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.05.1988 tarih ve 8 sayılı
kararıyla ilan edilmiş, 04.07.2003 tarih ve 7697 sayılı kararla yeniden belirlenmiştir.
1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarını aynı kurulun 31.05.2007 tarih ve 1469 sayılı
kararıyla Etkileme Geçiş Alanı ise 04.07.2003 tarih ve 7697 sayılı kararla
belirlenmiştir.
Tarihi Sit Alanı Koruma Bölge Kurulu’nun 04.04.1991 tarih ve 861 sayılı kararıyla,
saray kalıntılarının bulunduğu 52 hektarlık 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma
Bölge Kurulu’nun 21.03.1997 tarih ve 3822 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.
Kentsel Sit Alanı, Kaleiçi Semti, Selimiye Camii ve çevresini ayrıca Ayşekadın
Semti ve Kervansaray Bölgesini kapsamaktadır. Kaleiçi Semti Aynı zamanda 3.
Derece Arkeolojik Sit alanıdır ve bu alan içerisinde sur duvarlarının günümüzde
görülen kısımları 1. Derece Arkeolojik Sit alanıdır. Bu sit alanlarının çevresinde eski
kent dokusuyla siluet ve görsel ilişkisi bulunan yaklaşık 100 hektarlık bir alan da
Etkileme Geçiş alanı olarak belirlenmiştir. Eski Edirne Sarayının bulunduğu alan
Tarihi Sit alanı, bu alanda saray kalıntılarının görüldüğü kısım 1. Derece Arkeolojik
Sit Alanıdır.
Planlama alanı, 12 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Sabuni;
Umurbey, Dilaverbey, Mithatpaşa, Babademirtaş, Maydan, Çavuşbey, Sarıcapaşa,
Abdurrahman, Talatpaşa, Yeniimaret ve Karaağaç mahalleleridir.
Planlama Alanımızdaki Kentsel Sit alanında bulunan Edirne Selimiye Camii
Külliyesi 29 Haziran 2011 tarihinde Unesco (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür
Kurumu) tarafından dünya mirası kabul edilmiştir.
1.1.2. Fiziki ve Doğal Veriler
Edirne kenti genel olarak fazla eğimli olmayan arazilerden oluşmaktadır.
Güneyden kuzeye doğru gidildikçe eğimler az da olsa artış göstermektedir. Kent
genelindeki sit alanlarında da genellikle % 0-5 arası eğimli alanlar gözlenmektedir.
Kentsel Sit Alanının doğusunda az da olsa % 5-10 arası eğimli alanlar
gözlenmekte ancak bu alanının geneli de % 0-5 arası eğimli alanlardan oluşmaktadır.
Etkileme Geçiş alanının kuzeyinde lokal olarak % 20-30 arası eğimli alanlara
rastlanmaktadır.
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Planlama alanı meskûn alan olduğundan toprak yapısı ve kabiliyeti belirgin
değildir. İlgili kurumdan alınan toprak yapısına ilişkin görüş doğrultusunda planlama
alanı meskûn saha olarak belirlenmiştir. Alanda toprak yapısı bakımından
yapılaşmaya engel bir husus bulunmamaktadır.
1.1.3. Önceki Koruma Amaçlı İmar Planı
Planlama sınırlarımız içinde halen yürürlükte olan Koruma Amaçlı İmar Planı,
Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.03.2007 tarih 1354
sayılı kararıyla belediye meclisinin ise 07.11.2007 tarihli kararıyla onaylanmıştır. Bu
plan, Kentsel Sit Alanı, 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Etkileme Geçiş Alanın ile
Tarihi Sit Alanını kapsamaktadır. Söz konusu plan planlama alanımız içerisindeki
diğer sit alanlarının yalnızca bir kısmını kapsamaktadır.
1.1.4. Nüfus ve Demografik Yapı
Sit Alanlarında yaşayan nüfus 2012 yılında yerinde yapılan sosyal yapı
anketleri sonuçları kullanılarak tespit edilmiştir. Bu anket sonuçlarından elde edilen
hane büyüklüğü değeri ile arazide her sit alanı için tespit edilen hane sayısı
çarpılarak nüfus değerlerine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Koruma Amaçlı İmar Planı
yapılan alanda toplam 7788 hanede 26.062 kişi yaşamaktadır. Planlama genelinde
ortalama yoğunluk 106 kişi/ha'dır.
Tablo 1 - Planlama Alanı, Yüzölçümleri ve Yoğunlukları (2012)
Sit Alanı

Mahalle

Yüzölçüm
ü
Hektar
25.24

Nüfus

Yoğunluk
(kişi/ha)

1125

Toplam
Nüfusa
Oran %
4.32

Umurbey
Dilaverbey

3.82
34.12

144
3828

0.55
14.69

38
112

YERLEŞİK NÜFUS
BARINDIRAN SİT
ALANLARI (KENTSEL
SİT ALANI - I. DERECE
ARKEOLOJİK SİT
ALANI, III. DERECE
ARKEOLOJİK SİT ALANI
VE ETKİLEME GEÇİŞ
ALANI)

Mithat Paşa
Babademirtaş

21.00
38.72

2145
4670

8.23
17.92

102
121

Meydan
Çavuşbey

16.52
50.98

1329
5906

5.10
22.65

80
116

Sarıcapaşa
Abdurrahman
Talatpaşa
TOPLAM

10.48
2.72
43.10
246.69

Umurbey
Babdemirtaş

48.25
18.75

6.23
1.60
18.71
100.00
-

155
153
113
106

YERLEŞİK NÜFUS
BARINDIRMAYAN SİT
ALANLARI (TARİHİ SİT,
I.DERECE ARKEOLOJİK
SİT, TARİHİ SİT,)

1624
416
4875
26062
-

Yeniimaret
Karaağaç
TOPLAM

93.13
66.68
226.82
473.51

26062

100.00

Sabuni

TÜM PLANLAMA ALANI

45

106

Kaynak: Büro Çalışması
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1.1.5. Ekonomik Yapı
Yerinde yapılan anket çalışmaları sonucunda, kentin Koruma Amaçlı Plan
yapılan kesiminde, ekonomik sektörler arasında baskın sektörün hizmetler sektörü
olduğu tespit edilmiştir. Hizmetler sektörünü sırası ile tarım ve sanayi sektörleri
izlemektedir.
26062 kişilik planlama alanında çalışan sayısı 9643 kişi olarak tespit edilmiştir.
Planlama alanındaki ekonomik sektörlerde çalışan sayısı aşağıdaki tabloda
sunulmaktadır.
Tablo 2 - Çalışanların Ekonomik Faaliyetlere Dağılımı
Sektör

