
Türker A T ERLER 	cmih 	AR 	vas ü R 
ibi 	Meclis Katibi 	Meclis Katibi 

EDIRNE BELEDİVESİ  MECLİS KARAR1 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı  
06/02/2018 	 2018/25 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
01.02.2018 tarih ve 2018/01 sayı lı  imar komisyon kararı  Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
01.02.2018 tarih ve E.268316 sayı lı  yazısı  ekinde meclis gündeminde yer almakla yapı lan 
münkerede; 

ışaretle yapı lan oylama sonucunda; Kezban DEMIR'in 27.11.2017 tarihli dilekçesi ile 
Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi Ada:612 Parse1:59 sayı lı  taşınmaza Kitle Ettitlü 
olarak hazı rlanan plan tadilatı  dosyasının onaylanması  talebi üzerine yapı lan incelemeler 
neticesinde; söz konusu 612 ada 59 sayı lı  taşınmazın mevcut imar planında ayrık nizam 4 
katlı  konut alanı nda kaldığı  tespit edilmiş  olup. 03.01.2018 tarih ve 2018/08 sayı lı  Belediye 
Meclis Kararına istinaden yerinde yapılan incelemeler neticesinde, taşınmaza hazırlanan kitle 
etütlü 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı  değişikliği teklifınin kabulüne oybirliği ile karar 
verilmiştir. 



ERLER 	Semih ÇINAR 
bi 	Meclis Katibi 

vas D R 
Meclis Katibi 

EDIRNE BELEDIYESI MECLIS KARARI 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı  
06/02/2018 	 2018/26 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca al ı nan 
01.02.2018 tarih ve 2018/02 sayı l ı  imar komisyon katan Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
01.02.2018 tarih ve E.2683I6 sayı l ı  yazısı  ekinde meclis gündeminde yer almakla yapı lan 
müzakerede; 

lşaretle yapı lan oylama sonucunda; tl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.10.2017 
tarih ve 777 sayı l ı  yazı sı  ile Edirne Merkez Çavuşbey Mahallesi Pafta:19 Ada:685 Parse1:136 
sayı l ı  parselde yer alan Makedonya Saat Kulesinin restore edilerek işlevlendirilmesi ve 

turizme kazand ı nlması . ortaya ç ı kan sur ve kal ı ntı lann ı n bir ören yeri haline getirilmesi, 
kulenin de müze işlevi ile restore edilmesi amacı yla Edirne Kültür Varl ı kları n ı  Koruma Bölge 
Kurulunun 07.08.2017 tarih ve 4256 saplı  kararına göre Koruma Amaçl ı  imar Planında 
Kültürel Tesis Alan ı , Saat Kulesi Müze ve ören Yeri ile Projesi Doğrultusunda Uygulama 
Yapı lacak Alan olarak tadilat yapı lması  talebi üzerine Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih 
ve 2017/199 sayı l ı  karan ile Edirne Merkez Çavuşbey Mahallesi Pafta:I9 Ada:685 Parse1:51, 
53, 54, 55, 83 ,I12. 113, 136 ve 137 sayı l ı  taşınmazlann I.Derece Arkeolojik Sit Alanı  iş levi 
korunarak Kültürel Tesis Alanı  (Müze ve ören Yeri) olarak hazı rlanan koruma amaçlı  imar 
planı  değişikliği teklifı nin uygun olduğuna karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 06.11.2017 
tarih ve 2017/199 sayı l ı  kararı  ile onaylanan Koruma Amaçl ı  Imar Plan ı  değişikliği ile ilgili 
olarak Edirne Kültür Varl ı kları n ı  Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2017 tarih ve 4608 sayı l ı  
kararı nda koruma amaçlı  imar planı  değişikliğinin uygun bulunmadığı . Kültürel Tesis Alanı  
fonksiyonu verilmeden 1.derece arkeolojik sit alanı  (Ören Yeri) olacak şekilde ve 48 ile 64 
parsellerin de alan içinde kaldığı  gözetilerek hazı rlatı lacak koruma amaçl ı  imar plan ı  
değişikliğinin kurula sunulması na karar verildiği tespit edilmiştir. Edirne Kültür Varl ı kları n ı  
Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2017 tarih ve 4608 sayı l ı  kararı na uygun olarak hazı rlanan 
ve kurulun 25.12.2017 tarih ve 4729 sayı l ı  kararı  ile uygun bulunan Edirne Merkez Çavuşbey 
Mahallesi Pafta:19 Ada:685, parse1:48. 51, 53. 54, 55, 64, 83, 112, 113, 136 ve 137 sayı l ı  
taşınmazIann 1.derece arkeolojik sit alan ı  Ören Yeri olarak teklif edilen koruma amaçl ı  imar 

plan ı  değiş ikliğinin uygun olduğuna oybirli,ği ile karar verilmiştir. 



