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İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili oİaraic imar komisyonunca. alınan
tarih ve 2017/34 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
260520i7 tarih ve E.188593 sayı-, yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
muzak-rede:
şaretie yapılan oylama
- Milli Savunma Bakanlığı inşaat Emlak Bölge
Başkanlığının 31.03.2016 tarih ve 827065434220
16/Eml.ş, sayılı yazısı ile 54.'üncü
Mekanize Piyade Tugay KomutanUı Edirne (Jr.
zhet Bulca Kışlası Arazisinin ila115000 ölçekli 'Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planlarının onaylanması
talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu talepte ilgili olarak Belediye
Meclisinin 07 o2 <J tarih -ve 2011 34 sayılı kararında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma
BZ-ge Kurulunun Qe)ru alım.,,Ktan sonra taieb 'eniden de-,2eriendirilmesine karar verild gı
1125000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Askeri Alanda. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve
I/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalan, Edirne Gri, Nüzhet Buica Kışlası
Arazisinde Erns'1:0,50 Yençok:18,50m Askeri Alan olarak hazırlanan '5000 Ölçekli nazım
imar planı ve
000 Ölçekli uygulama imar planı teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kuru u \Ldurlu2ıLı o o5 2017tartn ve 4024 sayılı kararı ıle 'eun
bulunduNı aniaşı Yığı.idan, söz kon-u 1,
ölçekli nazım imar planı ve 11100C ökeklı
•
imar planı
mın uygun - gur=, ile karar verilmiştir.
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olarak imar komisyonunca alınan
imar komisyonuna havale edilen konular ile il
25.05,2017 tarih ve 201:135 say-ıiı imar komisyon -kararı Imar ve Şehireilik 1udürl ru
ündeminde yer almakla yapılai,
26305.2017 tarih ve El:8593 sayılı yazısı ek nde rı
müz,akerede;
tarihli dıtekçesim,e
şaretle yapılan oylama sonucu, -1, ak* BARAN'ın
Edirne Merkez Kevseçbalaban Mevkii Ada:1344 Parset:20 sayılı taşınmazınm, bitişiğindeki
19 parsel üzerindeki binanın hattma uyduruirnası talebi üzerine yapılan incelemeler
neticesinde; bahse konu taşınmaz Koruma Amaçlı imar Planında kısmen yolda, kısmen de
bitişik nizam 4 'atlı konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup, teşekkül etmiş mevcut bina
hatianna uyum sa ğ laması için imar hattının halihazır hatta ka>dınldığı plan Lıdilatı teklifinin
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun (D8.05 201 tarih ve 4021 sayılı kararı ile
uygun görüldüQü anlaşıldığından söz konusu koruma araçlı imar planı değıklıın agun
olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir .
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0.1/06P O 1.
imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alman
95.05,,„1. 7 tarih ve 201.7/36 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
26.05.2017 tarih ve E.188593 sayı vaıısı Pkinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
milzakerede;
saretle yapıları oylama sonucunda; Edirne idare MalıKernesinin
2.01518C:: F5a52016./1412 Karar sayılı kararı üzerine yapılan incelemeler neticesinde; Edim,Pare M-:Lkernesinin 10,11,2016 tarihli ve 2015/800 Esas, 2016/1412 Karar sayılı karar-anın
olduğun:- oybirliği ile karar verilmiştir.
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Karar Tarihi
01/06120.1.

