
Sayı: 73

Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı

Tarih: 03.11.2017

Kadir NEHİR vs. 'nin 02.10.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Dörtkaya
Mevkii Ada:2366 Parsel:4 sayılı taşınmaza herhangi bir kat arttırımı talebi
olmaksızın Emsal:0,90 Yençok:9,50 Ticaret Alanı olarak hazırlanan plan tadilatı
dosyasının onaylanması talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde:

Söz konusu taşınmazın mevcut imar planında emsal:0,90 Yençok:9,50 Ayrık
Nizam 3 katlı konut alanında kaldığı
Emsai:0,90 Yençok:9,50 Ticaret Alanı olarak hazırlanan
Planı değişikliği ve 111000 ölçekli Uygulama İmar Planı
olduğuna karar verilmiştir.
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Sayı: 75

Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı

Tarih: 03.11.2017

Demirsan Mim.Müh.İnş.Taah. San.Tic.ltd.Şti'nin 31.07.20 i7 tarihli dilekçesi
ile Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada:2568 Parsel:l sayılı taşınmazın Emsal: i,50
Yençok:4 kat Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi talebi üzerine yapılan incelemeler
neticesinde;

Söz konusu taşınmazın imar planında E:OA5 H :6.50 m konut alanında kaldığı
tespit edilmiş olup. Emsal: 1.50 Yençok: 4 kat Özel Eğitim Tesis Alanı olarak
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve i ii 000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği teklifinin taşınmazın işlevinin Özel Eğitim Tesis Alanı olarak
değiştirilmesi, taşınmazda yükseklik en çok 4 kat verilmesi başkaca yapılaşma şartı
belirtilmemesi kaydıyla uygun olduğuna, Edirne Kenti Plan Notlarına Özel Eğitim
Tesis Alanları başlıklı "Özel Eğitim Tesis Alanlarında kreş, anaokulu, ilkokul,
ortaokul ve lise birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Bu alanlarda emsal: 3.00 olarak
uygulanır." Şeklinde plan notu eklenmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

AI Azıcı
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Sayı: 76

Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı

Tarih: 03.11.2017

Ertekler Yap.İnş.San.Tic.Ltd.Şti.'nin 26.09.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne
Merkez Dörtkaya Mevkii Ada:2367 Parsel:7 sayılı taşınmazın taks:0,35 kaks:0,70
Ayrık Nizam 2 kat Özel Anaokulu Alanına dönüştürülmesi talebi üzerine yapılan
incelemeler neticesinde;

Söz konusu taşınmazın imar planında E:0,70 ayrık nizam 2 kat konut alanında
kaldığı tespit edilmiş olup, taks:0,35 kaks:0,70 Ayrık Nizam 2 kat Özel Anaokulu
Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve III 000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.



Sayı: 78

Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı

Tarih: 03.11.2017

Ahmet Fedayi KA YA' nın 29.09.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez
Hacılarezanı Mevkii ada: 1718 parsel:94 sayılı taşınmaza park alanı tarafındaki yolun
tekrar imar planına işlenmesi için hazırlanan plan değişikliği dosyasının onaylanması
talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde;

Söz konusu taşınmazın park alanı tarafındaki yolun 4 m genişliğinde daha önceki
imar planında bulunduğu ancak yolun 06.05.2016 tarih ve 2016/1 00 sayılı Belediye
Meclis Kararında kaldırarak park olarak imar planına işlendiği tespit edildiğinden
bahse konu yolun i718 ada 94 parselin sınırındaki imar hattı sabit kalarak 4 m olacak
şekilde değiştirilerek imar planına yeniden işlenmesinin sosyal donatı alanı dengesini
bozmayacağı anlaşıldığından hazırlanan plan tadilatı teklifinin uygun olduğuna karar
veri Imiştir.