Türk ş  A T ERLER 	Se ih ÇINA avaş  (İNİ  R 
bi 	Meclis Katibi 	Meclis Katibi 

EDIRNE BELEDWESI MECLIS KARAR1 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı  
06/02/2018 	 2018/33 

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
05.02.2018 tarih ve 2018/08 sayı lı  imar komisyon kararı  Imar ve şehircilik Müdürlüğünün 
06.02.2018 tarih ve E.269341 sayı lı  yazısı  ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak 
yapı lan milzakerede; 

Işaretle yapı lan oylama sonucunda; Deflerdarlı k Milli Emlak Müdürlüğünün 29.12.2017 
tarih ve 50541339-310.20.01-9737 sayı lı  yazı  ile Kapı kule Gümrük Sahasında yapılması  planlanan 
"Veteriner Sınır Kontrol Noktası" ve "Tı r Parkı" inşasına başlanabilmesi için hazı rlanan 1 /5000 
Nazı m imar Plan ı  Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı  Değişikliğinin onaylanması  
talebi üzerine Komisyonumuzun 01.02.2017 tarih ve 2017/6 sayı lı  kararı  ile yerinde görüldükten sonra 
konunun yeniden değerlendirilmesi kararı  gereğince yerinde yapı lan incelemeler neticesinde; söz 
konusu Edirne Merkez Kemal Köy ada:208 parsel: 4 ve 14 sayı l ı  taşınmazlar mevcut imar plan ı nda 
kısmen TCDD Alan ı nda kısmen de park alanı nda. ada:208 parse1:5 sayı l ı  taşınmaz TCDD alan ı nda, 
ada:208 parse1:16 sayı l ı  taşınmaz Kapıkule Gümrük Sahası  Tır Park ı  alan ında, ada:209 parse1:1 sayı lı  
taşınmaz kısmen Resmi Kurum Alan ında kısmen de yolda, ada:209 parse1:2 sayı l ı  taşınmaz kısmen 
Resmi Kurum Alan ı nda kısmen TCDD Alan ında. kısmen Park Alan ı nda kısmen de yolda, ada:209 
parse1:3, 4 sayı l ı  taşınmaz TCDD Alanında, ada:209 parse1:5 sayı l ı  taşınmaz kısmen TCDD Alan ı nda 
kısmen de yolda, ada:209 parse1:6, 7 sayı lı  taşınmaz kısmen TCDD Alan ı nda, kısmen park alan ında 
kısmen de yolda, ada:209 parsel: 10 sayı l ı  taşınmaz kısmen Resmi Kurum Alan ı nda, kısmen park 
alanı nda kısmen de yolda, ada:209 parsel: Il sayı l ı  taşı nmaz kısmen TCDD alan ı nda k ısmen de yolda, 
ada:210 parse1:10 sayı l ı  taşınmaz kısmen TCDD alan ında kısmen de Kapı kule Gümrük Alanında 
(rezerv alan ı ), ada:210 parse1:25 sayı lı  taşınmaz kısmen Resmi Kurum Alan ı nda, kısmen Edirne 
Kapı kule Veteriner Sı n ı r Kontrol Noktası  Müdürlüğü Hizmet Alanı, kısmen Kapı kule Gümrük Alanı, 
kısmen TCDD Alan ı  kısmen de yolda, ada:231 parse1:5, 6, 7 ve 9 sayı l ı  taşınmazIar ile ada:232 
parsell sayı lı  taşınmaz TCDD Alanında kalmakta olup, teklif edilen imar plan ı  tadilat' ile ilgili olarak 
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü (Haydarpaşa) Emlak Servis Müdürlüğünün 28.11.2017 tarih ve E.449587 
sayı l ı, 29.11.2017 tarih ve E.456589 sayı lı  ve 28.12.2017 tarih ve E.498459 sayı l ı, Gıda Tanm ve 
Hayvancı l ı k Bakanlığı  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı n ı n 18.12.2017 tarih ve 31349965-
756.01/449 görüşleri bulunduğu tespit edilmiş  olup mevcut Resmi Kurum Alanı  Veteriner Sı nı r 
Kontrol Noktası  Müdürlüğü Hizmet Alan ı nın yerinin değiştirildigi, Kapı kule Gar Alanına giden 
mevcut yolun 15m olarak korunduğu, 22 m lik yolun karayoluna bağlanacak şekilde yeniden 
düzenlendiği, daha önce Akaryakı t ve Servis istasyonu (Özel Gümrük Sahası) alanı  olarak plan 
değişikliği talep edilen alanı nın Resmi Kurum Alan ı  (Kapı kule Gümrük Alan ı  ve Tır Parkı  Alan ı ) 
olarak planlandığı, 15m lik yolun güneyinde kalan alanların Resmi Kurum Alan ı  (Kapı kule Gümrük 
Alan ı  ve Tı r Parkı  Alanı) olarak düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım imar plan ı  ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı  değiş ikliğinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. 
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