EDIRNE BELEDIYESI MECLIS KARAR1
Karar Tarihi
04/06/2018

Karar Sayısı
2018/95

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca al ı nan
30.05.2018 tarih ve 2018/23 sayı lı imar komisyon kararı Imar ve $ehircilik Müdürlüğünün
31.05.2018 tarih ve E.310031 sayı lı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapı lan
mtizakerede;
İşaretle yapı lan oylama sonucunda; imar Komisyonunun Belediye Meclisinin
03.06.2015 tarih ve 2015/153 sayı lı kararı ve yine Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve
2017/12 sayı lı kararı ile ilgili yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediye Meclisinin
03.06.2015 tarih ve 2015/153 sayı lı kararı ile "imar planları nda işlev değişikliği, kat artı rı nıı,
yapı laşma şartları değişiklikleri ve ilave imar planı taleplerinin daha önce alı nan kararlarda
dahil olmak üzere Belediye Meclisi tarafı ndan uygun görüldüğüne, tadilata uygun olarak
kesinleş me tarihinden itibaren 6 ay içerisinde inşaat rtı hsatı nı n alı nması na inşaat ruhsatı nı n
alı nmasına müteakip 3194 sayı lı imar Kanununda verilen 2 yı l süresinde inşaatı na
başlaması na ve başlanmadığı takdirde kanunlarda belirtilen mücbir hallere göre süreleri
uzatmak veya kararı n iptalini tekrar gündeme almak hakk ı Belediye Meclisinde sakhdı r."
dendiği, yine Belediye Meclisi'nin 04.01.2017 tarih ve 2017/12 say ı lı kararı ile "söz konusu 6
aylı k sürenin yetersiz kaldığı anlaşıldıgı ndan, söz konusu 6 aylık sürenin İ yı la çı karı lması"
şeklinde Belediye Meclisi'nin 03.06.2015 tarih ve 2015/153 sayılı kararı nın tashih edildiği
anlaşı lmış olup bahse konu Meclis Kararlarını n uygulanmasının çeşitli aksaklı klara sebep
olduğu tespit edildiğinden Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 2015/153 sayı lı kararı nı n
ve 04.01.2017 tarih ve 2017/12 sayı lı kararı ndaki Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve
2015/153 sayı lı kararı nı n tashih edilmesi kısmı nı n iptal edilmesine oybirliği ile karar
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EDIRNE LIELED İ N;ESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihli
04/06/2018

Karar Sayısı
2018/98

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alı nan
30.05.2018 tarih ve 2018/26 sayı l ı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.05.2018 tarih ve E.310031 sayı lı yazı sı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapı lan
müzakerede;
Işaretle yapı lan oylama sonucunda; imar Komisyonunun Edirne Merkez Demirkapı iskenderkdy Mevkii 1/5000 ölçekli revizyon imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama
imar planı ile ilgili yapı lan incelemeler neticesinde: Edirne Merkez Demirkapı -iskenderköy
Mevkiinde düzensiz ve kontrolsüz yapı laşmanı n önüne geçilmesi, çevre ile uyumlu planlama
yapı lması , daha dengeli ve adil bir imar uygulaması yapılabilmesi için hazı rlanan 1/5000
ölçekli revizyon imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile plan notları nı n
3194 sayı l ı imar Kanununun 8b maddesine göre uygun olduğuna oybirliği ile karar
verilmiştir.
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EDIRNE BELEDIYESI MECLIS KARARI
Karar Tarihi
04/06/2018

