
EDIRNE BELEDIYESI MECLİS KARARI 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
04/01/2017 	 2017/08 

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.12.2016 tarih ve 2016/115 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
29.12.2016 tarih ve E.139720 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ercan KILIÇ'ın 02.12.2016 tarihli dilekçesi ile 
Tapunun Edirne Merkez Buçuktepe Mevkii pafta:128 ada:721 parse1:8 sayılı taşınmaz 
ile ilgili sunulan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli 
Uygulama imar Planı Değişikliği talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz 
konusu tadilat alanında 721 ada 8 ve 1 parsel arasında bulunan mevcutta yapılmış 
yolun imar planında da korunduğu anlaşıldığından talebin reddine oybirliği ile karar 
verilmiştir. 
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Hakan GİYİK 
Meclis Katibi 



akan GİYİK 
Meclis Katibi 

Türker 
Başkanı 

EDIRNE BELEDİYESİ MECLİS KARARİ 

Karar Tarihi 
	

Karar Sayısı 
04/01/2017 
	

2017/09 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.12.2016 tarih ve 2016/116 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
29.12.2016 tarih ve E„139720 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Cemal YOLSORMAZ'ın 02.12.2016 tarihli 
dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Yeniimaret Mahallesi pafta:162 ada:1074 parse1:14 
sayılı taşınmazın arkasında bulunan yolun kaldırılması talebi üzerine yapılan incelemeler 
neticesinde; söz konusu tadilat alanında taşınmazlar üzerinden geçen yol mevcut dokuya 
uymadığından 792 ve 793 sayılı adalarda yol şemasının yeniden düzenlendiği 1/5000 ölçekli 
Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı tadilatı teklifınin uygun olduğuna 
oybirliği ile karar verilmiştir. 



Türker ALT LER 

EDİRNE BELEDİYESİ MECLİS KARAM 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
04/01/2017 	 2017/10 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.12.2016 tarih ve 2016/117 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
29.12.2016 tarih ve E.139720 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ahmet TATLISES'in 04.10.2016 tarihli 
dilekçesi ile Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.04.2016 tarih ve 
3115 sayılı kararına istinaden 4 kattan 3 kata düşürülmüş olan plan tadilatının 
görüşülmesi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu 12.04.2016. 
tarih ve 3115 sayılı Kurul kararında "Molla Mustafa Paşa Camiinin bitişiğinde yer alan 
şahıs mülkiyetine kayıtlı parsellerin dini tesis alanından çıkarılması amacıyla 
hazırlanan plan değişikliğine ait Kurulumuzun 30.11.2015 tarih ve 2788 sayılı 
kararının geçerli olduğuna" dendiğinden 30.11.2015 tarih ve 2788 sayılı kararına göre 
151 adada 3, 4, 5, 6 parsellerin dini tesis alanında kalması gerektiği, 11 ve 29 
parsellerin arka bahçesinin dini tesis alanından çıkarıldığı, adadaki kat yüksekliğinin 
üç kat olarak belirlendiği yönünde 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planı ve 1/1000 ölçekli 
Uygulama Imar Planı olarak hazırlanan plan tadilatı teklifinin uygun olduğuna, Edirne 
Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulunun görüşünün alınmasına oybirliği ile karar 
verilmiştir. 

Hakan GİYI 
Meclis Katibi 



EDIRNE BELEDİYESİ MECLİS KARAR' 

Karar Tarihi 
	

Karar Sayısı 
04/01/2017 
	

2017/13 

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.12.2016 tarih ve 2016/120 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
29.12.2016 tarih ve E.139720 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

lşaretle yapılan oylama sonucunda; Bika Servis Oto Onarım ve Yed. Par. Tie. Ltd. 
Şti.'nin 02.03.2016 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Kirişhane Mevkii ada:226I 
parse1:2 sayılı taşınmazın Turizm Tesis Alanı olan fonksiyonunun Tercihli Kullanım Alanına 
dönüştürülmesi talebi üzerine Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih ve 2016/190 sayılı 
Kararına istinaden yerinde yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın mevcut 
imar planında Turizm Tesis Alanında kaldığı tespit edilmiş olup, Türizm Tesis Alanı olan 
fonksiyonunun Tercihli Kullanım Alanına dönüştürüldüğü 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı 
değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğinin uygun olduğuna oybirliği ile 
karar verilmiştir. 
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Meclis Katibi 

EDIRNE BELEDİYESİ MECLİS KARARİ 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
04/01/2017 	 2017/14 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.12.2016 tarih ve 2016/121 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
29.12.2016 tarih ve E.139720 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Tunalılar Yap. ve Yap. thrı. Inş. Tah. İŞI. San. Tic. 
Ltd. Ştrnin 20.09.2016 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Kavgaz Mahallesi 
ada:2475 parse1:3 sayılı taşınmaza kitle etüdlü plan değişikliği talebi üzerine Belediye 
Meclisinin 07.11.2016 tarih ve 2016/214 sayılı kararına istinaden yerinde yapılan incelemeler 
neticesinde; söz konusu taşınmazın mevcut imar planında kademeli emsal uygulanacak konut 
alanında kaldığı aynı bölgede benzer yapılaşmalar bulunduğu tespit edilmiş olup, A ve B 
bloklarının yalnızca zemin katıııııı birleştirildiği plan tadilatı teklifinin bulunduğu alanda 
geçerli olan kademeli emsal şartlarının sabit kalması kaydıyla uygun olduğuna oybirliği ile 
karar verilmiştir. 



EDIRNE BELEDIYESI MECLIS KARARI 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
04/01/2017 	 2017/15 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.12.2016 tarih ve 2016/122 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
29.12.2016 tarih ve E.139720 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Fenerbahçe Spor Kulübünün 29.12.2015 tarihli 
dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez İskender Köy pafta:6 ada:- parse1:1163 sayılı taşınmazın 
Il Genel Meclisinitı 07.102016 tarih ve 175 sayılı Kararı ve Belediye Meclisinin 06.10.2016 
tarih ve 2016/191 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına istinaden 
hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli ilave Uygulama Imar 
Planı teklifi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın Il Genel 
Meclisinin 07.10.2016 tarih ve 175 sayılı Kararıyla ve Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih 
ve 2016/191 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine 
istinaden taşınmazın kısmen emsal:1,00 yükseklik: 3 kat ticaret alanı, kısmen de emsal:1,50 
yükseklik serbest özel açık ve kapalı spor tesis alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave 
Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli ilave Uygulama Imar Planının uygun olduğuna oybirliği 
ile karar verilmiştir. 



a an GIYIK 
Meclis Katibi 

Türker A 	ER 	Se 

'EDIRNE BELEDIYESI MiCLİS KARARI 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
04/01/2017 	 2017/20 

Başkanlık Makamının 30.12.2016 tarih ve E.140285 sayılı yazısına istinaden Imar 
Komisyonu tarafından alınan 02.01.2017 tarih ve 2017/124 sayılı imar komisyon kararı imar 
ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2017 tarih ve E.141413 sayılı yazısı ekinde meclis 
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede; 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Başkanlık Makamının 30.12.2016 tarih ve 
E.140285 tarihli yazısı ile 04.01.2017 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı gündeminde yer alan 
2016/120 sayılı imar Komisyonu Kararı ile• teklif edilen Tercihli Kullanım Alanı işlev 
değişikliği sonrası plan notları gereğince bina yükseklik şartının serbest olacağı, bina 
yükseklik şartı serbest olan bölgelerde Tarihi Kent Merkezi Siluetinin olumsuz etkilenmesi 
ihtimali yanında, Belediye Meclisince binalara ruhsat verilmeden önce yüksekliğin 
değerlendirilmesi yönünde plan notumuz olsa da, uygulamada sorunlarla karşılaşıldığı bu 
nedenle yükseklik serbest hususu dikkate alınarak değişiklik alanının bulunduğu bölgenin 
Imar Komisyonunca tekrar değerlendirilmesi şeklindeki talebi ile ilgili olarak yapılan 
incelemeler neticesinde; Tarihi Kent Merkezi Siluetinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla 
Kentimiz imar planında D-I00 Karayolunun Havsa'dan Edirne istikametine Kırklareli 
Kavşağından Olin Kavşağına kadar yolun güneyinde kalan yükseklik şartı serbest olan imar 
adalarında parsel sınırından 25 m. olan çekme mesafesi göz önüne alındığında yükseklik en 
çok 35 m. olarak uygulanmasına, bu yükseklik şartının Turizm Tesis Alanı, Konut Dışı 
Kentsel Çalışma Alanları Tercihli Kullanım Alanları ve Sanayi Alanlarına ait plan notlarının 
yükseklik şartının belirtildiği ilgili maddelerine "D-100 Karayolunun Havsa'dan Edirne 
istikametine Kırklareli Kavşağından Olin Kavşağına kadar yolun güneyinde kalan yükseklik 
şartı serbest olan imar adalarında yükseklik en çok 35 m. olarak uygulanacaktır." şeklinde 
ibare eklenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. 



avaş ÜNE 
Meclis Katibi 

Türker ALTI RLER 	Se 

EDİRNE BELEDİYESİ MECLİS KARAFt1 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
07/02/2017 	 2017/28 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
30.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
02.02.2017 tarih ve E.151702 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Harun KINA'nın 26.12.2016 tarihli dilekçesi 
ile Tapunun Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi ada:613 parse1:39 sayılı 
taşınmazın kitle etüdünün imar planına işlenmesi talebi üzerine yapılan incelemeler 
neticesinde; söz konusu taşınmaz imar planında ayrık nizam 4 katlı konut alanında 
kalmakta olup, 613 adada 55 ve 39 parsellerde imar hattının geriye kaydırıldıgı kitle 
etütlü 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı tadilatı teklifınin uygun olduğuna oybirliği 
ile karar verilmiştir. 