Sayı: 79

Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı

Tarih: 03.11.2017

Habitat Yurt Yatırımları A.Ş ..'nin 20.10,2017 tarihli dilekçesi ile Edirne
Merkez Arnavutköy Mevkii Ada:2686 Parse1:2 sayılı taşınmazın Emsa1:2,OO
Yençok:12 kat Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi talebi üzerine yapılan
incelemeler neticesinde;

Söz konusu taşınmazın mevcut imar planında Emsal:l ,00 Yençok: Serbest
Konut Alanında kaldığı tespit edilmiş olup, Emsa1:2,OOYençok: i2 kat Özel Sosyal
Tesis Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Yençok:Serbest olmak ve imar plan
notlarının IS.maddesine uyulması kaydıyla uygun olduğuna karar verilmiştir.
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Sayı: 81

Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı

Tarih: 03.11.2017

S.S.19 Nolu Serhad Birlik Etus Min.Mid. ve Oto.Mot.Taş.Koop. Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan Giyik'in 29.06.2017 tarihli dilekçesine istinaden Edirne Belediye
Meclisinin O 1.08.20 i7 tarih ve 2017/1 50 sayılı kararı ile onaylanan Edirne Merkez
Yeniimal'e! Mahallesi Ada:756 Parsel:86 sayılı taşmmazın imar planında kısmen
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda ve kısmen de Konu! Dışı Kentsel Çalışma
Alanından Edirne Kenti Revizyon imar Plan Notlarının Konu! Dışı Ken!sel Çalışma
Alanı yapılaşma şartlarının geçerli olduğu, Ticaret-Turizm Alanına dönüştürüldüğü
plan tadilatı ile ilgili olarak Edirne Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü 14.09.2017 tarih
ve E.5483 sayılı yazısı ile Plan Değişikliğinin plan notunun düzeltilmesi yönünde
yazısı ile ilgili yapılan incelemeler neticesinde;

Edirne Belediye Meclisinin O 1.08.20 i7 tarih ve 20 17/1 50 sayılı kararı ile onaylanan
Edirne Merkez Yeniimaret Mahallesi Ada:756 Parsel:86 sayılı taşıl1l1ıazın imar
planında kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda ve kısmen de Koııut Dışı
Kentsel Çalışma Alanından Edirne Kenti Revizyon imar Plan Notlarmın Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanı yapılaşma şartlarının geçerli olduğu, Ticaret-Turizm Alanına
dönüştürüldüğü plan tadilatı ile ilgili olarak Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
14.09.2017 tarih ve E.5483 sayılı yazısı ile Plan Değişikliğinin plan notunun
düzeltilmesi yönünde yazısı bulunduğu tespit edildiğinden bahse konu plan
değişikliğine ait plan noılarının Edirne Çewe ve Şehireilik ii Müdürlüğü yazısı
doğrultusunda değiştirildiği plan tadilatı teklifinin Ticaret Alanlarında emsal:2.00
Turizm Alanlarında emsal:2.00 olarak uygulanıp, hiçbir şart ve koşulda toplam
emsalin 2.00 yi geçmemesi kaydıyla uygun olduğuna karar verilmiştir.
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Sayı: 82

Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı

Tarih: 03.11.2017

Gümüş inşaat Nalburiye ve San.Tic.Ltd.Şti.'nin 05.07.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne
Merkez İskender Köy Pafta: E ı7d- ı4d-4a, Ada: 144 Parsel: 12 ve ı3 sayılı taşınmazıarın
bulunduğu alanın 18.000 m2 lik kısmının imar planına Özel Eğitim Tesisi Alanına
dönüştürülmesi için plan değişikliği talebi üzerine. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
değişikliği ile ilgili olarak gerekli kurum görüşleri alındıktan sonra hazırlanan plan tadilatı
tekli/inin yeniden değerlendirilmesi şeklindeki 01.08.2017 tarih ve 2017 1155 sayılı Belediye
Meclis Kararı üzerine; Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan yazışmalar
sonucunda konu ile ilgili olarak 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 20.09.2017 tarih ve E.161 52
savılı yazısı ile 15.09.2017 tarihinde onaylandığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün
3 ii 0.20 17 tarih ve E.6589 sayıl ı yazısı ile kesinleştiği bildirilmiştir. Kesinleşen 1/25.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği sonrasında teklif edilen 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğinin ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenmesi
neticesinde;

Onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Özel Eğitim Tesisi yapılmak
istenen alanm Donatı Alanı olarak ayrıldığı , Donatı Alanlarında 1/25.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı Notları gereği Eğitim Tesisi Alanı yapılabileceği, geçen bu sürede 12 ve 13
sayılı parsellerde okul yapılmak istenen 18.000m2 lik alanın parselasyon (iffaz, tevhid) işlemi
yapılarak 144 ada 18 parselolduğu ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde 144 ada 18 parselin Özel Eğitim Tesisi Alanı
olarak planlandığı tespit edilmiş olup, Edirne Merkez İskender Köy Pafta: EI7d-14d-4a,
Ada:144 Parsel:18 sayılı taşınmazın Emsal: 1.50 yükseklik en çok 5 kat olarak planlandığı
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve III 000 ölçekli' uygulama imar planı
değişikliğinin taşınınazın işlevinin Özel Eğitim Tesis Alanı olarak değiştirilmesi, taşınmazda
yükseklik en çok 5 kat verilmesi başkaca yapılaşma şartı belirtilmemesi kaydıyla uygun
olduğuna, Edirne Kel1li Plan Notlarına Özel Eğitim Tesis Alanları başlıklı "Özel Eğitim Tesis
Alanlarında kreş, anaokulıl, ilkokuL, onaokul ve lise birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Bu
alanlarda emsal: 3.00 olarak uygulanır." Şeklinde plan notu eklenmesinin uygun olduğuna
karar verilmiştir.

HACı
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Sayı: 83

Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı

Tarih: 03.11.2017

Fevzi SARAÇ'ın 16.10.2017 tarihli dilekçesi ile 03.10.2017 tarih ve 2017/183 sayılı
Belediye Meclis Kararı ile onaylanan "Kavgaz, Dörtkaya, Kimyalar Mevkiilerinde" 1/5000
ölçekli Nazım imar Planı ve 111000 ölçekli Uygulama imar Planı Revizyon Planlarına ve Plan
Notlarına askı süresi içinde yapmış olduğu plan notlarında kademeli emsal uygulamasının her
parselde uygulanmasının mümkün olmadığından 3194 sayılı imar Kanuna, T.C Anayasası
hükümlerine, aynı imar uygulamasında aynı kesintiler yapılmasına rağmen farklı emsaller
uygulanacağından vatandaşlar arası eşitlik ilkesine, nüfus yoğunluğunu belirsiz bir şekilde
artıracak 1/25000 ölçekli üst ölçekli plana, Planlı Alanlar imar Yönetmeliğinin 7. ve 19.
Maddelerine aykırı olduğu yönündeki itirazı ile ilgili yapılan inceleme neticesinde;

Plan notlarının 8. maddesinin ve alt maddelerinin tamamının kaldırılarak yerine "Plan sınırları
içinde konut alanlarında emsal: 1,60 uygulanacaktır. Konut Alanlarında zemin ve ı. Normal
katlar ile Yönetmelik şartlarını sağlamak kaydıyla bodrum katlarda ticaret yapılabilir. Bu tür
ticaretlerin emsal i 0,80' i geçemez. Konut alanlarında bodrum, zemin veya 1. Normal katlarda
yapılacak ticaretlerin emsali konut alanı emsal i olan 1,60 üzerine ayrıca ilave edilerek
uygulama yapılır. Bu tür ticaretlerin emsali konut alanı emsal i olan 1,60'ın içinde değildir,"
olarak değiştirilmesi şeklinde itirazın kabulüne karar verilmiştir.
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Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı

Sayı: 85 Tarih: 03.11.2017

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Edirne Temsilciliği 'nin O 1.11.20 i7 tarih
ve 34. EDİRJ"IE.00189 sayılı yazıları ile 03.10.2017 tarih ve 20 i7/1 83 sayılı Belediye Meclisi
Kararı ile onanan plan ve plan notları na yapmış oldukları 15 maddeden ibaret itirazlarının
değerlendirilmesi neticesinde;

yer alan ğitim kampus alanının kuzeyindeki konut
lanı . ~ değiş~i yönündeki itirazı ile ilgili