Aktivite Oranı (%)

Tarım
Sanayi
Hizmetler
Toplam

Sektörel Dağılımdaki Oran (%)

37
37
37

Çalışan
Sayısı
20
14
66

1929
1350
6364
9643

Kaynak: Konut ve Ticari Anketler

1.1.6. Sosyal Yapı
Edirne, tarih boyu farklı dinlere ve kültürlere barınak olmuş bir kenttir. Böyle bir
tarihsel potansiyele sahip kentin sosyal yapısı da bu potansiyele paralellik gösterecek
şekildedir. İl genelindeki yüksek okuma yazma oranı-okullaşma oranı, eğitim, sağlık
imkânları, konutların konfor durumu, gelir düzeyi vb. bu paralelliğe örnek teşkil eden
sosyal yapı değişkenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihinin bütün devirlerinde
önemini yitirmemiş olan bu kentin sosyal yapısı son yıllarda özellikle dışarıdan gelen
nüfusun etkisiyle yavaş yavaş bozulmaya başlamış, tarihi kimlik bilincinin yerini ranta
dayalı bilinçsizlik almıştır. Bu bozulmaya karşın kent sahip olduğu yüksek
potansiyellerinin etkisiyle görece diğer kentlere nazaran sosyal yapı bakımından
gelişmiş durumdadır.
1.1.7. Arazi Kullanım Durumu
Planlama alanı içerisinde yapılan arazi kullanım analizine göre alanın büyük
çoğunluğunu konut alanlarının oluşturduğu görülmektedir. %44,74’lük değer ile konut
alanlarının alanın yaklaşık yarısını kapladığı görülmektedir. Konut alanlarını %
7.,11’lik bir oranla ticaret alanları izlemektedir. Daha sonra %7,57 ile eğitim tesisleri
%6,83 ile resmi kurum alanları, sıralamada yerlerini almaktadır. Açık yeşil alanlar %
3,03, dini tesisler ise % 2,58’lik bir alan kaplamaktadır.
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Tablo 3 - Mevcut Arazi Kullanım
Alan

Tüm Alana
Oranı %

Alan (ha)

Konut Alanı
Orman
Askeri Alan
Yol
Tarım Alanı
Eğitim Tesisi
Ticaret
Resmi Kurum
Kırkpınar Alanı
Dere
Açık ve Yeşil Alanlar
Dini Tesis Alanı
Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı
Spor Alanı
Teknik Altyapı Alanı
Turizm Alanı
Sağlık Alanı
Mezarlık
Meydan
Toplam

116.61
94.26
74.75
50.97
36.96
19.74
18.52
17.79
10.44
8.02
7.89
6.73
3.55
2.46
2.36
1.36
0.54
0.44
0.12
473.51

24.63
19.91
15.79
10.77
7.81
4.17
3.91
3.76
2.20
1.69
1.67
1.42
0.75
0.52
0.50
0.29
0.11
0.09
0.03
100.00

Kişi Başına
2
m
44.74
36.17
28.68
19.56
14.18
7.57
7.11
6.83
4.01
3.08
3.03
2.58
1.36
0.94
0.91
0.52
0.21
0.17
0.05
181.69

Kaynak: Arazi Kullanım Çalışması

1.1.8. Korumaya İlişkin Özellikler
Koruma alanı içindeki, Kaleiçi bölgesi olarak adlandırılan, ancak günümüzde
birkaç sur kalıntısı dışında tamamen ortadan kalkmış olan, eski surların çevrelediği
yaklaşık 26 hektarlık alan içinde, ızgara sistemli bir sokak dokusu görülmektedir.
Cadde ve sokaklar kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde düzenli aralıklarla birbirlerini
dik keserek, düzgün dikdörtgen formlu yaklaşık 160 yapı adası oluşturmaktadır.
Adalarda, yapılaşma nizamı büyük oranda bitişik nizam şeklindedir. Geleneksel evler
ve dükkânların çoğunluğu, parsel genişliği boyunca sokağa cephe vermekte, bu
sebeple ada çeperinde sadece kapalı yapılı alanlar görülmektedir. Evlerin arka
kısımlarında bahçe ve avlular yer almaktadır. Bir kısım parsellerde ise, geleneksel
yapılar, parselin sokağa cephe veren kenarının bir kısmını kaplamakta, yapı ile
birlikte, avlu veya bahçe de sokağa cephe vermekte, bu da, ada arkalarında kalan
açık alanın, sokaktan da algılanabilmesine olanak sağlamaktadır. Geleneksel yapı
parseline oturmuş, yeni apartman tipi yapıların ise, parselde açık alan bırakmaksızın,
geleneksel dokuya aykırı biçimde, parselin tamamına oturduğu görülmektedir.
Sit alanı içinde, Kaleiçi bölgesi dışında kalan alanlarda ise, gridal bir cadde
sokak sistemi bulunmamakta, birbiri ile benzeşmeyen amorf formlu ve farklı
büyüklükteki adalar, organik bir doku oluşturmaktadır. Geleneksel konutların
bulunduğu alanlarda, yine parsellerde açık ve kapalı alanlar bulunmakta, özel
4