ER Semi 
Meclis K. ibi 

EDİRNE BELEDIYESİ MECLİS KARARI 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
07/02/2017 	 2017/29 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
30.01.2017 tarih ve 2017/02 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
02.02.2017 tarih ve E.151702 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; İbrahim Kenan ATASAVUN vekili Emel 
BOLU'nun 26.12.2016 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Demirkapı Mevkii 
pafta:237 ada:1476 parse1:27 sayılı taşınmaza ait nazım ve uygulama imar planı 
değişikliğinin onaylanması talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu 
taşınmazın imar planında emsal:0,15 h:6,50 bağ-bahçe alanında kaldığı tespit edilmiş 
olup, taşınmazın imar planında emsal:0,45 Yençok:6,50 konut alanı olarak hazırlanan 
plan tadilat] teklifinin bölgede yapılacak olan revizyon imar planı çalışmaları 
kapsamında değerlendirilmek üzere talebin reddine oybirliği ile karar verilmiştir. 



ER 	Semh iN t .avaşUN 
eclis K ibi 

EDİRNE BELEDIYESI MECLİS KARAR1 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
07/02/2017 	 2017/30 

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
30.01.2017 tarih ve 2017/03 sayılı imar komisyon katan imar ve Sehircilik Müdürlüğünün 

02.02.2017 tarih ve E.151702 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 

müzalcerede; 
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ali SARPEN'in 26.12.2016 tarihli dilekçesi ile 

Tapunun Edirne Merkez Kavgaz Mevkii ada:1923 parse1:12 sayılı taşınmaz ile ilgili olarak 
hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebi üzerine yapılan 
incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın imar planında A işaretli alanda emsal:1,50 
Yençok:15,50 konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup, yol hattının parsel sınınna 
kaydırıldıı ve emsal:2 Yençok:5 kat ticaret alanı olarak hazırlanan plan tadilatı teklifinin 
yerinde inceleme yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 



aş NE 
clis Katisi  

Sem 

< M-Ş ("-- 

EDIRNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
07/02/2017 	 2017/31 

'Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
30.01.2017 tarih ve 2017/04 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
02.02.2017 tarih ve E.151702 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22.12.2016 tarih ve 
97388459-755-E14449262 sayılı yazısı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 
29.12.2016 tarih ve 50541339-310.20.01-8265 sayılı yazısı ile tapunun Edirne Merkez 
Hadımağ.a Mevkii ada:2606 parse1:2 sayılı taşınmazın İlköğretim Tesis Alanı olan 
fonksiyonunun Mesleki ve Teknik öğretim Tesisi Alanına dönüştürülmesi talebi üzerine 
yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın imar planında İlköğretim Tesis 
Alanında kaldığı, taşınmazın bulunduğu bölgenin imar planının Toplu Konut Idaresi 
Başkanlığı tarafından yapıldığı tespit edilmiş olup, plan tadilatı ile ilgili olarak Toplu Konut 
idaresi Başkanlığının 25.01.2017 tarih ve 369 sayılı yazısı ile uygun görüşü bulunduğundan 
Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı olarak hazırlanan plan tadilau teklifınin uygun 
olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. 



Türkec.AL t ERLER 	Sem 

EDİRNE BELEDİYESİ MECLİS KARARİ 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
07/02/2017 	 2017/32 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
30.01.2017 tarih ve 2017/05 sayılı imar komisyon katan Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
02.02.2017 tarih ve E.151702 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Kahraman ALBAYRAK'ın 03.01.2017 tarihli 
dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Medrese Ali Bey Mahallesi ada:468 parse1:18 sayılı 
taşınmaz ile ilgili olarak hazırlanan plan tadilatı teklifınin onaylanması talebi üzerine yapılan 
incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmaz imar planında ayrık nizam 4 katlı konut 
alanında kaldığı tespit edilmiş olup, taşınmaza komşu parsellerdeki yapıların imar planı 
hattından geride yapılaştığı bu nedenle bahse konu taşınmazın da mevcut teşekküle uyması 
için imar planındaki hanan geride yapılaşacağından hazırlanan kitle etüdlü imar planı 
değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. 
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EDİRNE BELEDIYESI MECLIS KARAR! 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
07/02/2017 	 2017/33 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
30.01.2017 tarih ve 2017/06 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
02.02.2017 tarih ve E.I51702 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
mtizakerede; 

ışaretle yapılan oylama sonucunda; Murat BOYACIOĞLU ve Mümin 
BOYACIOĞLU'nun 29.12.2016 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Kirişhane 
Mevkii ada:- parsel: 6082 sayılı taşınmaz ve Trakya Boru Ser. Yap. İş. ve Mob. San. Tic. 
Ltd. Şii, adına Raif KARŞI'nın 29.12.2016 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Kirişhane 
Mevkii ada:- parsel: 6163 sayılı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı 
Değişikliüi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu Kirişhane Mevkii 
parsel: 6082 sayılı taşınmaz ve parsel: 6163 sayılı taşınmazları kapsayan alanda Edirne idare 
Mahkemesinin 2008/1212 esas ve 2009/1111 karar sayılı kararı, Danıştay 6. Dairesinin 
2013/1865 esas, 2016/2298 karar sayılı, 2014/8806 esas, 2016/2297 karar sayılı kararları 
bulunduğu ayrıca davacıların davalarmdan feragat ettiklerine dair yazılarının mevcut olduğu 
anlaşıldığından hazırlanan plan tadilatı teklifınin uygun olduğuna oybirliği ile karar 
verilmiştir. 
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EDiRNE BELEDİYESİ MECLIS KARAR! 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
07/02/2017 	 2017/34 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
30,01.2017 tarih ve 2017/07 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
02.02,2017 tarih ve E.151702 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerecle; 

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Milli Savunma Bakanlığı inşaat Emlak Bölge 
Başkanlığının 31.03.2016 tarih ve 82706543-4220-269-16/Eml.Ş. sayılı yazısı ile 54. üncü 
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Edirne On. Nüzhet Bulca Kışlası Arazisinin ilave 
1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planlarının onaylanması 
talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Askeri 
Alanda. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalan, 
Edirne On. Nüzhet Bulca Kışlası Arazisinde Enısal:0,50 Yençok:18.50 m. Askeri Alan olarak 
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifınin 
uygun olduğuna, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kumlu Müdürlüğünün 20.10.2016 
tarih ve 1743 sayılı yazısına istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli paftalar ile plan açıklama 
raporu hakkında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşü alındıktan 
sonra talebin yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİS KARARİ 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
07/02/2017 	 2017/35 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
01.02.2017 tarih ve 2017/08 sayılı imar komisyon kanın Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
02.02.2017 tarih ve E.151702 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

işaretle yapılan oylama sonucunda; Ahmet Fedayi KAYA'nın 30.09.2016 tarihli 
dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Hacılarezanı Mahallesi ada:I718 parse1:94 sayılı 
taşınmazın imar plan değişikliği dosyasının görüşülmesi talebi üzerine yapılan incelemeler 
neticesinde; hazırlanan plan tadilatı teklitInin yerinde inceleme yapıldıktan sonra yeniden 
değerlendirilmesi şeklindeki Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararına 
istinaden yerinde inceleme yapılmış olup imar planında emsal:2,00 Yençok:5 kat ticaret 
alanında kalan ada:1718 parse1:94 sayılı taşınmaza bitişik ve imar planında park olan alanın 
kısmen 5 m. genişliğinde olacak şekilde yaya yolu olarak imar planına işlenmesi şeklinde 
hazırlanan plan tadilatı teklifinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir. 



EDİRNE BELEDİYESİ MECLis KARARI

Karar Tarihi
0110312017

Karar Sayısı
2017/40

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonuncaaIınan
24.02.2017 tarih ve 20 i7/09 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik Müdürlüğüniln
24.02.2017 tarih ve E.158629 saylIı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylarna sonucunda; Kemal ERSOY'un 07.02.2017 tarihli dilekçesi ile
Tapunun Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 586 adada Aydın Sokak'tan cephe alan
taşınmazlarda kat yüksekliği belirtilmediğinden, kat yüksekliğinin belirtildiği yönilnde
hazırlanan plan tadilatı yapılması talebi Uzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu
taşınmazlann cephe aldığı Aydın Sokaktan cephe alan diğer adalarda kat yüksekliğinin 5 kat
olduğu tespit edildiğinden talep ile ilgili olarak imar planı milellifinin görüşü sorulmuş olup,
plan müellifi görüşünde "yollann tüm güzergahında 5 kat yüksekliğinin diğer adalarda
belirtildiği 586 adada sehven belirtilmediği, 586 adada Aydın Sokağa bakan cephede 5 kat
yükseklik uygulanması gerektiği" dendiğinden sehven belirtilmeyen kat yüksekliğinin
belirtilmesi amacıyla 586 adadaki Aydın Sokaktan cephe alan parsellerin yüksekliklerinin 5
kat olarak planlandığı III 000 ölçekli Uygulama imar Plaru değişikliğinin kabulilne oybirliği
ile karar verilmiştir .
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EHİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
01/0312017

