
ERLER 	Semih ÇINA 	vaş 	R 
ıb 	Meclis Katibi 	Meclis Katibi 

EDIRNE BELEDIYESI MECLİS KARARI 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı  
06/07/2018 	 2018/120 

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.06.2018 tarih ve 2018/41 sayı lı  imar komisyon katan Imar ve şehireilik Müdürlüğünün 
29.06.2018 tarih ve E.318170 sayı lı  yazısı  ekinde meclis gündeminde yer almakla yapı lan mtizakerede; 

lşaretle yapı lan oylama sonucunda; imar ve $ehircilik Müdürlüğünün 04.05.2018 tarih 
ve E.299425 tarihli yazısı  ile 04.05.2018 tarihli Mayıs Ayı  Meclis Toplantısı  gündeminde havalesi alı narak teklif edilen Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 580 ve 581 adaların arasındaki bulunan Ayvaz Baba Tabya Sokağın imar planına işlenmesinin imar 
Komisyonunca değerlendirilmesi şeklindeki talebi ile ilgili olarak yapı lan incelemeler 
neticesinde; 580 ve 581 adalar arasından geçen kadastral yolun fı iliyatta açık olduğu ancak imar planında ada içinde kaldığı , sokaktan cephe alan bazı  parsellerin Ayvaz Baba Tabya 
Sokağın imar yolu olarak imar planına işlenrneden yapı laşmasının mümkün olmadığı  anlaşı ldığından Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 580 ve 581 adaların arasındaki 
bulunan Ayvaz Baba Tabya Sokağın imar planına işlenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir, 



Türker AL ERLER 	Semih ÇİNAR 	yaş 	R 
tibi 	Meclis Katibi 	Meclis Katibi 

EDIRNE.  BELEIMYESİ  MECLİS KARAR1 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı  
06/07/2018 	 2018/123 

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.06.2018 tarih ve 2018/44 sayı lı  imar komisyon katan Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
29.06.2018 tarih ve E.318170 sayı lı  yazısı  ekinde meclis gündeminde yer almakla yapı lan 
müzalcerede; 

lşaı-etle yapı lan oylama sonucunda; Hayat insan Sağ. Hiz. Tar. ve Hay. Tic. Ltd. 
Şti.'nin 31.05.2018 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Kirişhane Mevkii Ada:2044 Parselil 
sayı lı  taşınmazın plan tadilat' dosyası= onaylanması  talebi üzerine yapı lan incelemeler 
neticesinde; söz konusu taştnrnazın mevcut imar planında kısmen Özel Sağlı k Tesisi 
Alanında, kısmen Park Alanı nda kısmen de yolda kaldığı  tespit edilmiş  olup, özel Sosyal 
Tesis Alanı  olarak hazı rlanan plan tadilatı  teklifınin uygun olduğuna oybirliği ile karar 



Türker AL ERLER 	Semih ÇINA 	taş  
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EDIRNE BELEDIYESI MECLIS ICARAFt1 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı  
06/07/2018 	 2018/129 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
05.07.2018 tarih ve 2018/46 sayı lı  imar komisyon kararı  Imar ve şehircilik Müdürlüğünün 
05.07.2018 tarih ve E.320213 sayılı  yazısı  ekimde meclis gündemine oybirliği ile alınarak 
yapılan müzalcerede; 

işaretle yapılan oylama sonucunda; Imar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından teklif 
edilen Edirne Merkez Dörtkaya Mevkii 2421 ada 1 sayı lı  taşinmazın güneyinde yer alan 
sını rları  paRasında belirtilen 4 adet park alanı nı n ve yolları n yeniden düzenlenmesinin imar 
Komisyonunca değerlendirilmesi ile ilgili olarak yapı lan incelemeler neticesinde; Edirne 
Merkez Dörücaya Mevkii 2421 ada 1 parselin güneyinde yer alan imar planı  tadilatına konu 
alan mevcut imar planı nda 4 adet park alanı  ve onların ortasından geçen 10 metrelik yaya 
yollan ve yine ortasından geçen 12 metrelik taşıt yolu alanı nda kaldığı  tespit edilmiş  olup, 
park alanlarının bütünleştirilmesi amacıyla park alanları nın ve yolları n yeniden düzenlendiği 
plan tadilatı  teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. 


	00000001
	00000002
	00000003