- itirazının 1. maddesinde deprem zamanında aynı zamanda toplanma alanı olarak
kullanılabilecek yeşil alanların yürüme mesafeleri dikkate alınarak planlanmadığı, bu konuda
yetersiz olduğu ve tek park alanı yerine bir çok parkın planlanabileceği yönündeki itirazı ile
ilgili yapılan değerlendirmede; tek park olarak plan alanı içinde bulunan kent parkının
kastedildiği anlaşılmakta olup plan sınırları içinde yalnızca bu park alanı olmadığı, planlama
alanı içinde farklı büyüklerde ve yerlerde birçok park alanı bulunduğundan itirazın reddine,
- İtirazının 2. maddesinde kent parkına çıkan yolların devamlılığının sağlanmamasının
çıkmaz sokak oluşmasına neden olması, kent parkının çevresinin tamamının yol ile
ayrılmaması, park komşu parsellerde bahçe mesafesinin i m. olarak bırakılabilmesi ve kent
parkın çevresinin tamamının yolla ayrılması gerektiği yönündeki itirazları ile iIgili olarak;
İmar Mevzuatında Revizyon İmar Planı çalışmaları kapsamında çıkmaz sokak yapılmasını
engelleyici bir hüküm bulunmadığından itirazın reddine,
- İtirazının 3. Maddesinde Plan Notlarının 15. Maddesinde verilen park alanlarından lm.
çekme mesafesinin uygulanmasının doğru olmayacağı yönündeki itirazı ile ilgili yapılan
değerlendirmede; Plan Notlarının 15. maddesinin plan notlarından çıkarılması ve kalan
maddelerin numaralarının müteselsilen düzenlenmesi şeklinde itirazın kabulüne,
- İtirazının 6. maddesinde bölgeye hitap edecek bir veya birkaç merkez oluşturulmadığı
yönündeki itirazı ile ilgili olarak yapılan değerlendirilmede; plan sınırı içinde LaIapaşa
Yoluna cepheli ticaret alanları haricinde 2462 ada ve 2480 adalarda ticaret alanları
bulunduğundan itirazın reddine karar verilmiştir.
- İtirazının 7. maddesinde plan notlarının 8.3 emsal uygulamasının çeşitli nedenlerle
Mevzuata aykırı olduğu, eşitlik ilkesine aykırı olduğu, uygulanabilir olmadığı ve
mahkemelere yol açacağı yönündeki itirazı üzerine yapılan değerlendirmede; Plan notlarının
8. maddesinin ve alt maddelerinin tamamının kaldırılarak yerine "Plan sınırları içinde konut
alanlarında emsal:I,60 uygulanacaktır. Konut Alanlarında zemin ve ı. Normal katlar ile
Yönetmelik şartlarını sağlamak kaydıyla bodrum katlarda ticaret yapılabilir. Bu tür ticaretierin
emsali 0,80' i geçemez. Konut alanlarında bodrum, zemin veya ı. Normal katlarda yapılacak
ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60 üzerine ayrıca ilave edilerek uygulama yapılır.
Bu tür ticaretierin emsali konut alanı emsali olan 1,60'ın içinde değildir." olarak
değiştirilmesi şeklinde İtirazın kabulüne,
- İtirazının 8. ve 9.maddelerinde planda ticaret alanların konut yapılmasına izin verilmek
istenmesi halinde ticaret+konut, turizm+ticaret, turizm+ticaret+komıt gibi karma
kullanımların seçilmesi, Ticaret+Konut (TİCK) alanlarında ticaret ve konut yapılaşma
oranlarının belirlenmesi ve Tl yönündeki itirazları ile iIgili yapılan değerlendirmede; plan
sınırı içinde 2 tip ticaret alanı bulunduğu, bunların Ticaret+Konut (TİCK) alanı ve Tl ticaret
alanları olduğu plan üzerinde belirtildiği, plan notlarının 7. maddesi incelendiğinde ticaret
alanlarında konut ve ticaret yapılaşma oranlarının detaylı bir şekilde verildiği tespit edilmiş
olduğundan itirazın reddine,
- İtirazının 10. maddesinde donatı alanları ile konut alanları aynı adada olduğunda kademeli
yapılanma koşulu uygulanacağından donatı alanları ile konut alanları arasında yol bırakılması
yönündeki itirazı ile ilgili değerlendirmede; itirazlarının 7. Maddesinin değerlendirilmesinde
plan notlarının 8. maddesi değiştirilmediğinden karar üretilmesine gerek olmadığı şeklinde
reddine,
- İtirazının 12. maddesinde Kuzeyde
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• • yapılan değerlendirmede; söz konusu taşınmazlar daha önce yapılan bir imar uygulaması ile