Karar Savısı
2017/41

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.02.2017 tarih ve 2017/10 sayılı imar komisyon karan Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
24.02.2017 tarih ve E.158629 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylarna sonucunda; imar Komisyonunun, Edirne idare Mahkemesinin
17.09.2009 tarih, 2008/501 esas 2009/904 karar sayılı karan ve Edirne Kültür Varlıklarmı
Koruma Bölge Kurulunun 13.02.2017 tarih ve 256 sayılı yazısı ekindeki 06.02.2017 tarih ve
3810 sayılı karan üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu Edirne İdare
Mahkemesinin 17.09.2009 tarih 2008/501 esas 2009/904 karar sayılı karannda "419 ada 1
parsel sayılı taşınmazın, imar planı ile öngörülen iS m. 'lik taşıt yolunun geçirilebileceği kadar
kısmının yola dahil edilmesi gerekirken planlama ve ulaşım ilkeleri açısından gereklilik
olamadığı halde tamamının yola dahil edilmesi şeklinde yapılan imar planı değişikliğinin,
şehircilik ilkelerine, planlama esaslanna ve karnu yararına uygun olmadığı" sonucuna
varıldığı tespit edildiğinden mahkeme kararına uygun olarak hazırlanan Koruma Amaçlı imar
Planı değişikliğinin Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih ve 2016/208 sayılı karan ile görüş
alınmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderildiği tespit edilmiş olup,
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.02.2017 tarih ve 3810 sayılı kararı ile
mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan bir kısmı taşıt yolunda, bir kısmı yaya
yolunda ve bir kısmı da imar adası içerisinde Kervansaray Otelolarak tanımlanan 419 ada, i
parselin taşıt yolu ve otopark alanı olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli ve i/i 000 ölçekli
Koruma Amaçlı imar Planı Değişi)<liğinin uygun bulunduğu anlaşıldığından hazırlanan
1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Afnaçlı imar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verilmiştir.
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
Ol/03/2 Oi7

Karar Sa,-ısı
2017/42

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.02.2017 tarih ve 2017/11 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
24.02.2017 tarih ve E.158629 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Alunet TA TLlSES'in 04.1 0.2016 tarihli dilekçesi
ile Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.04.2016 tarih ve 3115 sayılı
kararına istinaden 4 kattan 3 kata düşürülmüş olan plan tadilatının görüşülmesi talebi üzerine
yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 12.04.2016 tarih ve 3115 sayılı kararına istinaden hazırlanan plan tadilatı Belediye
Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 2017/10 sayılı kararı ile görüş alınmak üzere Edirne Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiş olup, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 06.02.2017 tarih ve 3812 sayılı kararı ile Kurulun 12.04.2016 tarih ve 31 15
sayılı kararı gereği hazırlanan İmar Planı değişikliğinin uygun bulunduğu anlaşıldığından 151
ada ii ve 29 parsellerin arka bahçesinin dini tesis alanından çıkarıldığı, adadaki kat
yüksekliğinin üç kat olarak belirlendiği imar Planı tadilatı teklifinin uygun olduğuna oybirliği
ile karar verilmiştir.
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi
0110312017

Karar Savısı
2017/43

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.02.2017 tarih ve 2017/12 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
24.02.20 i7 tarih ve E.158629 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne İdare Mahkemesinin 2010/5 i2 esas ve
2011/849 karar sayılı kararı ile Edirne İli Merkez Meydan Mahallesi, 120 pafta, 358 ada, 12,
16. i7 ve 18 sayılı parsellerden geçen ve Hatip Sokağı ile Hatif Sofu Sokağını birbirine
bağlayan imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan talebin zımnen reddine ilişkin işlemin
iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince kaldırılması istenen yolun davacı parseli
üzerinde bulunan yapının bir kısmı ile yine davacıya ait 12 sayılı parselin bir kısmından
geçirildiği ve bu bağlamda 12 sayılı parselin plan koşullarına yapı yapılamayacak boyutlara
geldiği, bu yol ile 17, 16, 25 ve 24 sayılı parsellerin derinliğinin ada derinliğine getirilerek
planda tanımlanan yapılaşma koşulları doğrultusunda bu parsellere ayrıcalıklı yapılaşma
hakkının tanındığı, kaldırılması istenen yolun yakınında bir sokak bulunduğundan alt sokak
ile bağlantı sağlayacak bir sokağa ihtiyaç bulunmadığı, çıkmaz yolun bu niteliğinin
değiştirilerek sürekli bir yol haline dönüştürülmesinin koruma ilkeleri ile örtüşmediği
anlaşıldığından, dava konusu işlernde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu
yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. Danıştay Altıncı
Dairesi'nin 20121164 esas ve 2015/6194 karar sayılı kararı ile "davacının başvurusu ile ilgili
olarak Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşünün alınması
için, başvurunun kurula iletilmesi gerekirken isternin zımnen reddedilmesinde hukuka uyarlık
bulunmadığından Edirne İdare Mahkemesi'nin kararı onanmıştır. Danıştay Altıncı Dairesinin
20121164 esas ve 2015/6194 karar sayılı kararı ile ilgili olarak yapılan incelemeler
neticesinde; Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 2016/25 sayılı kararı ile Danıştay Altıncı
Dairesi'nin 2012/164 esas ve 2015/6194 karar sayılı kararının yerine getirilmesi amacıyla
Edirne İli, Merkez Meydan Mahallesi, 120 pafta, 358 ada, 12,16,17 ve 18 sayılı parsellerden
geçen ve Hatip Sokağı ile Hatif Sofu Sokağını birbirine bağlayan imar yolunun kaldırılarak
mevcut çıkmaz sokağın korunduğu yönünde yapılan talebin görüş alınmak üzere Edirne
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine karar verilmiş olup,
bahse konu plan değişikliğinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.02.2017 tarih
ve 3813 sayılı kararı ile onaylandığı anlaşıldığından hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı
Değişikliği teklifinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
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EoiRı'lE BELEDiYESİ MECLiSKARARI

Karar Tarihi
01/03/2017

Karar Sayısı
2017/44

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.02.2017 tarih ve 2017/13 sayılı imar komisyon karan Imar ve Şehireilik MUdUrlUğünün
24.02.2017 tarih ve E.158629 sayılı yazısı ekinde meclis gUndeminde yer almakla yapılan
mUzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne KilitUr Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 22.11.2016 tarih ve 3667 sayılı karannda, "Koruma Bölge Kurulunun 07.09.2007
tarih ve 1605 sayılı kararı ile tescil edilen "Tatarhaniler (Zindanaltı)'. Mezarlığı ile Koruma
Bölge Kurulunun Oi.12.20 i i tarih ve 124 sa),lı karan ile restorasyon revizyon projesi uygun
bulunan tescilli Eski Elektrik Fabrikası (2. grup yapı) binası bulunan taşınmaza ilişkin
Koruma Bölge Kurulunca alınan 07.09.2007 tarih ve 1605 sayılı kararda Tatarhaniler
Zindanaltı .Mezarlığı olarak tesciline, Müze MüdürlUğUraporunda Tatarhaniler Mezarlığının
tarihsel sınırlan tespit edilerek plan Uzerinde işlendiği şekliyle Koruma Amaçlı Imar Planı
üzerine bu sınırlann işlenmesine bu sınırlar içerisinde herhangi bir fiziki müdahale öncesinde
MUze MUdUrlüğü tarafından gerekli araştırmalann yapılması ile hazırlanacak rapor
doğrultusunda Kurulca değerlendirilebileceğine belirtildiği şekilde 2 aylık sUre içerisinde
işlem tesis edilmesine" şeklindeki karan Uzerine Belediye Meclisi tarafından "Söz konusu
Tatarhaniler Mezarlığı alanının mevcut Koruma Amaçlı Imar Planında Demiryolu, Ticaret
Alanı, Sosyal Tesis Alanına ve Spor Tesisi Alanına isabet ettiği ve teklif edilen plan
tadilatında anılan Kurul Kararında olduğu gibi Koruma Amaçlı İmar Planında Tatarhaniler
Mezarlığı Koruma Alanı Sınırının plana işlendiği, Koruma Amaçlı Imar Planı Notlarının "A"
bölUmUne "Tatarhaniler Mezarlığı Koruma Alanı" başlıklı "Koruma Bölge Kurulunun
07.09.2007 tarih ve 1605 sayılı kararına istinaden belirlenen Tatarhaniler Mezarlığı koruma
alanı sınırıdır. Bu sınırlar içinde herhangi bir fiziki müdahale öncesinde MUze MUdUrlüğü
tarafından gerekli araştırmalar yapılıp hazırlanacak raporun Koruma Bölge Kurulunca
değerlendirilmesinden sonra Koruma Bölge Kurulu Karan doğrultusunda uygulama
yapılacaktır." ilave 8. maddesinin eklendiği anlaşıldığından teklif edilen Koruma Amaçlı
imar Planı ve Plan Notlarının değişikliğinin uygun olduğuna karar verilmiştir." şeklinde
04.01.2017 tarih ve 20 ı7/07 sayılı karar alınmıştır. Tatarhaniler (Zindanaltı) Mezarlığı
koruma alanı sınırının plana işlenmesi amacıyla hazırlanan koruma amaçlı imar planı
değişikliği ve plan notu ilavesi mevzuatı gereğince Koruma Bölge Kuruluna sunulmuş olup,
Edirne KültUrVarlıklannı Koruma Bölge Kurulunun 06.02.2017 tarih ve 3815 sayılı kararı ile
uygun bulunduğu anlaşıldığından söz konusu koruma amaçlı imar planı değişikliği ve plan
notu ilavesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.