Karar Sayısı
2018/99

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alı nan
30.05.2018 tarih ve 2018r27 sayı l ı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün •
31.05.2018 tarih ve E.310031 sayı lı yazı sı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapı lan
müzakerede;
lşaretle yapı lan oylama sonucunda; Belediyemiz Mücavir Alan Sı nı rlan içinde
bulunan Kaveaz-Kimyalar-Dörtkaya Mevkilerine ait 1/5000 Ölçekli Nazı m İ nı ar Planı ve
1/1000 Ölçekli Uyeulama imar Planı Revizyonu Belediye Meclisinin 06.05.2016 tarih ve
2016/117 sayı l ı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanmış tı r. Daha sonra Çevre ve Şehircilik
Bakanlığını n yazı sı üzerine söz konusu planlar onaylannıadan önce yapı lan Çevre Düzeni
Planı Değişikliğinin Çevre ve Şehircilik 'Bakanl ığı ndan onaylanması gerektiği yönünde
düzeltme talep edilmi ş olup, gerekli düzeltmeler Belediyemizce yapı larak Çevre ve Şehircilik
Bakanl ığı na Çevre Düzeni Planı Deği şikliği onayla ı llmış, ardı ndan plan hiyerarşisine uygun
olarak alt ölçekli planlarda yeniden onaylanınıştı r. Bu süreç içerisinde planları n onarna tarihi
olan 06.05.2017 tarih ve Çevre Şehircilik Bakanlığı nı n yazısı nı n tarihi olan 21.03.2017
tarihleri arası nda 06.05.2017 tarihli onanl ı olan imar planı na göre nı hsatland ı rma işlemleri
yapılmış ve inşaatlar belli bir seviyeye gelmiştir. Aynca bölge içerisinde yine aynı şekilde
06.05.2016 tarihinden önce yürürlükte bulunan planlara göre ruhsat alarak inşaata başlamış ve
belli bir seviyede olan inşaatlar da mevcuttur. 3194 sayı l ı imar Kanununun 29. Maddesinde
"Yapı ya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yı ld ı r. Bu müddet zarfı nda yapı ya
başlanmadığı veya yapı ya başlanı p da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle
birlikte beş yı l içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükürnsüz sayı lı r. Bu durumda
yeniden ruhsat alı nması rneeburidir. Başlanmış inşaaı larda müktesep haklar saklıdır." ibaresi
bulunmaktadı r. Yine Planlı alanlar imar Yönetmeliğinin 54. Maddesinin 9. Fı krası nda
"Uygulama imar planı deği şikliği nedeniyle: parselin durumu, binanı n parseldeki konumu, kat
adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS. TAKS veya kullanı m kararı gibi plana ait kararlara
aykı rı hale düşen yapı lar ruhsat eki projelerine göre tamamlat ı labileceği gibi talep halinde
yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine göre de tadilatlı olarak ruhsat düzenlenebilir."
İ baresi bulunmaktadı r. Plan sı nı rları içinde bulunan imar planı şartları ruhsat aldığı tarihteki
yapı laşma şartları na göre deği şen taşı nmazlarla ilgili olarak İ stanbul Bölge Idare Mahkemesi
Beşinci Dava Dairesi 2018/916 Y.D. itiraz nolu kararı nda Planl ı Alanlar imar Yönetmeliğinin
54. Maddesinin 9. Fı krası na istinaden " inşaat rulısat ı n ı n dayanağı n ı oluşturan mevcut ruhsat
ve eki proje ile diğer mevzuat hükümlerine aykı rı l ı k tespit edilmeksizin. salı plan
değişikliğinin söz konusu olduğu durumlarda ilgililere başlad ı kları inşaat ı mevcut ruhsata
yahut talepleri halinde düzenlenecek yeni duruma uygun tadilat ruhsat ı na göre tamamlama
şeklinde seçiınlik hak tanı nd ığı.." ve 4' inşa= dayanak alı nan yapı ruhsatı nı n plan deği ş ikliği
ile hükünıstiz hale gelmesi yukarı da al ı nt ı sı yapı lan yönetmelik hükmü gereği mümkün
bulunmad ığı ..." yortı mları nda bulunmuştur. Çevre Şehircilik Bakanlığı nca bakanl ı k
tarafı ndan onaylanrnad ığı ndan dolayı tekrar Bakanl ı kça onaylanması şeklinde düzeltme talep
edilen 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği incelendiğinde bahsi geçen Çevre
Düzeni Planı Değişikliğinin önemli ölçüde mevcut Çevre Düzeni Planı içinde bulunan
Üniversite alanı n kaldı rı lması ndan ibaret olduğu. bunun dışı nda çevre düzeni planı nda
yalnı zca gelişme konut alanı hattı nda bir değişiklik yapı ld ığı , konunun Çevre Düzeni Planı n ı n
tamamı na ait bir revizyon olmad ığı belli sı n ı rlarda yalnı zca deği şiklik oldu ğu, bu nedenle
deği şiklik sı n ı rı d ışı nda yer alan veya değişikliksten işlev anlam ı nda etkilenmeyen alanlara ait
0,töiak Çevre Düzeni Plan ı na ayk ı rı l ı gı ndan
1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları n 1

bahsedilemeyeceği; 06.05.2017 tarihli onaylanan revizyon imar plan ı yapı lan bölgede daha
önce planl ı olan 18. Madde uygulaması ile oluşmuş parsellerle birlikte daha önce 18. Madde
uygulaması yapı lmayan alanları n bulunduğu, revizyon imar planı ndan sonra 18. Madde
uygulaması yapı ldığı, yalnı zca bu revizyon imar planı ndan daha önce 18. Madde uygulaması
ile oluşan parsellerin bulunduğu bölgede ruhsat verildiği, bu nedenle ruhsatlandı rma yapı lan
parsellerin Çevre Düzeni Planı Değişikliği sı nı rları na konu olması nı n veya işlevinden dolayı
çevre düzeni planı deği şikliğinden etkilenmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiş olup.
06.05.2016 tarih ve 2016/117 sayı l ı Belediye Meclisi Kararı ile onanan Revizyon imar
Plan ı na göre yapı lan ruhsatlandı rmalar ve 06.05.2016 tarihinden önce bölgede yürürlükte olan
plana göre yapı lan ruhsatlandı rmalar ile bugün yürürlükte bulunan 03.10,2017 tarih ve
2017/183 sayı l ı Belediye Meclisi Kararı ile onanan yapı laşma şartları arası nda bir uyuşmazlı k
yaşanmaması ve 3194 sayı l ı imar kanunun 29. Maddesi, planl ı alanlar imar yönetmeliğinin
54. Maddesinin 9. Fı krası ve İ stanbul Bölge Idare Mahkemesi Beşinci Dava Dairesi kararı
dikkate alı narak; 03.10.2017 Tarih ve 2017/183 sayı l ı Belediye Meclisi Kararı ile onanan
Revizyon imar Planı Plan Notlannı n 8. Maddesinin L cümlesinden sonra gelmek üzere ve 7.2
maddesine son cümle olarak plan notları na "Ancak 03,10.2017 tarihinden önce; 06.05.2016
tarihinden önce imar uygulaması sonucu oluş an parsellerde bulunan ve 03.07.2013 tarih ve
2013/310 sayı l ı Belediye Meclisi Kararı , 05.11,2014 tarih ve 2014/307 sayı l ı Belediye
Meclisi Karan ve 06.05.2016 tarih ve 2016/117 say ılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan
imar planı na göre inşaat ruhsatı alarak başlanmış inşaatlarda talep edilmesi halinde ruhsat
aldığı tarihte yürürlükte olan bu maddede belirtilen Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan
planda bulunan yapı laşma şartları na veya bu plan şartları na göre uygulama yapı labilir."
şeklinde cümle eklenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
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