mülkiyetteki açık alanların çoğu, parsel içinde yapıların arkasında kaldığı için
sokaklardan algılanamamaktadır.
Resmi kurumların, anıtsal yapıların, dini tesislerin yoğunluklu olduğu alanlarda
ise, açık alanların daha fazla olduğu, daha düşük yoğunluklu bir yapılaşma
görülmektedir. Yapılar parsel ortasında yer almakta, parsel çevresinde açık ve yeşil
alanlar bulunmaktadır.
Koruma alanı içindeki en önemli açık kamusal alanlar, dini tesisler ve kamusal
yapılar çevresinde bulunmaktadır. Mimar Sinan caddesinin güneyinde kalan,
Bedesten ve Tahmis Hamamının çevresinde, Selimiye Külliyesi’nin güney batısında
ve güneydoğusunda, Mimar Sinan Caddesi’nin kuzeyinde kalan, Üç Şerefeli Cami’nin
güneyinde park olarak tasarlanmış kamusal açık alanlar yer almaktadır. Kaleiçi’nde
ise, üç ada kamusal açık alan niteliğindedir. Emniyet Parkı, Cumhuriyet Parkı ve
çocuk parkı, Kaleiçi’ndeki kamusal açık alanlardır.
Okulların ve diğer resmi kurumların bahçeleri, şahsi mülkiyetteki evlerin avlu
ve bahçeleri ise, koruma alanındaki diğer açık ve yeşil alanları oluşturmaktadır.
Koruma alanında, geleneksel dokunun sürdürüldüğü alanlardaki sokak
genişlikleri genelde birbirleri ile benzerlik göstermektedir. Kale içinde sokak
genişlikleri 5-8 m. arasında değişmektedir. Koruma alanı içinde, organik dokunun
görüldüğü diğer alanlarda da yine sokak genişlikleri ortalama 5-7,5 m. arasındadır.
Koruma alanı içindeki ana ulaşım arterlerinden olan, Mimar Sinan Caddesi,
Talatpaşa Bulvarı, Kıyık Caddesi, İstanbul Caddesi ve bugün bir kısmı yayalaşmış
olan Hükümet Caddesi’nde ise, cadde genişlikleri, 9-15 m. arasında değişmektedir.
Koruma alanı içinde, Kaleiçi bölgesindeki sokakların çoğunluğunda kaplama
malzemesi kimi sokaklarda asfalt, kimi sokaklarda ise, kilitli beton parke taşıdır.
Hükümet caddesi gibi, yayalaştırılmış alanlarda ise, granit, döşeme tuğlası ve parke
taş karışık kullanılarak, nitelikli sokak kaplamaları oluşturulmuştur.
1.2. Planlama Yaklaşımı
Edirne Koruma Amaçlı Planı çalışması yapılırken, planlamanın temel amacı
olan, kentsel ve arkeolojik sit alanlarının içinde var olan kültür değerlerinin
korunmasını sağlamak, alanın tümünün koruma, kullanma dengesini gözeterek
geliştirilmesini sağlamak, yapılacak çalışmalar sonucunda bu alanın kentin saygın
yaşam bölgesi haline dönüştürülmesi doğrultusunda koruma ve kullanma ilkeleri
belirlenmiştir.
Planlama kararları oluşturulurken, yapılan ayrıntılı analitik etüt çalışmaları ve
bu çalışmalar sonucunda elde edilen fiziksel, sosyal ve ekonomik analizler göz önüne
alınmıştır. Yine analitik etüt çalışmaları ile halk katılım toplantılarından elde edilen,
alana özgü sorunlar, olanaklar ve talepler de değerlendirilmiştir. Alanın sahip olduğu
geleneksel yapı ve sokak dokusu kalitesi kadar sosyal, ekonomik ve fiziksel olumsuz
yönlerinin olması plan kararlarının oluşmasını zorlaştırmıştır. Özellikle alansal rantın
yüksek olması ve tarihi yapıların zamanla yok olmaya başlaması, yolların darlığı
alanın en büyük sorunlarını oluşturmaktadır. Alanda geleneksel Edirne yerleşim
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dokusuna uygun olmayan yapılaşmaların
sorunlarından birini teşkil etmektedir.

varlığı

planlamanın

diğer

önemli

Yerleşiminin tarihten gelen kimliği, yukarıda bahsedilen analitik çalışmalar
değerlendirilerek oluşturulan sentez çalışması, eşik sentezi, müdahale biçimleri ve ile
değerlendirilerek planlama çalışmasına girdi olarak kullanılmıştır.
Koruma Amaçlı İmar Planı yapımında;
- Çevresel Kaliteyi sağlamak
- İşlevsel Yeterliliğe sahip kullanımların oluşturulması
- Sosyal-Kültürel-Mekansal Bütünleşmeyi sağlamak,
- Sağlık ve Konfor Koşullarını İyileştirici tedbirler getirmek
- Kentsel alt ve üst yapı maliyetlerini azaltmak,
- Sosyolojik ve Etnolojik Kültür Mirasının Belgelenmesi,
- Esnek ve Uygulanabilir planlama kararları üretmek temel hedef olarak
kabul edilmiştir.
Bu hedefler doğrultusunda genel planlama yaklaşımı olarak koruma öncelikli olan
ancak alanın yaşamasına yönelik olarak sınırlı kullanım kararlarının getirildiği bir
planlama anlayışı kabul edilmiştir. Ulaşım başta olmak üzere konut yerleşme alanları,
açık ve yeşil alan dağılımı, yer seçimi ve yapılaşma koşulları koruma öncelikli sınırlı
kullanım oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.
1.2.1. Korumaya İlişkin Genel Planlama Kararları
Koruma Amaçlı İmar Planı kararları verilirken sit alanları; özellikleri ve koruma
statülerine göre ele alınmış ve planda buna yönelik kararlar getirilmiştir.
1.Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kesinlikle hiçbir şekilde yapılaşmaya izin
verilemez. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan ve muhtemel sur hattı üzerinde
yer alan parsellerle ilgili ayrıntılı hükümler plan notlarında belirtilmiştir.
Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı içerisinde koruma kullanma dengesi
gözetilerek, yapılaşma koşulları doku ile uyumlu olacak şekilde belirlenmiştir.
Selimiye Camii Dünya Mirası Alanı ve tampon bölgesinde alanın korunmasına
yönelik özel hükümler getirilmiş, bu bölgede özellikle kat yükseklikleri Selimiye
siluetini etkilemeyecek şekilde belirlenmiştir. Bu bölgede ve yine bu bölge ile
bütünleşik olan; tarihi kimliği geliştirmek amacıyla dokusu yenilecek alanlar olarak
belirlenen alanlarda bina cephelerinin yenilenmesini sağlayıcı uygulamalar
önerilmiştir.
Anıt olarak tescil edilen eserler ile geleneksel yapı özelliği gösteren tescilli sivil
mimari yapıları için planda mutlak koruma sağlanacak tedbirler öngörülmüştür. Bunun
yanında tescilli olmayan ancak korumaya alınması gereken yapılar tespit edilmiş, bu
yapıların bir kısmında tescil önerisinde bulunulmuş diğer yapılarda plan ve plan
üzerinde ayrıntılı koruma hükümleri getirilmiştir.
Tescilli yapılar da dahil olmak üzere tüm yapılarda ayrıntılı müdahale biçimleri
belirlenmiştir.
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1.2.2. Ulaşıma İlişkin Genel Planlama Kararları
Genel ulaşım kararları için, öncelikli olarak planlama alanın; geleneksel
dokusu ve mülkiyet durumu göz önüne alınmıştır. Planda ticaret olarak belirlenen
bölgede ve tescilli yapıların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ulaşım kararları
belirlenirken alanın doğal dokusu korunmaya çalışılmıştır.
Alanda birisi kent merkezinden geçen, diğeri ise batı kanadında alanı
çevreleyen iki adet bölünmüş yol planlanmıştır. Bunların dışında diğer taşıt yolları
belirli genişlik hiyerarşisi içinde kademelendirilmiştir. Taşıt yolları kendi arasında ring
oluşturarak kentsel sit alanının dışındaki kent içi ana ulaşım akslarına bağlantı
sağlanmıştır. Özellikle Kentsel sit alanında mevcut konut ve sokak dokusunu
bozmayacak şekilde yol güzergahları ve genişlikleri yeniden ele alınmış, taşıt yolları
12 ve 10 metre olarak planlanmış bazı kesimlerde geleneksel dokuyu korumak için
yol genişlikleri daha da azaltılmıştır.
Taşıt yolları dışında yaya yolları hem yaya trafiğini sağlayacak hem de
gerektiğinde konut ve işyerlerine servis sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.
Planda ana yaya aksı olarak belirlenen alanlarda, taşıt trafiğini önleyici
tedbirler alınacak, bu yolar sadece günün belirli saatlerinde servis amaçlı olarak taşıt
trafiğine açılacaktır. Ayrıca bu yollarda yayalaştırma projesi hazırlanacak, bu proje;
kaplama malzemesi, cephe düzenlemeleri, kent mobilyaları ve peyzaj
düzenlemelerini içerecektir. Bu yayalaştırma projesi Edirne Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu tarafından onaylanacaktır.
Planda; uygun noktalarda otopark alanları düzenlenmiş, bu otopark alanları
yaya öncelikli ulaşım şemasını destekleyecek şekilde planlanmıştır.
Edirne merkeze ait tarihi fotoğraflarda, yolların arnavut kaldırımı şeklinde
döşeli olduğu görülmektedir. Sokakların tarihi görüntüsüne kavuşturulması ve sokak
kaplamasının geleneksel yapılar ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla, belirlenecek
ana ulaşım aksları haricindeki yollar, doğal taştan arnavut kaldırımı şeklinde
döşenecektir. Yolların binalara bakan iki yanına eğim verilip, aynı taş malzemeden,
her iki kenarda su kanalları oluşturulacaktır. Yakın zamanda yenilenmiş olan ve
döşemesi sağlıklı olan yaya yolu döşemeleri Edirne belediyesi ve Edirne Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ortak kararı ile Arnavut kaldırımı olarak
yenilenmeden muaf tutulabilir.
1.2.3. Yerleşime İlişkin Genel Planlama Kararları
Yerleşim alanı planlamasında koruma öncelikli yaklaşım gözetilmiştir. Tescilli
parsel ve korunacak parseller mutlak koruma sağlanacak şekilde planlanmıştır. Diğer
parsellerde mevcut geleneksel duruma uygun planlama kararları getirilmiştir.
Planlama alanı genelinde kat yükseklikleri belirlenirken geleneksel Edirne
evleri örnek alınmıştır. Ayrıca Selimiye Camii'nin algısını bozmayacak yönde kararlar
getirilmiştir.
7