ı
i
i
i EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARAR1

Karar Tarihi
01103/2017

Karar Savısı
2017/45

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.02.2017 tarih ve 2017/14 sayılı imar komisyon karan imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
24.02.2017 tarih ve E.158629 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

lşaretle yapılan oylama sonucunda; Hayat insan Sağlığı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti'nin
30.06.20 i4 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Kirişhane Mevkii ada:2044 parsel: i sayılı
taşınmaz üzerinden geçen 2 adet 7 m. 'lik yollann sürekliliğinin olmaması nedeniyle
kaldırılması ve bu bölgede sağlık tesisine ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle sağlık tesis alanımn
kaldırılarak konut+işyeri olarak plan değişikliği talepleri üzerine 03.12.2014 tarih ve
2014/322 sayılı konunun yerinde inceleme yapıldıktan sonra tekrar değerlendirilmesine
şeklinde Belediye Meclis Kararı alınmış olup, 24.02.2017 tarihli dilekçe ile yeniden yapılan
müracaatlarında taşınmaza Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak plan tadilatı yapılması talebi
üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu Edirne Merkez Kirişhane Mevkii
ada:2044 parsel: i sayılı taşınınaz mevcut imar planında kısmen yolda, kısmen park alanında
kısmen de Sağlık Tesisi Alanında kalmakta olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetıneliğine
14.06.2014 tarihinde yapılan değişiklikte Ek.2 Tablonun 8. Maddesinde "Düzenleme Ortaklık
Payından elde edilmemiş Özel Kreş+Anaokulu, Özel İlköğretim, ÖzelOrtaöğretim, Özel
Sağlık Tesisi, Özel Kültürel Tesis, Özel Sosyal Tesis Alanları; imar planı karanyla ayrılmak,
kamu ve özel altyapı oranları ilgili yatırımcı Bakanlık veya kamu kuruluşunca belirlenmek
kaydıyla, bu tabloda belirtilen kişi başına asgari standart değerinin içinde yer alır."
dendiğinden, bu nedenle değişikliğin donatı dengesini değiştirmeyeceği anlaşıldığından ve Iı
Sağlık Müdürlüğünün 25.07.2006 tarih ve 8541 sayılı, 18,01.2007 tarih ve 779 sayılı,
29.07.2013 tarih ve 3932 sayılı yazıları ile bu bölgede Sağlık Tesis Alanı ihtiyacı olmadığı
belirtildiğinden taşınmazın Sağlık Tesisi Alaru olan işlevinin taşınmazın kuzeydoğu
cephesinde bulunan 7 m.' lik yolun sürekliliği olmadığından kaldırıldığı ancak
güneybatısındaki 7 m.' lik yolun korunduğu Özel Sağlık Tesisi Alanına dönüştürüldüğü plan
tadilatı teklifinin taşınmazda uygulamanın Edirne Kenti Revizyon ve ilave imar Planı
Notlarının 29,5. Idari, Resmi, Eğitim, Sağlık ve Sosyo Kültürel Tesisler başlıklı maddesine
göre yapılması kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
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\ EDİRJ'IE BELEDİYESİ MECLtS KARARI

Karar Tarihi
05/04/2017

Karar Savısı
2017/56

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.03.2017 tarih ve 2017/17 sayılı imar komisyon kararları imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
31.03.2017 tarih ve E.170856 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
milzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; Üç Kardeşler Teks. iç ve Dış Tic. Kuyumculuk
A.Ş.'nin 08.03.2017 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Tayakadın Köy(! ada: 164
parsel:27 sayılı taşınmaza hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli
ilave Uygulama imar Planının onaylanması talebi ilzerine yapılan incelemeler neticesinde;
söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar
Planının dışında kaldığı tespit edilmiş olup, taşınmazın Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası
1/100.000 ölçekli Revizyon çevre Dilzeni Planı Değişikliği ile 1/25.000 ölçekli çevre Dilzeni
Planı Değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlilğilnün
23.02.2017 tarih ve E.3381 sayılı yazısı ve Edirne Çevre ve Şehireilik iL Müdürlüğilnün
03.03.2017 tarih ve E.1401 sayılı yazısı ile 26.12.2016 tarihinde Çevre ve Şehireilik
Bakanlığı tarafından onaylanarak kesinleştiği anlaşıldığından, 1/25.000 ölçekli Çevre Dilzeni
Planına uygun olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli
Nazım imar Planı ve ilave III 000 ölçekli Uygulama imar Planının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verilmiştir.
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/0412017

Karar Sayısı
2017/57

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.03.2017 tarih ve 2017/18 sayılı imar komisyon kararlan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.03.2017 tarih ve E. ı70856 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Murat Yapı Teks. San. ve Tic. A.Ş.'nin
27.02.2017 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Kemalköy Ada: 156 Parsel:78 sayılı
taşınmaza hazırlanan imar planı degişikliğinin onaylanması talebi üzerine yapılan incelemeler
neticesinde; söz konusu taşınmazın imar planında Sanayi Alanında kaldıgı tespit edilmiş olup,
çekme mesafelerinin 5.00 metre olarak belirlendigi 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plaru
degişikligi teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.



İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.03.2017 tarih ve 2017/19 sayılı imar komisyon kararları İmar ve Şehireilik Mildürlüğünün
31.03.2017 tarih ve E.170856 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

İşaretle yapılan oylarna sonucunda; İmar ve Şehireilik Mildürlüğünün 02.02.2017 tarih
ve E.151712 sayılı yazısı ile 07.02.2017 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı gündeminde
havalesi alınarak teklif edilen Edirne Merkez Kirişhane Mevkii 4796 parselin kuzeyi ile 2231
adanın kuzeybatısındaki 9.840 m2'lik park alanının Rekreasyon Alanına dönilşlürUlmesinin
Imar Komisyonunca değerlendirilmesi şeklindeki talebi ile ilgili olarak yapılan incelemeler
neticesinde; Edirne Merkez Kirişhane Mevkii 2231 adanın kuzeybatısındaki 9840,51m2'lik
alanın imar planında park alanında kaldığı tespit edilmiş olup Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliğinin Ek-2 Farklı Nüfus Gruplarında Asgari ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin
Standartlar ve Asgari Alan Bilyüklükleri Tablosunda park ve rekreasyon alanları, sosyal açık
ve yeşil alanlar olarak belirtildiğinden imar planında sosyal donatı alanları oranında değişiklik
olmayacağı anlaşıldığından söz konusu alanın Rekreasyon Alanı olarak imar planı değişikliği
yapılması şeklinde hazırlanan plan tadilatı teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

EDiRNE BELEDİYESİ MECLis KARARI
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Karar Tarihi
05/04/2017

Karar Sayısı
2017/58
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/0412017

Karar Savısı
2017/59

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.03.2017 tarih ve 2017/20 sayılı imar komisyon kararları Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.03.2017 tarih ve E.l70856 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; Sedat AKSAKA v.s.'nİn 03.02.2017 tarihli
dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Yancıkçı Şahin Mahallesi pafta:36 ada:669 parsel:28
sayılı taşınmazları ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi talebi üzerine yapılan
incelemeler neticesinde; söz konusu ada:669 parsel:28 sayılı taşınmazla ilgili olarak Belediye
Meclisimizce daha önce uygulamanın mevcut teşekküle göre düzenlenmesi yönünde
03.01.2014 tarih ve 2014/26 sayılı ve 02.07.2014 tarih ve 2014/229 sayılı kararlar alındığı,
mevcut teşekkülle ilgili bahse konu ada ve bu bölgedeki diğer yapı adaları incelendiğinde ön
bahçe mesafesinin olmadığı, yine bahse konu yapı adasının batısında kalan 670 nolu adanın
Talatpaşa Caddesi cephesindeki park alanından dolayı Talatpaşa Caddesinden batı ucunda 7
m. aynı adanın doğu ucunda 21 m. geride kaldığı, bu nedenle bölgede düzenli bir cephe
hattının bulunmamasından dolayı ortalama bir çekme mesafesinin belirlenmesinin zorunlu
olduğu, taşınmazda Talatpaşa Caddesinde adakenarı çizgisinden 17 m.lik bir çekme
mesafesinin bırakılmasının uygun olacağı tespit edilmiş olup, taşınmazın üzerinde yapılaşma
şartları değişmeden çekme mesafelerinin belirlendiği ve Talatpaşa Caddesi hariç diğer
yollardan parsel sınırları ile imar hatlarının düzeltildiği 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı
değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/0412017

Karar Savısı
2017/61

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.03.2017 tarih ve 2017/22 sayılı imar komisyon kararları imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.03.20 i7 tarih ve E.I 70856 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; Şevki Ufuk EKŞi v.s.'nin O1.08.20 i6 tarihli
dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Hacılarezam Mevkii pafta:218/2 ada:1663 parsel:3
sayılı taşınmazlanyla ilgili teklif edilen imar planı değişikliği talepleri üzerine Belediye
Meclisinin 06. i0.20 i6 tarih ve 20 i6/1 93 sayılı Kararına istinaden yerinde yapılaıı incelemeler
neticesinde; söz konusu taşınmaz mevcut imar planında blok nizam 5 kat zemin kat ticaret üst
katlar konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup, taşınmazın imar planı hatlarının yeniden
düzenlendiği, güneybatı cephesine otopark alanı eklendiği, komşu bahçe mesafesinin 3,50 m.
ön bahçe mesafesinin 5,00 m. belirtildiği, parselin büyüklüğünün korunduğu, 5 katlı konut
alanı olarak hazırlanan plan tadilatı tekli.finin uygun olduğuna karar verilmiştir.

IERLER
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/0412017

Karar Sayısı
2017/62

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.03.2017 tarih ve 2017/23 sayılı imar komisyon kararları imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.03.2017 tarih ve E.170856 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; Imar Komisyonunun 3194 sayılı imar Kanununun
18. madde uygulaması yapılan alanda Edirne Merkez Fınnlarsırtı Mevkii Ada: 1334
Parsel:189, 88, 55, 43, 47, 128, 193,87, 190,20 Ada:1323 Parsel:43 sayılı taşınmazlar ile
ilgili Danıştay 6. Dairesinin 2016/7692, 2016/7693, 2016/7689, 2016/7688, 2016/7698,
2016/7696, 2016/7697, 2016/7690, 2016/7695, 2016/7687 sayılı kararları ile ilgili olarak
yapılan incelemeler neticesinde; Belediye Encürneninin 23.07.2013 tarih ve 2013/1249 sayılı
kararı ile yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması içinde bulunan Edirne
Merkez Fırınlarsırtı Mevkii Ada:1334 Parsel: i89, 88, 55, 43, 47, 128, 193,87, 190,20,57;
Ada: 1323 Parsel:43; Ada: 1322 Parsel:39 sayılı taşınmazlar ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin
2016/7692, 2016/7693, 2016/7689, 2016/7688, 2016/7698, 2016/7696, 2016/7697,
2016/7690, 2016/7695, 2016/7687, 2016/7699, 2016/7694 sayılı kararlarında " ... bu
taşınmazlar birlikte değerlendirilerek davacılara müstakil parsel verilebileceği, parselasyon
dağıtım cetvellerinden başka malikler için bunun yapıldığı, bu durumda mahkeme karannda
dava konusu işlemin iptaline yönelik düzenleme ortaklık payı hesaplamasının yanlış yapıldığı
ve dağıtırnda eşitlik kurajIarına uyulmadığı gerekçelerinin hukuka ve mevzuata uygun olduğu
anlaşılmaktadır." dendiğinden mahkeme kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Edirne
Merkez Fınnlarsırtı Mevkii Ada:1334 Parsel:189, 88, 55, 43, 47, 128, 193, 87, 190, 20
Ada:1323 Parsel:43 sayılı imar uygulaması sonucu oluşan Ada:2683 Parsel:2, 3, 6,12, 13, 15,
Ada:2684 Parsel:4, Ada:2688 Parsel:5, Ada:2690 Parsel:11, Ada:2648 Parsel:3, Ada:2649
Parsel:3 sayılı taşınmazlann bulunduğu sınırları imar planında işaretli olan bölgede Mahkeme
Kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan ve plan tadilatı sının içinde kalan mevcut
konut adasının gelişme konut alanları ile benzer şekilde Emsal:1,20 Yençok: serbest konut
alanı olarak düzenlendiği plan !adilatı teklifinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/04/2017

