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Sayı: 16 	 Tarih: 28.03.2018 

Ertekler Yap.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. adına Cengiz ERTEK' in 02.03.2018 tarihli 
dilekçesi ile Edirne Merkez Dörtkaya Mevkii ada:2367 parse1:7 sayı lı  taşınmazın daha 
önce onaylanan plan tadilatı  dosyasında mevcut imar planında Taks olmamasına 
rağmen sehven Taks belirtildiğinden dolayı, düzeltme yapı lması  amacıyla hazı rlanan 
plan tadilatı  dosyasının onaylanması  talebi üzerine yapı lan incelemeler neticesinde; 

Söz konusu taşınmazın Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih ve 2017/195 sayı lı  
kararı  ile TAK:0,35 KAKS:0,70 Özel Anaokulu alanı na dönüştürüldüğü ancak imar 
ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 28.03.2018 tarihli raporuna istinaden daha önceki 
planda TAKS olmadığı  Emsal:0,70 olduğu tespit edilmiş  olup, sehven yazı lan TAKS' 
ın kaldı rı ldığı, taşınmazın Emsal:0.70 olarak ve işlevinin Özel Anaokulu Alanı  olarak 
korunduğu 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı  Değişikliğinin kabulüne karar 
verilmiştir. 
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Sayı: 17 	 Tarih: 28.03.2018 

Edirne Giyim Snayi A.Ş.' nin 06.02.2018 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez 
Kemal Köy ada:157 pare1:2 sayı lı  taşınmazı n yaklaşık 1.8 ha' lık kısmına tesis 
edilecek olan 999 kw gücünde Lisanssı z Elektrik Üretimi Güneş  Enerji Santrali olarak 
imar planı  değişikliği talebi üzerine yapı lan incelemeler neticesinde; 

Söz konusu taşınmaz mevcut imar planında kısmen sanayi alanında kısmen de 
yolda kalmakta olup, Yenilenebilir Enerji Kaynakları na Dayal ı  Üretim Tesis Alanı  
(Güneş  Enerji Santrali) olarak hazı rlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı  Değişikliği, 
1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı  Değişikliği teklifınin uygun olduğuna karar 
verilmiştir. 
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Sayı: 18 	 Tarih: 28.03.2018 

Ali SARPEN' in 01.03.2018 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Kavgaz Mevkii 
ada:I923 parse1:12 sayı l ı  taşı nmazı n çekme mesafelerinin düzenlendiği plan tadilatı  
dosyası n ı n onaylanması  talebi üzerine yapı lan incelemeler neticesinde; 

Söz konusu taşınmaz mevcut imar planı nda Emsal:2.00 Ticaret Alanı nda kaldığı  
tespit edilmiş  olup, taşınmazı n komşu parsellerden 3 nı, 10 nı  lik yoldan 1,5 ın, 22 ın 
lik yoldan 3.5 ın bı rakarak hazırlanan plan tadilatı  teklifinin, taşınmazın bitiş iğinde 
bulunan 1923 ada 2 parsel sayı lı  taşınmazı n 22m genişliğindeki yoldan 5m çekme 
mesafesi bı rakarak yapı laştığından reddine karar verilmiştir. 
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