Kentsel Sit Alanı içindeki konut alanlarında mevcut durum üzerinde yapılan bir
dizi analiz sonucu kitle çizim kararları verilmiş ve bu kurallar doğrultusunda plan
üzerinde kitle çizimleri yapılmıştır. Etkileme Geçiş Alanında kitle çizimleri plan
üzerinde gösterilmemiş olmakla beraber kitle çizim kuralları bu alan için de geçerlidir.
Ticaret adalarında da mevcut durum analizleri sonucu yapılaşma koşulları
belirlenmiş, kullanım amacına göre alternatifli kararlar üretilmiştir.
Konut ve ticaret alanlarındaki yapılaşma koşulları ile ilgili kararlar plan
notlarında ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
1.2.4. Konut Dışı Kullanımlara İlişkin Genel Planlama Kararları
Planlama alanında konut kullanımı dışında yer alan anıt olarak tescilli olan
cami, kilise, sinagog, türbe, resmi kurum, askeri alan, eğitim tesisi gibi donatı alanları
plana aynı şekilde aktarılmıştır.
1. Derece Arkeolojik Sit alanı planda yapı yasaklı alan olarak öngörülmüştür.
3. Derece Arkeolojik Sit Alanında muhtemel sur hattı üzerinde kalan parsellerle ilgili
ayrıntılı kararlar plan notlarında belirtilmiştir.
Bunun dışında kentsel sit alanında konut birimlerine hizmet vermek amacıyla
küçük ölçekli park ve çocuk bahçeleri planlanmıştır.
Koruma alanına yoğun kullanım getirilmemesi amacıyla planda mevcut
haricinde herhangi bir donatı alanı öngörülmemiştir. Bu nedenle yalnızca mevcutta
bulunan donatı alanları planda gösterilmiştir.
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2. PROJEKSİYONLAR
2.1. Nüfus Projeksiyonları
Merkez İlçe sınırları içerisinde yer alan planlama alanının 2012 yılı nüfusu
26062 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak planlama alanında geriye dönük olarak nüfus
hesaplaması yapılması mümkün değildir. bu nedenle Edirne kent merkezi nüfusları
baz alınarak 3 farklı yöntemle nüfus projeksiyonu yapılmıştır. Bu yöntemler, En
Küçük Kareler Yöntemi, Bileşik Faiz Yöntemi ve Üssel Yöntemdir. Bu
hesaplamalarda, TÜİK 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 nüfus sayımları ve 2010, yılı
adrese dayalı nüfus sayımı verileri kullanılmıştır.
Tablo 4 - Kent Merkezi Nüfusları
Yıllar

Nüfus

1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010

71914
86909
102345
110497
119298
128677
138793

Kaynak: TÜİK

Tablo 5 - Nüfus Projeksiyon Sonuçları
En Küçük Kareler
Doğrusal

Logaritmik

Bileşik
Faiz

2015

151365

160689

154903

155091

Üssel Artış
ÜsselÜssel-3
2
160489 147879

2020
2025

162120
172874

178292
197824

172883
192950

173303
193654

185576
214585

157559
167873

150962
157441

2030

183629

219495

215346

216395

248129

178863

164198

Yıllar

Üssel-1

Üssel-4
144750

Kaynak: Büro Çalışması

Tablo 6 - Nüfus Projeksiyon Sonuçları Ortalamaları
Yıllar
En Küçük Kareler
2015
156027
2020
170206
2025
185349
2030
201562
Kaynak: Büro Çalışması