Karar Sayısı
2017163

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.03.2017 tarih ve 2017/24 sayılı imar komisyon kararları Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.03.2017 tarih ve E.l70856 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Imar Komisyonunun kentimizdeki otopark
uygulamaları ile ilgili yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kentimizde otopark
uygulamalarının bölgelere göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiş olup yapılan otopark
uygulamalarının düzenlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama imar Planı Plan Hükümlerinin "Otopark alanlarının parselde çözülmesi
zorunludur:' şeklindeki 29.8.3 maddesinin son cümlesinin. 29.12.1 maddesinin son
cümlesinin, 29. i2.2 maddesinin son cümlesinin, 29.17 maddesinin f alt bendinin son
cümlesinin, 29.23 maddesinin f alt bendinin son cümlesinin, "İmar planı sımrları içinde
taşınmazlarda inşaa edilecek olan binaların otopark yönetmeliğine uygun olarak ihtiyacı olan
otoparklar parselin kendi içinde mutlak suretle karşılanacaktır." şeklindeki 06.05.2016 tarih
ve 20161117 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Kavgaz, Kimyalar ve Dörtkaya
Mevkii Plan Notlarının 4. maddesinin, D. Tercihli Kullanım Ajanları başlıklı bölümünün 5.
maddesindeki "Tercihi i kullanım alanlarında otopark yönetmeliğine UygWl olarak otopark
ihtiyacı kapalı ve/veya açık olarak parsel içerisinde karşılanacaktır." ibaresinin "Otopark
alanlarının parselde çözülmesi zorunludur. Ancak tek bodrum katlı, bodrum kaUa üsueki
bağımsız bölüme ait eklenti depo piyes olmayan, bodrum katta yalnızca yönetmelikte
uygulanması zorunlu ortak alanların yer aldığı, taşınmaz bahçesinde havuz sosyal tesis gibi
özel kullanımlar olmayan yapılarda yönetmelik gereği olan otopark sayısının kısmen veya
tamamen karşılanamadığı durumlarda otopark yönetmeliği hükümleri uygulanabilir" şeklinde
değiştirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/0412017

Karar Sayısı
2017/64

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.03.20 ı7 tarih ve 2017/25 sayılı imar komisyon kararları İmar ve Şehireilik MUdürlüğünün
31.03.2017 tarih ve E.170856 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih ve 2016/216
sayılı karan ile geriye çekilmesi kararlaştmlan karar ile ilgili olarak İmar Komisyonunca
yeniden yapılan değerlendirmeler neticesinde; Kentimiz mevcut imar planında yalnızca
Kavgaz Bölgesi ile birlikte Fmnlarsırtı Mevkiinde de Ticaret Alanlarında kademeli emsal
uygulaması yapılabildiği tespit edildiğinden dolayı 06.10.2016 tarih ve 2016/189 sayılı
Belediye Meclis Kararı ile onaylanan kararda yer alan plan notunun kaldmlmasına,
05.11.2014 tarih ve 2014/307 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onanan ve yUrUrlUkteolan
plan notlarının özel hilkürnler bölümünün "B. Fmrılarsırtı Mevkii Plan Notları" maddesinin
3.3. maddesine" Bu madde Hükmü sonucunda 2.40 emsal uygulaması yapılacak ticaret
alanlarında ticaret alanı emsali 0.80'den az olmaz, 2.00 emsal uygulaması yapılacak ticaret
alanlarında ticaret emsali 0.40'dan az olamaz." şeklinde "d" alt bendi eklenmesine,
06.05.2016 tarih ve 2016/117 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile yeniden düzerılenen "C.
Kavgaz Mevkii Plan Notları" maddesinin 7.2. alt maddesinde yer alan "8.3 maddesindeki
tablo i deki kademeli emsal geçişi uygulanacaktır." ibaresi yerine "Ticaret Alanlarında 5000
m2 üzeri ada bazında yapılacak uygulamalarda emsal 2.40 uygulanacaktır. Bu maddenin
yUrUrlüğegirdiği tarihten önce inşaat ruhsalı alantaşınmazların bulunduğu imar adaları hariç
diğer ticaret alanlarında Emsal 2.40 olarak uygulama yapılacak ticaret alanlarında ticaret alanı
emsali 0.80' den az olamaz, emsal 2.00 uygulanacak ticaret alanlarında ticaret alanı emsali
0.40'dan az olamaz" ibaresi eklenmesi şeklinde plan notları eklenmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verilmiştir.
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EDİRNE BELEDİYEsİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/0412017

Karar Sayısı
2017/65

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.03.2017 tarih ve 2017/26 sayılı imar komisyon kararlan Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.03.2017 tarih ve E.170856 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Salih TAŞDEMİR'in 27.02.2017 tarihli dilekçesi
ile Tapunun Edirne Merkez Yançıkçışahin Mahallesi Ada:493 Parsel:86 sayılı taşınmaza
hazırlanan kitle etütlü imar planı değişikliğinin onaylanması talebi üzerine yapılan
incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın imar planında aynk nizarn kısmen 3 katlı,
kısmen de 5 katlı konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup, kat yüksekliği ayrun çizgisinin
yeniden belirlendi ği kitle etütlü 111000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.



EDİRNE BELEDİYEsİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/04/2017 Karar Sayısı

2017/66

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.03.2017 tarih ve 2017/27 sayılı imar komisyon kararları imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.03.20 i7 tarih ve E. i70856 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılanmüzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Mehmet DEMiR'in 27.02.2017 tarihli dilekçesi ile
Tapunun Edirne Merkez Kirişhane Mevkii Ada:2230 Parsel:8 sayılı taşınmaza hazırlanan
imar planı değişikliğinin onaylanması talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz
konusu taşınmazın imar planında Depolama Alanında kaldığı ancak planda çekme
mesafelerinin ve YÜksekliğinin bulunmadığı tespit edilmiş olup, ön bahçe mesafelerinin 5.00
m. olarak belirlendiği, 2230 ada 9 parselle ikili blok olacak şekilde Yençok:7,50 m. olarak
hazırlanan III 000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği kararverilmiştir.
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EDiRNE BELEDiYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
02/05/2017

Karar Sayısı
2017/88

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.04.20 i7 tarih ve 2017/28 sayılı imar komisyon karan imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
27.04.2017 tarih ve E.180484 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; Ali KONYALILAR'ın 03.04.2017 tarihli dilekçesi
ile Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada: i944 Parsel:3 sayılı taşınmaza Özel Eğitim Alanı
olarak hazırlanan plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi üzerine yapılan incelemeler
neticesinde; söz konusu taşınmaz imar planında Taks:0,40 Kaks: 1,20 Aynk Nizarn 3 kat
Konut Alanında kalmakta olup, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Tanımlar Başlıklı 2.
Bölümünün 14.3.[ maddesinde " .... Özel eğitim tesisi yapılacak alanlar belirlenmeden Milli
Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatının uygun görüşü alınıL" dendiğinden hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve ifi 000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliğinin İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.

IN.R~
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
02/0512017

Karar Savısı
2017/89

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.04.2017 tarih ve 2017/29 sayılı imar komisyon karan Imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
27.04.20 i7 tarih ve E.180484 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Ali SARPEN'in 26.12.2016 tarihli dilekçesi ile
Tapunun Edirne Merkez Kavgaz Mevkii ada: i923 parsel: 12 sayılı taşınmaz ile ilgili olarak
hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebi üzerine alınan
07.02.2017 tarih ve 2017/30 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yerinde yapılan incelemeler
neticesinde; söz konusu taşınmazın imar planında A işaretli alanda emsal: i,50 Yençok: 15,50
konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup, yol hattının parsel sınırına kaydırıldığı ve emsal:2
Yençok:5 kat ticaret alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planı Değişikliği ve
III000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin plan değişikliğindeki yükseklik ile
ilgili Yençok:5 kat ibaresinin kaldırılması ve yükseklik konusunda "A" işaretli alanlarda
uygulanan plan notunun uygulanması, parselde hiçbir şekilde konut yapılmaması (ve komşu
i923 ada 20 parsel sayılı taşınmazın önündeki 22m.'lik yoldaki imar hattının parsel sınırına
kaydırılması) kaydıyla taşınmazın konut alanından Emsal:2.00 Ticaret Alanına
dönüştürüldüğü 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama
imar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
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EDiRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
0210512017

Karar Savısı
2017/90

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.04.2017 tarih ve 2017/30 sayılı imar komisyon karan İmar ve Şehircilik Müdürlilğüniln
27.04.2017 tarih ve E. i80484 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
milzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Bulut Beton Parke İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.
Şti.'nin i 5.03.2017 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Kimyalar Mevkii Ada:22 iS
Parsel: 11 sayılı taşınmazın Emsal: 1.50 Yençok: Serbest Konut Alanı olan işlevinin Emsal:2
Yençok: Serbest Ticaret Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan imar planı
değişikliğinin onaylanması talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu
taşınmaz imar planında Emsal:I,50 Vençok: Serbest Konut Alanında kaldığı tespit edilmiş
olup, parselde hiçbir şekilde konut yapılmaması ve diğer yapılaşma şartlannın ayni kalması
kaydıyla Emsal: 2 Ticaret Alanı olarak hazırlanan [/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
ve III000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verilmiştir.