(ES! MECLİS KARARI
Karar Sat
3 017/1.0,

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alman
25(i52017 tarih ve 2017/37 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
2017 tarih ve E.188:,93 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
,şaretie yapılan o'ylarna sonucunda; A Plus In§.Taalı. .Kuyttrn. Ltd. şti:nin 28.04.2017
tarihli cLilekçesi ile Edirne Merkez Hacılarezam Mevkii Ada:1726 Parse1:153 sayılı taşıma=
daha Önce yapılan plan değişikliği ile Emsal:2,00 kat:5 Turizm ± Ticaret Alanı olan kullanım
amacının Emsal:2,00 Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi talebi üzerine yapılan incelemeler
neticesinde; söz konusu ada:172.6 parse1:153 sayılı taşınmaz mevcut imar planında
Emsal:2,00 Kat:5 Turizm + Ticaret Alanında .kaimakta olup, ta.şmrnazda hiçbir suretie konut
yapılmaması kaydıyla Emsal:2.00 Yerı-o' -- .) kat Ticaret Alanı olarak degitirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir,
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Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
25ü52OI7 tarih, ve 2017/38 saydı imar komisyon kararı imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
.0,05 - Ş .7 taril, ve
-- yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapıla,„
müzakerede;
şaretie yapılan oylama sonucunda; Tredaş 'Frakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin.
XJ4.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez "DM08-TR09", "DM08-TR48", "K21 İlhami
Ertem. "Ladin TR" numaralı trafolann isabet ettiği sabalarm imar planına Trafo Alanı olarak
işlenmesi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu trafo yerleriyie ilgili
hazırlanan plan tadilat' teklifierinin yerinde inceleme yapıldıltan sonra yeniden
değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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01.16ı2017
imar komisyonuna havale edilen konular il- ilgili olarak imar komisyonunca alınan
.2017 tarih ve 2017/39 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
26,05,2017 tarih ve E,188593 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
yapılan oylama sonucunda; Selimiye Tarih Eğitim Kültür Sağlık Yardımlaşma
ve Güzelleştirme Dernegi Adına Soner KOÇ'un 26,04,2017 tarihli dilekçesi ile Edirne
Merkez Bahadernirtaş Mahallesi Ada:253 Pars-d:125 sayılı taşıma= imar planına özel Yurt
Alanı olarak işlemesi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmaz
Edirne Kenti Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi Koruma Amaçlı imar Planında sit
bölgesi içinde bitişik nizam 3 katil konut alanında kalmakla olup, bitişik nizam 3 katlı Özel
Yurt Alanı olarak plan tadilat' yapılması yönünde 'hazırlanan 115000 ölçekli nazım imar planı
ve 171000 ölçekli uygulama imar planı deQ
- işikliQinin uygun otduguna, Edirne Kültür
Varlıklarını Koruma BC11Qe Kurulunun görüşü alındıktan sonra talebin yeniden
egerlendirilmesine oybiriigi ile karar verilmiştir.
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Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alman
:17 t2r-ih ve 2017/40 sayılı imar komisyon kararı Imar ve 9ekircilik Mfidu,
E.18859., say h vazısi ekinde mecii- zündeminde yer almakla vanıtar
35.201 ı tani
müzakere
Taak San. ve Tie.
maz Gni") Iriş. M
-ı oylama ,s,na.
-mIal
M urat YILMAZ* ın 28.04.2017 tarihli dilekçesı ıle Edirne Merkez Hadımaga
ntı Meclis Kararı
ku Ada:2614 Parse1:1 sayılı tasınmaım 04.03.2015 tarih ve
furizrn-Ilıaret Alanı olan kul anım amacı Tercihi! Kun=N.1-dili olarak değiştiriidiği
ifraz ve projelendirme aşamasında karşılaşılan problemlerden dolayı ruhsat
aiınamadıgından., twınmaza tanınan Tercihli Kuliamm Alanı işlevi ile ilgili ek süre verilmesi
şeklindeki talebi Üzerine yapılan incelemeler neticesinde; 04.03.2015 tarih ve 2015/63 sayılı
kcl Kararı ıle Edirne Aerkez Hadımaga Mekıı Ma:2614 Parse1:1 sayılı taşınmaz ile ilgi
olarak "Plan değişiklii yapılan taşinmazda koi at yapı maması, konut yapılması durumunda
,aşka bir plan tadilat' teklifi ile ilave edilen konut alanının ihtiyacı olacak sosyal donatı
alanının ayrılması kaydıyla Tercihil Kullanım Alanına dönüştürülmesi hakkında hazırlanan
plan tadilat', önerisinin uygun olduğuna" karar verildiği tespit edilmiş olup., 04.03.2015 tarih
ve 2015/63 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan yapılaşma şartlarının aynen devam effirilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
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EDIRNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
01/06P 31 ı
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak, imar komisyonunca alman
26.05 401/ tarih ve 2017/41 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehlreilik Müdürlüğünün
,6.0).,-.01, tarih ve E.188593 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
mtizakerede;
yolda, kısmen Rekreasyon
nan
Edirne Merkez Yıldın Alanında ve -kısmen de aynk nizarn 4 katlı ticaret aiarunda kalan Edirne Merkez Firdırlız
1-1"kii Ada:1132 Par-sel:37, 38, 39, 44, 43, 46, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 55 sayılı taşmmaziann
kısmen içme Suyu Tesisleri Alanı, kısmen Otopark Alanı, kısmen Emsal:1.00 Yençok:9.00 m
Otel Alanı ve kısmen de Bitişik Nizam 2 katlı Ticaret Alanı olarak . yeniden düzenlendiği plan
tadilat' teklifi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; imar ve Şehircilik MüdürlüQünce
hazırlanan gerekçeli teknik rapor doğxultusunda, şehrimizin tudzmine katkı sağlanması
amacıyla Mimar Sinan Şaheserleri Parkının yapılabilmesi ve bu alanda oluşacak alanda
konaklama ile otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla kısmen yolda, kısmen Rekreasyon
Alanında ve kısmen de aynk nizam 4 katlı ticaret alanında kalan Edirne Merkez Hıdulık
-4 : Ada:1132 Parse1:37, 38, 39, 44, 43, 46, 45., 47, 48, 49, 50, 54, 55 sayılı taşınmaziarm
kısmen .İ-me Suyu Tesisleri Alanı, kısmen Otopark Alanı, kısmen Emsal:1,00 Yençok:9.00 m
Otel Alanı ve kısmen de Bitişik Nizam 2 katlı Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlendiği plan
tadilatı teklifınin uyg-uxı oldu*:una karar 'er ter' 26,05,2017 orih ve 2017/41 sayılı imaık -)rnisyon kan-1min bir daha incelenmek üzere imar Komisyo.nurıa iadesi ile ı1ı1 Belediye
Başkanı Recep GCERKAN'ın sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretie yapılan oylama
sonucunda; 26.05.2017 tarih ve 2017/41 sayılı imar komisyon kararının. bir daha incelenmek
üzere Imar Komisyonuna iadesine oybirliği ile !-arar

,
R İ.
--

Z,4

.,. . io
Başkanq

Türker ALTİERLER
, . ,
. .
lı 4M

Meclis Katibiş