Bileşik Faiz
154903
172883
192950
215346

Üssel Artış
151039
164699
179967
197063

Ortalama
153990
169263
186088
204657
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Planlama alanı nüfusu kent merkezi nüfus projeksiyon sonuçları ortalamasına
göre oranlanarak hesaplanırsa, 2030 yılı planlama alanı nüfus değeri yaklaşık 36.000
kişi olarak belirlenmektedir. Ancak planlama alanı bir koruma alanıdır ve gelecekte de
bu alanın koruma statüsü devam edecektir. Nüfus yönünden de belli bir doygunluğa
erişmiş olan alanın gelecekte de daha fazla nüfus barındırmayacağı
düşünülmektedir. Bu nedenle 2030 yılı planlama nüfusu 28.000 kişi olarak kabul
edilmiştir.
2.2. Ekonomik Projeksiyonlar
Planlama Alanı içerisinde baskın sektör olarak hizmetler sektörü yer
almaktadır. Hizmetler sektörünü sırası ile tarım ve sanayi sektörleri izlemektedir.
Planlama Alanı içerisindeki sektörel yapılanmaya ve süreç içerisindeki değişimlere
bakıldığında hizmetler sektörüne yönelik istihdam oranlarındaki artış dikkat
çekmektedir. Tarımdaki makineleşmenin artması ve sanayideki teknolojik gelişmeler
ile değişen ihtiyaçlar, beraberinde hizmetler sektöründeki artışı meydan getirmiştir.
Planlama alanı için 2030 yılı sektörel projeksiyonları aşağıdaki gibidir.
Tablo 7 - Planlama Alanı Sektörel Projeksiyonları

Planlama
Alanı

Sanayi

%

Hizmetler

%

Tarım

%

Toplam
Çalışan

Nüfus

Aktivite
Oranı

1775

13

9421

69

2458

18

13,654

36,904

37

Kaynak: Büro Çalışması

Planlama Alanı için yapılan sektörel projeksiyonlar sonucunda hizmetler
sektörünün mevcut sektörel yapılanmaya benzer şekilde ilk sırada yer alacağı bu
sektörü sırası ile tarım ve sanayinin izleyeceği tespit edilmiştir.
2.3. Mekansal Projeksiyonlar
Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında yer alan kullanım alanları yüzölçümleri,
planlama alanına oranları ve 2030 yılı planlama nüfusu olan 28.000 kişi için kişi
başına düşen kullanım alanı büyüklükleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
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Tablo 8 - Planlama Alanı Mekansal Projeksiyonları
Alan

Alan
(ha)

Tüm
Kişi Başına
Alana
Oranı % m2

KONUT

85.95

24.56

30.70

TİCARET+KONUT

3.3

0.94

1.18

TİCARET

26.63

7.61

9.51

BEDESTEN-KERVANSARAY

1.27

0.36

0.45

ÖZEL PROJE ALANI

0.63

0.18

0.23

RESMİ KURUM

5.21

1.49

1.86

ASKERİ ALAN

5.8

1.66

2.07

BELEDİYE HİZMET ALANI

2.46

0.70

0.88

DİNİ TESİS

6.55

1.87

2.34

ANAOKULU

0.01

0.00

0.00

İLKÖĞRETİM OKULU

4.84

1.38

1.73

KÜLTÜREL TESİS

2.6

0.74

0.93

MESLEK LİSESİ

6.1

1.74

2.18

ORTAÖĞRETİM

3

0.86

1.07

ÜNİVERSİTE

37.13

10.61

13.26

SAĞLIK TESİS

0.72

0.21

0.26

SOSYAL TESİS

2.4

0.69

0.86

SPOR TESİSİ

1.97

0.56

0.70

PARK

20.24

5.78

7.23

REKREASYON ALANI

5.11

1.46

1.83

AKARYAKIT İSTASYONU
1. DERECE ARKEOLOJİK SİT
ALANI
MEZARLIK

0.48

0.14

0.17

51.48

14.71

18.39

0.42

0.12

0.15

NEHİR

8.68

2.48

3.10

OTOPARK ALANI

1.69

0.48

0.60

DEMİR YOLU

2.95

0.84

1.05

TEKNİK ALTYAPI

0.65

0.19

0.23

ANA YAYA YOLU

4.87

1.39

1.74

DİĞER YOLLAR

56.86

16.25

20.31

TOPLAM

350

100.00

125.00

Kaynak: Büro Çalışması

2.3.1. Konut Alanları
Konut alanlarındaki yapılaşma koşulları belirlenmeden önce mevcut doku
üzerinde analizler yapılmıştır. Planlama alanındaki konut parselleri büyüklüklerine
göre gruplara ayrılmış, her bir parselde; taban alanı, yoğunluk, cephe derinliği ve
uzunluğu ayrı ayrı belirlenmiştir. Daha sonra bu analizler sonucu Maksimum,
minimum ve ortalama yoğunluk, taban alanı, cephe uzunluğu cephe değerleri
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belirlenmiştir. Bu
oluşturulmuştur.

değerler

ışığında

da

alana

ilişkin

kitle

çizim

kuralları

Yapılan analizlerde;
Çalışma alanı içerisindeki konut alanlarının toplam taban alanları: 392.000 m2
Çalışma alanı içindeki konut parsellerin toplam alanı: 859.500 m2
Olarak bulunmuştur. Mevcut durumda alandaki ortalama yoğunluk
Toplam Konut Taban Alanı/Toplam Parsel Alanı = 392.223/859.500 = 0.46 'dır.
Buna göre yapılaşma koşulu dokuyla uyumlu olacak şekilde;
Konut Alanlarında;


TAKS= 0.50 olarak belirlenmiştir.