Rd~
bi Meclis Katibi



EDİfu"lE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
02105/2017

Karar Savısı
2017/91

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.04.2017 tarih ve 2017/31 sayılı imar komisyon karan imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
27.04.2017 tarih ve E.!80484 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretIe yapılan oylarna sonucunda; Osman YETiş'in 21.03.2017 tarihli dilekçesi ile
Tapunun Edirne Merkez Yancıkçı Şahin Mahallesi Pafta:31 Ada:49! Parsel:2 i sayılı
taşınmaza hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi üzerine yapılan incelemeler
neticesinde; söz konusu taşınrnaz imar planında kısmen Bitişik Nizarn 6 kat zemin kat ticaret
üst katlar konut alanında, kısmen aynk nizam 4 katlı konut alanında ve kısmen de yolda
kaldığı tespit edilmiş olup, imar hattının mülkiyet sınınna uygun şekilde düzeltildiği 111000
ölçekli Uygulanıa İnıar Planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verilmiştir.

~~-
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
02/05/2017

Karar Sayısı
2017192

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.04.2017 tarih ve 2017/32 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehireilik Müdürlilğünün
27.04.2017 tarih ve E.180484 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Süleyman ULUSOY'un 31.03.2017 tarihli
dilekçesi ile imar planında Tercihli Kullanım Alanında kalan Edirne Merkez Kirişhane
Mevkii Ada:2226 Parsel: II sayılı taşınmazda emsal hesabına dahil 1600m2 ilave inşaat
ruhsal! alabilmek için emsal artırımına ihtiyaç olduğundan, Edirne Merkez Fırınlarsırtı
Mevkii ada:2673 parsel: i ve 4 sayılı taşınmazların emsale dahil inşaat alanından bu 1600 m2
ilave inşaat alanına denk gelecek emsal azaltılarak 2226 ada ii sayılı taşınmazda emsale dahil
ilave 1600 m2 inşaat ruhsatı alacak emsal artırımının ekteki ekspertiz raporundaki değerlere
göre hazırlanan plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi üzerine yapılan incelemeler
neticesinde; söz konusu 2226 ada II sayılı taşınmazın imar planında Tercihli Kullanım
Alanında, 2673 ada 1 ve 4 sayılı taşınmazların emsal: 2,00 Yençok Serbest konut alanında
kaldığı tespit edilmiş olup 2673 ada i ve 4 sayılı taşınmazların yerinde incelemesi yapıldıktan
sonra talebin yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

ER
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EDİRNE BELEDİYESi MECLİs KARARI

Karar Tarihi
02/0512017

Karar Sayısı
2017/93

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.04.2017 tarih ve 2017/33 sayılı imar komisyon karan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
27.04.2017 tarih ve E.180484 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

İşaretle yapılan oylarna sonucunda; Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün
27 .04.20 17 tarih ve 50541339-300-314 i sayılı yazısında mülkiyeti Maliye Hazinesine ait
Edirne Merkez Sabun i Mahallesi Ada:662 Parsel: 14 ve 131 sayılı taşınmazların kısmen yaya
yolu kısmen bitİşİk nizam 4 kat ticaret alanı olarak imar planı tadilatı yapılması talebi üzerine
yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınrnazların Edirne Kenti Kentsel Sit Sınırı ve
Etkileme Geçiş Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planında yaya alarunda kaldığı tespit edilmiş
olup taşınmazların kısmen yaya yolu kısmen de bİtişik nizam 4 kat Ticaret Alanı olarak
düzenlendiği plan tadilatı teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü
alınmak kaydıyla uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
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İi(NE BELEDİYE  

7 99 

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili oİaraic imar komisyonunca. alınan 
tarih ve 2017/34 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 

260520i7 tarih ve E.188593 sayı-, yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
muzak-rede: 

şaretie yapılan oylama - Milli Savunma Bakanlığı inşaat Emlak Bölge 
Başkanlığının 31.03.2016 tarih ve 827065434220 	16/Eml.ş, sayılı yazısı ile 54.'üncü  
Mekanize Piyade Tugay KomutanUı Edirne (Jr. 	zhet Bulca Kışlası Araz isinin ila- 
115000 ölçekli 'Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planlarının onaylanması 
talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu talepte ilgili olarak Belediye 
Meclisinin 07 o2 <J tarih -ve 2011 34 sayılı kararında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma 
BZ-ge Kurulunun Qe)ru alım.,,Ktan sonra taieb 'eniden de -,2eriendirilmesine karar verild gı 
1125000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Askeri Alanda. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 
I/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalan, Edirne Gri, Nüzhet Buica Kışlası 
Arazisinde Erns'1:0,50 Yençok:18,50m Askeri Alan olarak hazırlanan '5000 Ölçekli nazım 
imar planı ve 	000 Ölçekli uygulama imar planı teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kuru u \Ldurlu2ıLı o o5 2017tartn ve 4024 sayılı kararı ıle 'eun 
bulunduNı aniaşı Yığı.idan, söz kon-u 1, 	ölçekli nazım imar planı ve 11100C ökeklı 
imar 	 • 	- planı 444 mın uygun 	gur=,  - 	ile karar verilmiştir. - 
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imar komisyonuna havale edilen konular ile il 
	olarak imar komisyonunca alınan 

25.05,2017 tarih ve 201:135 say-ıiı imar komisyon -kararı Imar ve Şehireilik 1udürl ru  
26305.2017 tarih ve El:8593 sayılı yazısı ek nde rı 	ündeminde yer almakla yapılai, 
müz,akerede; 

şaretle yapılan oylama sonucu, -1, 	ak* BARAN'ın 	tarihli dıtekçesim,e 
Edirne Merkez Kevseçbalaban Mevkii Ada:1344 Parset:20 sayılı taşınmazınm, bitişiğindeki 
19 parsel üzerindeki binanın hattma uyduruirnası talebi üzerine yapılan incelemeler 
neticesinde; bahse konu taşınmaz Koruma Amaçlı imar Planında kısmen yolda, kısmen de 
bitişik nizam 4 'atlı konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup, teşekkül etmiş mevcut bina 
hatianna uyum sağlaması için imar hattının halihazır hatta ka>dınldığı plan Lıdilatı teklifinin 

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun (D8.05 201 tarih ve 4021 sayılı kararı ile 
uygun görüldüQü anlaşıldığından söz konusu koruma araçlı imar planı değıklıın agun 
olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.  
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Karar Tarihi 
0.1/06P O 1. 

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alman 
95.05,,„1.7 tarih ve 201.7/36 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
26.05.2017 tarih ve E.188593 sayı vaıısı Pkinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
milzakerede; 

saretle yapıları oylama sonucunda; Edirne idare MalıKernesinin 
2.01518C:: F5a52016./1412 Karar sayılı kararı üzerine yapılan incelemeler neticesinde; Edim,-
Pare M-:Lkernesinin 10,11,2016 tarihli ve 2015/800 Esas, 2016/1412 Karar sayılı karar -anın 
uy'uianmasınırı 	olduğun:- oybirliği ile karar verilmiştir. 
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Karar Tarihi 
01/06120.1. 
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imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alman 
25(i52017 tarih ve 2017/37 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 

2017 tarih ve E.188:,93 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

,şaretie yapılan o'ylarna sonucunda; A Plus In§.Taalı. .Kuyttrn. Ltd. şti:nin 28.04.2017 
tarihli cLilekçesi ile Edirne Merkez Hacılarezam Mevkii Ada:1726 Parse1:153 sayılı taşıma= 
daha Önce yapılan plan değişikliği ile Emsal:2,00 kat:5 Turizm ± Ticaret Alanı olan kullanım 
amacının Emsal:2,00 Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi talebi üzerine yapılan incelemeler 
neticesinde; söz konusu ada:172.6 parse1:153 sayılı taşınmaz mevcut imar planında 
Emsal:2,00 Kat:5 Turizm + Ticaret Alanında .kaimakta olup, ta.şmrnazda hiçbir suretie konut 
yapılmaması kaydıyla Emsal:2.00 Yerı-o'--.) kat Ticaret Alanı olarak degitirilmesinin uygun 
olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir, 



 

EDİRJ, KARARI 

 

r  Tarihi 
6t"01 

 

  

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
25ü52OI7 tarih, ve 2017/38 saydı imar komisyon kararı imar ve Şehireilik Müdürlüğünün 
.0,05 - Ş .7 taril, ve -- yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapıla,„ 
müzakerede; 

şaretie yapılan oylama sonucunda; Tredaş 'Frakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin. 
XJ4.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez "DM08-TR09", "DM08-TR48", "K21 İlhami 
Ertem. "Ladin TR" numaralı trafolann isabet ettiği sabalarm imar planına Trafo Alanı olarak 
işlenmesi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu trafo yerleriyie ilgili 
hazırlanan plan tadilat' teklifierinin yerinde inceleme yapıldıltan sonra yeniden 
değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
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EDIR_ EDİY CLİS 'ARAR! 