oluştuğundan dolayı itirazın reddine,
- İtirazının 13., 11., 4. ve 5. maddelerinde 25 m.lik yolun 22 m.lik yola bağlandığı, toplu
ulaşım araçları için duraklama noktaları belirlenmediği, bisiklet yolları ayrılmadığı ve bisiklet
yolları için yeşil bantlar oluşturulmadığı yönündeki itirazı ile ilgili değerlendirmede; 22 m.lik
yollarım kesitine bakıldığında taşıt izinin 7m. olduğu, reftijünün 2m. olduğu, kaldırım
alanlarının 3' er m. kaldığı, 25 m.lik yeni önerilen yolda ise 7m.lik taşıt izinin aynen
korunduğu böylece taşıt ulaşımı açısından aynı hiyerarşide olduğu, 25 m.lik yolda refıij alanı
Im.ye indirilerek kaldırımların 5 'er m. olmasının sağlandığı, 5m.lik kaldırımlarda bisiklet
yolları ve !Oplu ulaşım durak noktalarının rahatlıkla düzenlenebileceği tespit edildiğinden
itirazın reddine,
- İtirazının 14. maddesinde topoğrafyaya uyumsuz imar yolları düzenlendiği yönündeki
itiraz ı ile ilgili yapılan değerlendirmede; plan sınırı içinde yapılan analizlerde yapılaşmaya
engel alanlar bulunmadığı tespit edildiğinden itirazın reddine,
- İtirazının 15. Maddesinde plan açıklama raporunun 4.2. maddesinde Tl işaretli konut
alanları ifadesi olduğu ancak planda karşılığının olmadığı yönündeki itirazı ile ilgili yapılan
değerlendirmede; raporda yazılan ifadenin sehven yazıldığı plan Tl işaretli ticaret alanının
ifade edildiği uygulamaya esas olan plan notu ve planda bu durumun açıkça belli olduğu
anlaşıldığından itirazın reddine karar verilmiştir.
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Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı

Sayı: 86 Tarih: 03.11.2017

Levent AKGÜN'ün 01.11.2017 tarihli dilekçe ile 03.10.2017 tarih ve 2017/183 sayılı
Belediye Meclis Kararı ile onaylanan "Kavgaz, Dörtkaya, Kimyalar Mevkiilerinde" 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon Planlarına ve Plan
Notlarına askı süresi içinde yapmış olduğu 9 maddeden ibaret itiraz dilekçesinin incelenmesi
neticesinde;