Yapılaşma ile ilgili diğer detaylı bilgiler Edirne Koruma Amaçlı İmar Planı Plan
Notlarında belirtilmiştir. Ayrıca Kentsel Sit Alanı içerisindeki tüm konut parsellerinde
kitleler plan üzerine çizilerek gösterilmiştir.
Kitle çizimleri ile ilgili tüm koşullar Etkileme Geçiş Alanı içerisindeki konut
parsellerinde de geçerlidir.
Tescilli yapılar, tescillenmesi önerilen yapılar ve korunacak yapıların mevcut
kitleleri aynen korunacaktır. Bu yapılar parsel alanının % 50'sini aşmadığı durumlarda
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ile TAKS = 0.50'ye tamamlanacak
şekilde ek yapı yapılabilir.
Tescilli yapılar ve tescilli yapı bitişiği/karşısı parsellerde kitle çizimleri ve kat
yükseklikleri tavsiye niteliğinde olup, söz konusu parsellerde Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun onayı olmadan herhangi bir uygulama yapılamaz.
Konutlarda cephedeki açıklık oranı %40 ı geçmemelidir. Cepheler sıvalı ve
sıva üzeri boyalı veya doğal ahşap kaplamalı olabilir. Bu malzemeler dışında
herhangi bir malzeme ile kaplama ya da giydirme cephe yapılmamalıdır. Konutlarda
pencereler yaklaşık olarak 1/2 oranına sahip olmalı, pencere eni 70-100 cm arasında,
yüksekliği 140-200 cm aralığında olmalıdır. Giriş kapıları tek veya çift kanatlı olabilir.
Çiftkanatlı kapıların eni 130-150 cm aralığında, yüksekliği yapılabilecek olan tepe
ışıklığı ile birlikte, 250-350 cm arasında olmalıdır. Cephede giriş kapılarının yer
alacağı yerlerde, cephe düzleminden içeride, içerlek giriş nişleri oluşturulabilir ve
yapının sokak cephesi uzunluğunun en fazla 3/5’i genişliğinde, cephenin ortasında,
iki yanında ya da bir tarafında tek kat yüksekliğinde çıkma yapılabilir.
Konut kullanımları arasında tercihli olarak otel/pansiyon/ticaret olarak
kullanılabilecek yapılar. Bu yapılarda yapılaşma koşulları konut alanlarındaki
yapılaşma koşulları olacaktır. Konut parsellerinde birden çok parselin birleştirilerek
turizm amaçlı kullanılması durumunda; uygulamaya konu olan tüm taşınmazların
maliklerinin izin ve rızası ile ifraz tevhid gibi herhangi bir imar uygulaması
yapılmaksızın arka bahçeler ortak olarak kullanılabilir.
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2.3.2. Ticaret Alanları
Alandaki ticaret bölgeleri incelendiğinde özellikle küçük parsellerde (120
m2'nin altındaki parseller) yapıların taban alanının tamamını kullandığı
gözlenmektedir.
Bu nedenle; Parsel büyüklüğü 120 m2'nin altındaki parsellerde, yapılaşma
şartı; TAKS = 1.00 olarak belirlenmiştir.
120 m2'den büyük parsellerde ise ihtiyaca yönelik olarak kullanılmak üzere iki
farklı alternatif sunulmuştur. Bu iki alternatif mevcut dokuya uyumlu olarak
tasarlanmıştır.
1. Zemin katlarda parsel alanının tamamı (%100), üst katlarda ise parsel
alanın % 75'i kullanılır. Ancak üst katlarda 120 m2'den küçük alanlar çıkması
durumunda gerekli havalandırma boşlukları bırakılmak kaydıyla 120 m2'ye
tamamlanır.
2. Her katta, parsel alanının %20'si kadar galeri boşluğu bırakılır. Bu durumda
arka bahçe şartı aranmaz.
Ticaret Alanlarında yapılaşma koşulları ile ilgili detaylar plan notlarında
belirtilmiştir.
Planda ticari kullanım için ayrılmış alanlarda mevcut ticari aktiviteleri bozucu
yeni kullanımlara izin verilemez. Hiçbir şekilde kimyasal, yanıcı, patlayıcı malzeme
satışına yönelik işletme açılamaz.
Tescilli yapılar ve tescilli yapı bitişiği/karşısı parsellerde Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun onayı olmadan herhangi bir uygulama yapılamaz.
Planda ticari kullanım olarak gösterilmeyen fakat Müdahale Biçimleri
paftasında kullanım türü otel pansiyon veya ticaret olarak ayrılmış alanlarda
yapılaşma koşulları konut alanlarındaki yapılaşma koşulları olacaktır.
Ticaret alanı olarak belirlenmiş alanlardaki dükkân fonksiyonlu yapılarda,
sadece zemin katlarda cephe alanının en fazla %70 i oranında vitrin açıklığı
oluşturulabilir. Dükkânlara vitrin doğramasının ortasında kalan içerlek ya da vitrin ile
hem yüz bir kapıdan(Bkz. Resim 3,4,5) ya da vitrinin bir tarafına yaslanmış bir
kapıdan girilebilir. (Bkz. Resim 6,7,8) (Bkz. Örnek vitrin doğraması çizimleri, çizim 1)
Üst katlarda cephedeki açıklık oranı %40 ı geçmemelidir. Vitrin doğrama malzemesi
cilalı doğal ahşap, cephe rengine uyumlu olarak renkli boyanmış ahşap ya da
geleneksel demir doğrama olabilir.Camların birleşim yerlerinde doğrama olmayan,
cam cama birleşmiş, sadece doğramanın dış kasası olan vitrinlere izin verilmez.
(Bkz. Resim 1) Vitrin kepenklerinin kutuları cepheye çıkıntı yapmamalı, yapı içinde
kalmalıdır. Kepenk kutusu olarak geleneksel demir kepenk kutuları ile ayni
görünümde kepenk kutusu yapılmalıdır. (Bkz. Resim 2) Dükkân cephelerine sabit
güneşlik tente yapılamaz. Açılır kapanır sistemli tentelere izin verilir.
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Resim 1: Yapılmasına izin verilmeyen ara kayıtsız, cam cama birleşimli vitrin doğraması
örneği

Resim 2: Özgün demir kepenk kutusu örneği
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Resim 3: Ortadan girişli vitrin örneği

Resim 4: Ortadan girişli vitrin örneği

Resim 5: Ortadan girişli içerlek girişli vitrin örneği
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Resim 6: Yandan girişli vitrin örneği

Resim 7: Yandan girişli vitrin örneği

Resim 8: Yandan girişli vitrin örneği
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Çizim 1: Vitrin Çizim Örnekleri