Ylarn4r_Tar2  
01.16ı2017 

imar komisyonuna havale edilen konular il-  ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
.2017 tarih ve 2017/39 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 

26,05,2017 tarih ve E,188593 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

yapılan oylama sonucunda; Selimiye Tarih Eğitim Kültür Sağlık Yardımlaşma 
ve Güzelleştirme Dernegi Adına Soner KOÇ'un 26,04,2017 tarihli dilekçesi ile Edirne 
Merkez Bahadernirtaş Mahallesi Ada:253 Pars-d:125 sayılı taşıma= imar planına özel Yurt 
Alanı olarak işlemesi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmaz 
Edirne Kenti Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi Koruma Amaçlı imar Planında sit 
bölgesi içinde bitişik nizam 3 katil konut alanında kalmakla olup, bitişik nizam 3 katlı Özel 
Yurt Alanı olarak plan tadilat' yapılması yönünde 'hazırlanan 115000 ölçekli nazım imar planı 
ve 171000 ölçekli uygulama imar planı de -QişikliQinin uygun otduguna, Edirne Kültür 
Varlıklarını Koruma BC11Qe Kurulunun görüşü alındıktan sonra talebin yeniden 
egerlendirilmesine oybiriigi ile karar verilmiştir. 



EC 	ARARI 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alman 
:17 t2r-ih ve 2017/40 sayılı imar komisyon kararı Imar ve 9ekircilik Mfidu, 

35.201 ı tani 	E.18859., say h  vazısi ekinde mecii-  zündeminde yer almakla vanıtar  
müzakere  

Taak San. ve Tie. 
Merkez Hadımaga 

ku Ada:2614 Parse1:1 sayılı tasınmaım 04.03.2015 tarih ve 	- 	ntı Meclis Kararı 
furizrn-Ilıaret Alanı olan kul anım amacı Tercihi! Kun=N.1-dili  olarak değiştiriidiği 

ifraz ve projelendirme aşamasında karşılaşılan problemlerden dolayı ruhsat 
aiınamadıgından., twınmaza tanınan Tercihli Kuliamm Alanı işlevi ile ilgili ek süre verilmesi 
şeklindeki talebi Üzerine yapılan incelemeler neticesinde; 04.03.2015 tarih ve 2015/63 sayılı 

kcl 	Kararı ıle Edirne Aerkez Hadımaga Mekıı Ma:2614 Parse1:1 sayılı taşınmaz ile ilgi 
olarak "Plan değişiklii yapılan taşinmazda koi at yapı maması, konut yapılması durumunda 
,aşka bir plan tadilat' teklifi ile ilave edilen konut alanının ihtiyacı olacak sosyal donatı 
alanının ayrılması kaydıyla Tercihil Kullanım Alanına dönüştürülmesi hakkında hazırlanan 
plan tadilat', önerisinin uygun olduğuna " karar verildiği tespit edilmiş olup., 04.03.2015 tarih 
ve 2015/63 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan yapılaşma şartlarının aynen devam effirilmesine 
oybirliği ile karar verilmiştir. 

-mIal-ı oylama ,s,na. 	, maz Gni") Iriş. M 
444 Murat YILMAZ* ın 28.04.2017 tarihli dilekçesı ıle Edirne  
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EDIRNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI 

Karar Tarihi 
01/06P 31 ı 

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak, imar komisyonunca alman 
26.05 401/ tarih ve 2017/41 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehlreilik Müdürlüğünün 
,6.0).,-.01, tarih ve E.188593 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
mtizakerede; 

Edirne Merkez Yıldın- 	 nan 	yolda, kısmen Rekreasyon 
Alanında ve -kısmen de aynk nizarn 4 katlı ticaret aiarunda kalan Edirne Merkez Firdırlız 
1-1"kii Ada:1132 Par-sel:37, 38, 39, 44, 43, 46, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 55 sayılı taşmmaziann 
kısmen içme Suyu Tesisleri Alanı, kısmen Otopark Alanı, kısmen Emsal:1.00 Yençok:9.00 m 
Otel Alanı ve kısmen de Bitişik Nizam 2 katlı Ticaret Alanı olarak .yeniden düzenlendiği plan 
tadilat' teklifi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; imar ve Şehircilik MüdürlüQünce 
hazırlanan gerekçeli teknik rapor doğxultusunda, şehrimizin tudzmine katkı sağlanması 
amacıyla Mimar Sinan Şaheserleri Parkının yapılabilmesi ve bu alanda oluşacak alanda 
konaklama ile otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla kısmen yolda, kısmen Rekreasyon 
Alanında ve kısmen de aynk nizam 4 katlı ticaret alanında kalan Edirne Merkez Hıdulık 

-4: Ada:1132 Parse1:37, 38, 39, 44, 43, 46, 45., 47, 48, 49, 50, 54, 55 sayılı taşınmaziarm 
kısmen .İ-me Suyu Tesisleri Alanı, kısmen Otopark Alanı, kısmen Emsal:1,00 Yençok:9.00 m 
Otel Alanı ve kısmen de Bitişik Nizam 2 katlı Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlendiği plan 
tadilatı teklifınin uyg-uxı oldu*:una karar 'er ter' 26,05,2017 orih ve 2017/41 sayılı imaı-
k -)rnisyon kan-1min bir daha incelenmek üzere imar Komisyo.nurıa iadesi ile ı1ı1 Belediye 

Başkanı Recep GCERKAN'ın sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretie yapılan oylama 
sonucunda; 26.05.2017 tarih ve 2017/41 sayılı imar komisyon kararının. bir daha incelenmek 
üzere Imar Komisyonuna iadesine oybirliği ile !-arar 



EDİRı'I!E BELEDiYESİ MECLis KARARI

Karar Tarihi
05/07/2017

Karar Savısı
2017/125

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisvonunca alınan
23.06.2017 tarih v~ 20 i7/42 sayılı imar komisyon kar~ı Imar ve Şehircilik "Mildürlüğünün
29.06.2017 tarih ve E.199026 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakeredc;

İşaretie yapılan oylanıa sonucunda; TREDAŞ Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin
06.04.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez "DM08- TR09", "DM08-TR48", "K21
İLHAwfİ ERTEM", LADİN TR" numaralı trafoların isabet ettiği sahaların imar
planına Trafo Alanı olarak işlenmesi talebi üzerine Belediye Meclisi'nin 01.06.2017
tarih ve 2017/ i03 sayılı kararı ile yerinde inceleme yapılmasına karar verilmiş olup
yerinde yapılan incelemeler neticesinde; Şehit Polis Ahmet Mutlu Sokakta bulunan
imar planında park alanında kalan alanda, Karaağaç Mahallesi 930 ada i parselde
bulunan imar planında park alanında kalan alanda, imar planında park alanında kalan
2933 ada i parselde, İskenderköy Mevkii 1780 parselin doğusunda kalan park alanında
7 nıt genişliğindeki yoldan Sm, 12 nıt genişliğindeki yoldan 2 mt çekme mesafesi
bırakılmak kaydıyla trafo alanının ayrılmasıyla ilgili hazırlanan plan tadilatı
teklinerinin 01.06.2017 tarih ve 20171103 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden
yerinde inceleme yapılmış olup, trafo alanı olarak hazırlanan plan tadiJatl teklineriııin
uygun olduğuna Melek UZGÖR. Mehmet ÖZÜLKÜ. Hakan DAGDEVİREN, Nahide
DEMiR, Şenol EKŞi. Sevda Nur KURBAN, Tamer KARA.DAG, İsmail YILDIZ. Ahmet
KARAGÜLLE, Ezgi YETKiNER. Nevzat GÜRKA \'NAK'ln red. diğer mevcut üyelerin
kabuloyları ile ayçokıuğu ile karar verilmiştir.
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EDiRNE BELEDİYESİ MECLis KARARI

Karar Tarihi
05/0712017

Karar Savısı
2017/126

Imar komisyonuna havale edilen konular ile i19i1iolarak imar komisyonunca alınan
23.06.2017 tarih ve 2017/43 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik MUdürlüğünün
29.06.2017 tarih ve £.199026 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda: imar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından
Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi mevcut imar planında imar uygulaması
yapılacak alan olarak belirtilen bölgelerde imar uygulaması yapılmasına 22 m lik yolu
işlemleri tamamlanmadığından dolayı gerek kalmadığından imar uygulama sınırının
kaldırılması talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; talep ile ilgili olarak imar
ve Şehireilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan 22.06.2017 tarihli rapor bulunan.
Edirne Kenti Revizyon imar Planında imar uygulaması yapılacak alan olarak belirtilen
sınırlar içinde kalan alanda imar uygulaması yapılmasına 22 ın lik yolun işlemleri
tamamlanmadığından dolayı gerek kalmadığı anlaşıldığından imar planından imar
uygulaması yapılacak alan sınırlarının kaldırılarak mevcut yolların 7m genişliğinde
olacak şekilde imar planına işlendiği plan tadilatı teklifinin uygun olduğuna Melek
UZGÖR. Mehmet ÖZÜLKÜ. Hakan DAGDEViREN. Nahide DEMIR. Şenol EKŞi, Sevda
Nur KURBAN. Tamer KARADAG. İsmail YILDIZ. Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi
YETKiNER. Nevzat GÜRKA YNAK'ln red, diğer mevcut üyelerin kabuloyları ile oyçokluğu
ile karar verilmiştir.
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
0510712017

Karar SaYısı
2017/128

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.06.2017 tarih ve 2017/45 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
29.06.20 i7 tarih ve £.199026 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; Ali KONYAULAR'm 03.04.2017 tarihli
dilekçesi ile Edinıe Merkez Demirkapı Mevkii Ada: 1944 Parsel:3 sayılı taşınmaza
Özel Eğitim Alanı olarak hazırlanan plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi üzerine
yapılan incelemeler neticesinde: söz konusu taşmmaz imar plaIllnda Taks:OAO
Kaks: 1,20 Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanında kalmakta olup, il Milli Eğitim
Müdürlü(!ü' nün 29.05.2017 tarih ve 97388459/756.01/7797331 savılı vazısı ile mgun••... '" ~ •...•..
görüşli bulunduğu anlaşıldığından Emsal: i ,50 Yençok:3 kat Özel Eğitim Tesis Alanı -
Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliğinin
uygun oldu(!una Melek UZGÖR. Mehmet ÖZÜLKÜ. Hakan DAGDEViREN. Nahide
DE~vıiR, Şen';:,i EKŞi. Sevda Nur KURBAN. Tamer KARAOAC. ısmail YILDIZ, Ahmet
KARAGÜLLE. Ezgi YETKiNER, Nevzat GÜRKAYNAK'ın red, diğer mevcut üyelerin
kabuloyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.



