EDIRNE BELEDIYESI MECLIS KARAR!
Karar Tarihi
04/05/2018

Karar Sayısı
2018/78

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
26.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
30.04.2018 tarih ve E.298014 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapı lan
milzakerede;
işaretle yapı lan oylama sonucunda; Fatma KARG1'nı n 02.04.2018 tarihli dilekçesi ile
Edirne Merkez Demirkapı Mevkii ada:1477 parse1:44 ve 67 sayı lı taşınmazları n imar hattı nı n
düzenlendiği plan tadilatı dosyasını n onaylanması talebi üzerine yapı lan incelemeler
neticesinde; söz konusu taşınmazIarı n mevcut imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı nda kaldığı tespit edilmiş olup, taşı nmazlann imar hatları nı n düzeltildiği 1/5000 ölçekli
Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı Değişikliği teklifınin yerinde incele
yapı ldı ktan sonra tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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EDIRNE BELEDIYESI MECLIS KARARI
Karar Tarihi
04/05/2018

Karar Sayısı
2018/79

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
26.04.2018 tarih ve 2018/20 sayı lı imar komisyon kararı Imar ve şehircilik Müdürlüğünün
30.04.2018 tarih ve E.298014 sayılı yazısı elcinde meclis gündeminde yer almakla yapı lan
müzakerede;
İşaretle yapı lan oylama sonucunda; Beytullah GONAYDIN'ı n 02.04.2018 tarihli
dilekçesi ile Edirne Merkez Kirişhane Mevkii ada:2228 parse1:7 sayı lı taşınmazın Tercihli
Kullanı m Alanı olan fonksiyonunun Akaryakı t ve Servis Alanına dönüştürülmesi talebi
üzerine yapı lan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazı n mevcut imar planında Tercihli
Kullanım Alanı nda kaldığı talepte bulunan Beytullah GÜNAYDIN tarafı ndan daha önce 2228
ada 7 parselin akaryakı t istasyonu olarak değiştirilmesi talebinin Belediye Meclisinin
05.04.2016 tarih ve 2016/79 sayılı kararı ile reddedildiği, bu karara yapmış olduğu itirazı n
Belediye Meclisinin 06.05.2016 tarih ve 2016/118 sayılı kararı ile reddedildiği, bunun üzerine
Beytullah GÜNAYD1N tarafından Edirne İdare Mahkemesi'nde 2016/891 Esas sayı lı dava
açı ldığı ancak Edirne İ dare Mahkemesinin 06.10.2017 tarih ve 2017/1404 Karar sayı lı kararı
ile davanın reddedildiği tespit edilmiş olup, Mahkeme Kararı ve Belediye Meclisinin
05.04.2016 tarih ve 2016/76 sayı lı kararı ile onaylanan mülkiyeti Belediyemize ait 578 ada 31
parsel sayı lı taşınmazı n kısmen Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak plan değişikliği
yapı ldığı göz önüne alı narak komisyonumuzca dava süreci ve 05.04.2016 tarih ve 2016/76
sayı lı Belediye Meclisi Kararını n durumu hakkında imar ve şehircilik MüdürlügtInden rapor
istenmiş, imar ve $ehircilik Müdürlügünce düzenlenen 26.04.2016 tarihli raporda, Edirne
İ dare Mahkemesinin 2016/891 Esas ve 2017/1404 Karar sayı lı karara ilgilisince itiraz
edildiği, davaııın henüz kesinleşmediği ve 05.04.2016 tarih ve 2016/76 sayı lı Belediye Meclis
Kararı nı n iptal edilmediği, Edirne Kenti Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi için
hazırlanan Koruma Amaçlı Imar Planı onay sürecinin halen devam ettiği belirtilmiş olup,
dava süreci halen devam ettiğinden konunun dava süreci kesinleştikten sonra
değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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