2.3.3. Açık ve Yeşil Alanlar
Koruma Amaçlı İmar Planında yer alan yeşil alanların yer seçiminde mevcut
mülkiyet ve yapılaşma dokusu ile kentsel maliyetlerin azaltılması ilkesi göz önüne
alınmıştır.
Açık ve yeşil alanlar içerisinde aktif kullanım alanı olan park ve çocuk
bahçeleri erişilebilirlik mesafesi içinde, mümkün olduğu kadar her mülkiyetten eşit
oranda olacak şekilde konut birimlerine hizmet vermek amacıyla yer seçimleri
yapılmıştır. Bu park alanlarında yapılacak yapı ve peyzaj düzenlemeleri plan
hükümlerinde belirtilmiştir. Esas ilke olarak mevcut peyzaj dokusunun devamı
amaçlanmış, yeni yapılacak düzenlemelerde de mevcut bitki dokusunun kullanım
koşulu getirilmiştir.
Toplumun yararlanması için ayrılan park alanları içerisinde; park-dinlenme
alanları, spor alanları, çocuk bahçeleri, çocuk oyun alanları, rekreasyon alanları,
piknik alanları, promenad alanlar, refüj ve yol çevresi yeşil alanlar, meydanlar, yaya
yolları yer alacaktır.
2.3.3. Kentsel Sosyal Donatı Alanları
Tescilli parsellerde yer alan tüm donatı alanlarında mevcut yapılaşma koşulları
aynen korunacaktır. Bu alanlarda yapılacak her türlü uygulamalarda Edirne Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görüşü alınacaktır.
İçerisinde anıt eser olarak tescilli yapının bulunduğu Sosyal Donatı Alanları
dışında planda Sosyal Donatı Alanı olarak belirtilen alanlarda, plan üzerinde belirtilen
yapılaşma koşulları uygulanacaktır.
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Mevcut donatı alanlarının dışında alanın kullanım yoğunluğunun artırılmaması
amacıyla yeni bir donatı alanı önerisinde bulunulmamıştır.
2.3.4. Arkeolojik Sit Alanları
1.Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmez.
3. derece Arkeolojik Sit Alanlarında, belediyesince inşaat izni verilmeden önce, ilgili
müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj
sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte Müze
Müdürlüğü’nce Koruma Kurulu’na iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya
geçilir.
3. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde planda belirtilen muhtemel sur hattının geçtiği
parseller veya muhtemel sur hattının iki parsel sınırı arasında kalması durumunda
her iki parselde veya sur hattının sokaktan geçmesi durumunda durumunda sokağın
her iki cephesinde yer alan parsellerde aşağıdaki şartlara göre uygulama
yapılacaktır.
Sur Hattının Saraçlar Caddesi kanadında bulunan parsellerde yapılacak
uygulamalar;
15 ada 8-9-60-62-21-53 parseller, 35 ada 74-76-85-94-78-61-55-54-51-30-97
parseller, 49 ada 4-10-11 parseller, 76 ada 10-9-8-15-14-287-826-18-19-301-300240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-7235-236-21-338-339-340-341-342-343-344-345-352-285-311 parseller,63 ada 23
parsel, 75 ada 9 parsel, 685 ada 63-88 parseller;
- Bu parsellerde müze müdürlüğü tarafından yapılan sondaj çalışmaları sonucunda
sur kalıntısı çıkması durumunda , taşınmazda koruma amaçlı imar planı koşullarına
göre bina yapımına izin verilecektir. Ancak ortaya çıkan sur hattı parselde yapılacak
bina içinde sergilenecek şekilde projeler tasarlanacak ve sergileme şekli ve proje
Koruma Bölge Kurulunca onaylanacaktır.
- Mehtemel Sur hattının yollarla çakıştığı noktalarda yapılacak altyapı ve yol
düzenlemesi çalışmalarında koruma bölge kurulu kararıyla müze müdürlüğü
denetiminde kazı ve altyapı çalışması yapılabilir.
Sur Hattının Mumcular Sokak ve Tabakhane Sokak kanadında bulunan
parsellerde yapılacak uygulamalar;
685 ada 132-39-38-37-36-34-33-32-90-94-93-119-118-30 parseller,182 ada 33-1614-13-12-30 parseller, 202 ada 42 parsel, 201 ada 1-2-36 parseller, 199 ada 146768-62-81-84-83-11-10-61 parseller, 199 ada 8-7-6-5-4-3-85-48 parseller,170 ada 1617 parseller, 506 ada 1 parsel, 638 ada 6-4-3-2 parseller, 666 ada 10-27 parseller,
667 ada 35-34-27-26-3-2 parseller, 367 ada 6-1 parseller, 144 ada 39-41-22-85-8418-15-61-2 parseller, 141 ada 1-2-3-4 parseller, 142 ada 1-2-3 parseller, 4 ada 23-4
parseller;
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- Bu parsellerde müze müdürlüğü tarafından yapılan sondaj çalışmaları sonucunda
sur kalıntısı çıkması durumunda , taşınmazda çıkan sur kalıntılarına 3 m.den fazla
yaklaşmamak kaydıyla, sur kalıntısı taşınmaz bahçesinde açık olarak sergilenecek
şekilde projeler yapılacaktır. hazırlanacak projelerde segileme şekli ve proje Koruma
Bölge Kurulu Kararıyla Belirlenecektir.
- Sur kalıntısına 3m.den fazla yaklaşmamak kaydıyla hazırlanacak projelerde bu plan
notlarına uyulacaktır. Bu şartlarda oluşacak bina taban alanı 60 m.2.den küçük
olamaz. Bina Taban Alanı 60 m2.den küçük çıkan taşınmazlarda 2863 sayılı kültür
ve tabiat varlıklarını kanununun 17c maddesine göre uygulama yapılacaktır . 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre yapılanma hakkı aktarımı
yapılacak alanlar kentsel Sit Alanı dışında kentin yeni gelişim bölgesinde Belediye
Meclisi Kararıyla Belirlenecek alanlardır.
- Sur kalıntsına göre 60 m2.nin altında bina taban alanı çıkan parselerdeyapılanma
hakkı aktarımı uygulamasında taşınmaz tamamıyla Belediyeye malikince terk
edilmeden yapılan hakkı aktarımı uygulanmaz. yapılanma hakkı aktarımı sonucu
içerisinde sur kalıntısı bulunan taşınmazlarda Belediyece hazırlanacak ve Koruma
Bölge Kurulunca onaylanacak çevre düzenleme projeleri ile sur kalıntıları
sergilenecektir.
- Sur Hattının Mumcular Sokak ve Tabakhane Sokak kanadında bulunan sur kalıntısı
çıkan parsellerde bu plan hükümlerine uymak kaydıyla taşınmazlarda tamamı ticaret,
otel pansiyon vb. olarak bina yapılması durumunda koruma amaçlı imar planı
koşullarına göre bina yapımına izin verilecek, ancak ortaya çıkan sur hattı parselde
yapılacak bina içinde sergilenecek şekilde projeler tasarlanacak ve sergileme şekli ve
proje Koruma Bölge Kurulunca onaylanacaktır. Zemin kat ticaret
- Mehtemel Sur hattının yollarla çakıştığı noktalarda yapılacak altyapı ve yol
düzenlemesi çalışmalarında koruma bölge kurulu kararıyla müze müdürlüğü
denetiminde kazı ve altyapı çalışması yapılabilir.
- Mehtemel Sur hattının yollarla çakıştığı noktalarda yapılacak altyapı ve yol
düzenlemesi çalışmalarında koruma bölge kurulu kararıyla müze müdürlüğü
denetiminde kazı ve altyapı çalışması yapılabilir.
Sur Hattının Manyas Caddesi kanadında bulunan parsellerde yapılacak
uygulamalar;
84 ada 1-2 parseller, 83 ada 4-7-2-1 parseller, 82 ada 3-2-12 parseller, 81 ada 7-1
parseller, 80 ada 3-9-11 parseller, 79 ada 18-21 parseller, 78 ada 1-2 parseller, 87
ada 16-6 parseller, 77 ada 3-12 parseller, 20 ada 12-14 parseller, 21 ada 1 parsel, 22
ada 1-2-3 parseller, 18 ada 4 parsel, 17 ada 3-10 parseller, 16 ada 14-12 parseller,
19 ada 7-14-45-44-43-12-13-9-39-37-19-49 parseller, 8 ada 4-5-6 parseller, 7 ada 74 parseller, 6 ada 11-7-8 parseller, 113 ada 9 parsel, 5 ada 6-2-3-7-8-5 parseller;
- Muhtemel Sur hattı bu bölgede önemli ölçüde cadde içinden geçtiğinden dolayı bu
caddede yapılacak altyapı ve yol çalışmalarında koruma bölge kurulundan gerekli
izinler alınacaktır.
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- Muhtemel sur hattının geçtiği yolun her iki cephesinde bulunan parsellerde inşaat
izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı
gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının
görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğü’nce Koruma Kurulu’na iletilip kurul kararı
alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir.
- Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda sur kalıntıları çıkması durumunda
Mumcular Sokak ve Tabakhane Sokak kanadında beliritilen şartlara göre uygulama
yapılacaktır.
- Muhtemel Sur Hattının bu bölgesinde bulunan 16 ve 17 nolu imar
adalarındaMumcular Sokak ve Tabakhane Sokak kanadında beliritilen şartlara göre
uygulama yapılacaktır.