- İtirazının 1. Maddesinde 1/25000 ölçekli planlarda yapmış olduğu itirazların alt ölçekli
planlarda değerlendirilmediği yönündeki itirazı hakkında yapılan değerlendirmede; 1/25000
ölçekli itiraz dilekçesi Belediyemizde bulunmamakla birlikte, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni
Planı Değişikliğine yapılan itiraz metninin 1/5000 ve 1/1000 İmar Planlarının askısında
doğrudan değerlendirileceği yönünde İmar Mevzuatında bir hüküm bulunmadığından dolayı
bu konudaki itirazın reddine,
- İtirazının 2. maddesinde Edirne Kenti genelinde 2003 yılında yapılan imar planına ait Tarım
ve Köy İşleri Bakanlığı'nın görüşleri alınarak plan yapılmış olması yönündeki itirazı hakkında
yapılan değerlendirmede; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince
tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanımı hakkında izin alınma zorunluluğu olduğu, 5403
sayılı Kanun gereğince daha önce planlanmış araziler tarım dışı alanlar olarak kabul edildiği
bu nedenle yeni bir tarım dışı amaçlı kullanım izni gerekmediği, yine Bakanlar Kurulu' nun
12.12.2016 tarih ve 2016/9620 sayılı Kararının eki Kararın 2. Maddesinde ilgili mevzuatı
gereğince tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar koruma alanları kapsamı dışında
tutulduğundan dolayı itirazın reddine,
- İtirazının 3. Maddesinde plan notlarının 7.2, 8.18, 8.3.1 ve 8.3.2 maddelerinin Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliği' nin 7. Maddesinin 9. Fıkrasına aykırı olduğu yönündeki itiraz! ile ilgili
yapılan değerlendirmede; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği' nin 69. Maddesinin 2. Fıkrasında
"Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici
maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer alan hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce
çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez ve planlarda bu hükümlere aykırı olarak getirilecek
hükümler uygulanamaz" denmekte olup, yönetmelikteki 7. Madde yönetmeliğin 3.
Bölümünde yer aldığından itirazın reddine,
- İtirazının 4. Maddesinde plan notlarının 15. Maddesinde park alanlarına komşu parseldeki
yapıların park alanlarına i metreye kadar yaklaşabilmesinin Mevzuata aykırı olduğu
yönündeki itiraz ile ilgili yapılan değerlendirmede; Plan Notlarının 15. Maddesinin plan
notlarından çıkarılmasıyla kalan maddelerin numaralarının müteselsilen düzeltilmesi şeklinde
itirazın kabulüne,
- İtirazın 5. Maddesinde plan notlarının 17. Maddesinin parseller arası eşitlik ilkesine aykırı
olacağı ve parselleri birbirine mecbur edeceği yönündeki itirazı üzerine yapılan
değerlendirmede; Plan Notlarının 17. Maddesinin çıkarılması kalan maddelerin numaralarının
müteselsilen düzeltilmesi şeklinde itirazın kabulüne,
- İtirazının 6. Maddesinde plan notlarının 8.3 emsal uygulamasının çeşitli nedenlerle
Mevzuata aykırı olduğu ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönündeki itirazı üzerine yapılan
değerlendirmede; Plan notlarının 8. maddesinin ve alt maddelerinin tamamının kaldırılarak
yerine "Plan sınırları içinde konut alanlarında emsal: i,60 uygulanacaktır. Konut Alanlarında
zemin ve I. Normal katlar ile Yönetmelik şartlarını sağlamak kaydıyla bodrum katlarda ticaret
yapılabilir. Bu tür ticaretlerin emsali 0,80' i geçemez. Konut alanlarında bodrum, zemin veya
I. Normal katlarda yapılacak ticaretierin emsal i konut alanı em sali olan i,60 üzerine ayrıca
ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tür ticaretlerin emsal i konut alanı emsalj olan i,60'ın
içinde değildir." olarak değiştirilmesi şeklinde itirazın kabulüne, .
- İtirazının 7. Maddesinde okul alanlarının daha merkezi yerlerde olması, en ve boylarının her

,/d..~ü okul f??ksiy .."""m y""r "I~'. ,~mli'mll';l";' d". 'Illil~d"""ili .'dilm"i(i~~~~ n degerlend mede; an sınırı ıçınde yapılan tum arazı



'1

• analizlerinde arazi eğimden dolayı yapılaşma engeli olan alan yer almadığı, Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliğince okul alanları ile ilgili parsel büyüklükleri ile ilgili herhangi bir
kısıtlama olmadığı ve okul alanlarının planlama bölgesinin tümüne yürüme mesafesinde
ulaşılabilecek şekilde dağıldığı anlaşıldığından itirazın reddine,
- İtirazının 8. Maddesinde belirtmiş olduğu itirazları ile ilgili hususlara ait askıda olan bu plan
sınırları içinde tarif edilen herhangi bir yol ya da üniversite alanına rastlanmadığından dolayı
anlaşılamadığından dolayısıyla belirtilen hususlar itiraz niteliği taşımadığından reddine,
- İtirazının 9. Maddesinde i42 i ada 13 parsel sayılı taşınmazın daha önceden onaylanmış
planlarda Eğitim Kampüs Alanı olduğu, planda konut alanına dönüştürüldüğü, Edirne İdare
Mahkemesi' nin 20 i6/1603 Esas nolu davada alınan karara aykırı oluşturulduğu yönündeki
itirazı ile ilgili yapılan değerlendirmede; Söz konusu Eğitim Kampüsü Alanı ile ilgili olarak
Edirne İdare Mahkemesi' ne açılan dava sonucunda Mahkemenin 2016/1603 Esas ve
2017/1328 Karar sayılı Kararında Eğitim Kampüsü Alanının parçalanması ile ilgili olumsuz
bir karar bulunmadığı ancak üst ölçekli plan olan Çevre Düzeni Planı ile örtüşmediği, üst
ölçekli plan ile alt ölçekli planın uyumlu olmadığı sonucuna varıldığından üst ölçekli plan ile
alt ölçekli planın uyumlu hale getirilmesi amacıyla 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
Değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylatıldığı ayrıca itiraz konusu plan ile
ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü' ne görüş sorulduğu anlaşıldığından itirazın
reddine karar verilmiştir.
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Sayı: 87

Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı

Tarih: 03.11.2017

Lütfu KARAKAŞ'ın 30.10.2017 tarihli dilekçesi ile Orhan DOGAN' ın 30.10.2017 tarihli
dilekçesi ile 03.10.20 i7 tarih ve 2017/183 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan
"Kavgaz, Dörtkaya, Kimyalar Mevkiilerinde" 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon Planlarına ve Plan Notlarına 3 madde halinde yapmış
olduğu itirazların değerlendirilmesi neticesinde;
- İtirazının "A" maddesinde 8.3.2 maddesinin son paragrafında yer alan "ayrılacak alanların
bedelsiz olarak Kamuya terki halinde emsal hesaplaması terkten önceki parsel yüzölçümü
üzerinden hesaplanır." Hükmünün Yasalar açısından hükmü kalmayan parsel büyüklüğü ile
emsal hesaplanacağı ve parsellerde farklı emsal uygulanmasına neden olacağından eşitliğe
aykırı olacağı, planın genel kararlarını bozacağı yönündeki itirazı ile ilgili yapılan
değerlendirmede; Plan Notlarının 8. maddesinin ve alt maddelerinin tamamının kaldırılarak
yerine "Plan sınırları içinde konut alanlarında emsal: i,60 uygulanacaktır. Konut Alanlarında
zemin ve i. Normal katlar ile Yönetmelik şartlarını sağlamak kaydıyla bodrum katlarda ticaret
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1. Normal katlarda yapılacak ticaretIerin emsali konut alanı emsal i olan i,60 üzerine ayrıca
ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tür ticaretterin emsali konut alanı emsal i olan i,60'ın
içinde değildir." olarak değiştirilmesi şeklinde itirazın kabulüne,
- İtirazının "B" Maddesinde plan notlarının 8.3.3 maddesiyle imar adası tanımının yapıldığı,
imar adasının tanımının mevzuatta" Çevresi yollarla sınırlanmış ve çoğu parsellere bölünmüş
arsa ile böyle bir arsayı kaplayan yapılar takımına "ada", imar planındaki esaslara göre
meydana gelen haline de imar adası denir." Şeklinde olduğu, böyle bir tanım
getirilerneyeceği, bu tanımla farklı emsal uygulanarak eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı
yönündeki itirazıyla ilgili yapılan değerlendirmede; Plan otlarının 8. maddesinin ve alt
maddelerinin tamamının kaldırılarak yerine "Plan sınırları içinde konut alanlarında emsal: i,60
uygulanacaktır. Konut Alanlarında zemin ve i. Normal katlar ile Yönetmelik şartlarını
sağlamak kaydıyla bodrum katlarda ticaret yapılabilir. Bu tür ticaretlerin emsali 0,80' i
geçemez. Konut alanlarında bodrum, zemin veya i. Normal katlarda yapılacak ticaretlerin
emsali konut alaru emsali olan i,60 üzerine ayrıca ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tür
ticaretlerin emsali konut alanı emsal i olan 1,60'ın içinde değildir." olarak değiştirilmesi
şeklinde itirazın kabulüne,
- İtirazının "C" maddesinde Plan notlarının iS. Maddesinde verilen bahçe mesafesinin, bahçe
mesafelerini düşürdüğü bitişik nizama dönüştürdüğü yönündeki itiraz i ile ilgili
değerlendirmede; Plan Notlarının 15. Maddesinin plan notlarından çıkarılması kalan
maddeleri müteselsilen düzeltilmesi şeklinde itirazın kabulüne, karar verilmiştir.
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