Harita: Sur Hattında Kalan Parseller

Sur Hattının tüm cephelerinde yer alan mevcut tescilli ve tescilsiz yapılar;
- Muhtemel Sur Hattı bulunan tescilli taşınmazlarda Koruma Bölge Kurulu kararıyla
bakım, tamir tadilat ve restorasyon yapılabilir.
20

- Muhtemel Sur Hattında bulunan taşınmazlarda saraçlar caddesi kanadında ve
diğer bölümlerde tamamı ticaret, otel, pansiyon vb. olarak kullanılan binalarda
KUDEB Yönetmeliği kapsamında kalan düzenlemelerin yapılmasına ve Koruma
Bölge Kurulunca onaylanacak esaslı tadilatların yapımına izin verilebilir. Ancak diğer
binalarda yalnızca binanın mevcut ömrünün devamını sağlayacak boya, badana,
oluk, dere ve çatı aktarımı yapılabilir. Bunun dışındaki tadilatlara izin verilmez.
Muhtemel sur hattında yer alıpda aynı zamanda bu plan hükümlerine göre sokak
sağlıklaştırma, cephe yenilemesi yapılacak sokaklarda ve Sokak Dokusu Tarihi
Kimliği geliştirmek amacıyla yenilenecek alanlar sınırında kalan binalarda cephe
yenilemesi yapılabilir.
2.3.5. Dünya Mirası Tampon Bölgesi
Selimiye Camii Dünya Mirası Alanı Tampon Bölgesi içerisinde kalan adalarda
yapılaşma kararları (kitle çizimleri, kat yüksekliği v.b.) tavsiye niteliğinde olup, bu
bölgelerde yapılacak uygulamalarda Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
Dünya Mirası ve Tampon Bölgesi sınırları içerisinde yer alan, planda Özel Proje Alanı
olarak belirlenmiş bölgede yapılacak olan kurtarma kazısı sonrasında çizilecek ve
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanacak proje
doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
Tampon bölge sınırları içinde kalan ve planda bakış koridoru olarak belirlenen
sokaklarda yapılacak her türlü müdahale ve uygulamada (Yapılaşma, Peyzaj,
Tabela, Aydınlatma, v.b.) Kültür Varlıkları Bölge Kurulu'nun görüşü alınacaktır.

2.3.6. Tarihi Sit Alanı
Bu alanlarda koruma amaçlı imar planları ilgili koruma bölge kurulunca
uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları ve kamu hizmet
yapıları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini
bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada
bulunulamaz. Bu alanlar içinde yer alan kamu hizmet yapıları, altyapı
hizmetleri ile anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için
projeleriyle birlikte koruma bölge kurulundan izin alınmalıdır.
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2.4 Müdahale Biçimleri
Bu planın eki olan Müdahale Biçimleri1 ve Müdahale Biçimleri2 Paftasında
öngörülen hususlara uyulması zorunludur. Müdahale Biçimleri Paftalarında belirtilen
hükümler uygulamada plan ve bu plan hükümlerinde belirlenen diğer hususlara göre
önceliklidir. Tescilli yapılar ve tescilli yapı bitişiği/karşısı parsellerde Müdahale
Biçimleri1 ve Müdahale Biçimleri2 Paftasında öngörülen müdahaleler tavsiye
niteliğinde olup, söz konusu parsellerde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
onayı olmadan herhangi bir uygulama yapılamaz.
Müdahale Biçimleri 2 paftasına göre veya kurulun kararı doğrultusunda işlev
değişikliği yapılacak tüm tescilli yapılarda Müdahale Biçimleri 1 paftasında
belirtilmemiş olsa dahi restorasyon projesi hazırlanması zorunludur.
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