EDİRNE BELEDİYESi MEClis KARARI

Karar Tarihi
05/07/2017

Karar Savısı
20171129

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.06.201 i tarih ve 2017/46 sayılı imar komisyon karan İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
29.06.201 i tarih ve E. 199026 sayılı yazısı ekinde meelis gündeminde yer almakla yapilan
müzakerede;

işaretlc yapılan oylarna sonucunda; Sadık FİDAN' ın 15.05.2017 tarihli
dilekçesi ile Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi pafta:62. ada: 596. parsel:44
sayılı taşınmaza plan tadilatı yapılması talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde:
söz konusu taşınmaz mevcut imar planında kısmen ayrık nizam 4 katlı konut alanında
kısmen de yolda kalmakta olup, 596 ada 44 parsel ile 596 ada 26 parsel arasında kalan
imar hattı ile parsel sınırları arasında uyumsuzluk olduğu anlaşıldığından, imar hattının
parsel sınırlarına kaydırıldığı plan tadilatı teklifinin uygun olduğuna Melek UZGÖR.
Mehmet ÖZÜLKÜ. Hakan DAGDEViREN. Nahide DEi\'IİR. Şeııol EKŞi, Sevda Nur
KURBAN. Tamer KARADAG. ismai1 YILDIZ. Alunet KARAGÜLLE, Ezgi YETKiNER,
NevzlH GÜRKAYNAK 'ın red, diğer mevcul üyelerin kabuloyları ile oyçokluğu ile karar
verilmiştir.



EDiRNE BELEDİYESi MEClis KARARI

Karar Tarihi
05/0712017

KarHr Savısı
2017/130

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alman
23.06.2017 tarih ve 2017/47 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
29.06.20 i7 tarih ve E.199026 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; Sennin ENGiN' in 26.05.2017 tarilıli
dilekçesi ile Edirne Merkez Medrese Ali Bey Mahallesi ada: 468, parsel: 18 sayılı
taşınmaza plan tadilatı yapılması talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz
konusu taşınmaz mevcut imar planında kitle etüdlü 4 katlı konut alanında kaldığı ve
konuyla olarak İmar ve Şehireilik Müdürlliğü tarafından hazırlanan 22.06.2017 tarihli
rapor bulunduğu tespit edilmiş olup, Edirne Kadastro Müdürlüğünün 10.06.2016 tarih
ve 653 nolu Aplikasyon Krokisi ile mevcut imar planındaki kitle etüdü arasında
uyumsuzluk bulunduğu tespit edildiğinden bu uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla
yapılaşma şartları korunarak hazırlanan ve taşınmazın önünden geçen yolun hattının
yeniden düzenlendiği kitle etüdlü plan tadilatt teklifinin uygun olduğuna Melek
UZGÖR. Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAGDEVİREN, Nahide DEMİR, Şenol EKŞi, Sevda
Nur KURBAN. Tamer KARADAG, İsmail YlLDlZ, Ahmet KARAGÜLLE. Ezgi
YETKiNER, Nevzat GÜRKA YNAK'ın red. diğer mevcut üyelerin kabuloyları ile oyçokluğu
ile karar verilmiştir.
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EDİıu,E BELEDİYESİ MECLlSKAR-\RI

Kurar T,ırihi
OS/07n017

Kara r SaYısı
2017/131

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.06.2017 tarih ve 2017/48 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
29.06.2017 tarih ve £.199026 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda: Haşim ŞiMŞEK' in 28.04.2017 tarihli dilekçesi
ile Edirne Merkez Kirişhane Mevkii ada:2260 parsel: 3 sayılı taşınmaz ve Fatma
Çiğdem ŞiMŞEK AKıcı ile Hüseyin Erdem ŞİMŞEK' in 28.04.2017 tarihli
dilekçeleri ile Edirne Merkez Kirişhane Mevkii ada:2260 parsel:4 sayılı
taşınmazlanmn Turizm Tesis Alam olan fonksiyonlarının Tercihli Kullanım Alanına
dönüştürülmesi talepleri üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu ada:2260
parsel:3 ve 4 sayılı laşınmazların mevcut imar planında Tur.izm Tesis Alanında kaldığı
tespit edilmiş olup, Tercihli Kullanım Alanı olarak plan tadilatı yapılması yönünde
hazırlanan plan değişikliği teklifinin uygun olduğuna Melek UZGÖR, Mehmet
ÖZÜLKÜ, Hakan DAGDEVİREN, Nalıide DEMİR, Şenol EKŞI, Sevda Nur KURBAN,
Tamer KARADAG, İsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat
GÜRKAYNAK'ın red, diğer mevcut üyelerin kabuloyları ile ayçokluğu ile karar verilmiştir.
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EDİRNE BELED.iYESİ MECLis KARARI

, i

Karar Tarihi
05/07/2017

Karar Sa\'lsı
2017/132

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.06.2017 tarih ve 2017/49 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
29.06.20 i7 ıarih ve E.199026 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
mÜZakerede:

İşaretle yapılan oylama sonucunda: İmar Komisyonunun imar plan notlarının
Ticaret Alanları başlıklı 29.3 maddesinde yapmış olduğu incelemeler neticesinde:
Edirne Kcnti Rcvizyon vc ilavc İmar Planı Plan Hükümlcrinin Gcncl Hükümler
başlıklı bölümüne "Taşııımazlarda cğimdcn dolayı açığa çıkan bodrum katlarda yol
ccphcsindcn giriş yapılması, imar planı şartlarına vc mevzuata uyulması kaydıyla
günlük ihtiyacı karşılamaya yönclik ticari birimler yapılabilir" şeklinde plan notu
cklcnmesinin uygun olduğuna Melek UZGÖR, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan
DAGDEViREN, Nahide DEMİR. Şenol EKŞI, Scvda Nur KURBAN, Tamer KARADAG,
İsmail YlLDıZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK'ın red,
diğer mevcut üyclerin kabuloyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
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EDiRNE BELEDİYESİ MECLİs KARAlU

Karar Tarihi
05/07/2017

Karar Savısı
2017/133

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.06.2017 tarih ve 2017/50 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
29.06.2017 tarih ve E.199026 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylnma sonueunda; İmar Komisyonunun Edirne Kenti Revizyon ve
ilave imar Planı Notlarının 29. I.U. maddesinin 5. Alt bendinde zemin ve bodrum katların
tek yapı şeklinde üst diğer katların birden fazla blok olacak şekilde düzenlenen yapılarda
zemin ve bodrum kntların bina boylarının düzenlendiği tespit edilmiş olup konu ile ilgili
yapılan inceleme neticesinde; bu tür yapılarda tek yapı olarak yapılan zemin ve bodrum
katların Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliği maddelerine istinaden ticaret olarak
düzenlenebildiği tespit edildiğinden "İmar Planında bu şekilde yapılaşma şarıları verilen
alanlarda zemin kat ve bodrum kat veya bodrum katlarda, eğimli arsalarda zemin kat ile
bodrum katlarda beraber olacak şekilde tek yapı olarak. üst kallarda birden fazla ayrı blok
şeklinde mimari projeler getirilmesi durumunda; Planlı Akınlar Tip imar Yönetmeliği ve bu
plan notlarında verilen diğer şarıları ve mevcut emsali aşmamak şartıyla zemin ve bodrum
katlarda bina boyu 60 metreye kadar çıkarılabilir. Bu tür yapılarda üst kallarda yapılar arası
çekme mesafesi her yapı için Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliğine göre hesaplanacak yan
bahçe mesafesine göre bulunacak değerlerin toplamı olarak uygulanır." şeklindeki 29.1.1.3.
maddesinin 5. Alt bendinin "İmar Planında bu şekilde yapılaşma şartları verilen alanlarda
zemin kat ve bodrum kat veva bodrum katlarda. eQimli arsalarda zemin kat ile bodnım- -katlarda beraber olacak şekilde tek yapı olarak. üst katlarda birden fazla ayrı blok şeklinde
mimari projeler getirilmesi durumunda; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve bu plan
notlarında verilen diğer şartları ve mevcut emsal i aşmamak şartıyla zemin ve bodrum katlarda
bina boyu 60 metreye kadar çıkarılabilir, bu bölümlerin bodrum katlardaki ortak alanlar hariç
tamamen ticaret olarak düzenlenmesi durumunda maksimum bina boyu uzunluğu aranmaz.
Bu Wr yapılarda üst katlarda yapılar arası çekme mesafesi her yapı için Planlı Alanlar Tip
imar Yönetmeliğine göre hesaplanacak yan bahçe mesafesine göre bulunacak değerlerin
toplamı olarak uygulamr." şeklinde plan notu eklenmesinin uygun olduğuna Melek UZGÖR.
Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAGDEVIREN, Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur
KURBAN, Tamer KARADAG, ismail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKiNER,
Nevzat GÜRKAYNAK'ın red, diğer mevcut üyelerin kabuloyları ile oyçokluğu ile karar
verilmiştir.
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLis KARARI

; i

Karar Tarihi
05/07/2017

Karar Sayısı
20171134

imar komisvonuna havale edilen konular ile i!ılili olarak imar komisvonunca alınan
23.06.2017 tarih v~ 2017/51 sayılı imar komisyon ka;rı Imar ve Şehireilik 'Müdürlüğünün
29.06.2017 tarih ve E. ı99026 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

lşaretle yapılan oylama sonueunda: imar Komisyonunca Edirne Kenti Revizyon ve
İlave imar Planı Notlarının "C- Kavgaz. Kimyalar ve Dörtkaya Mevkii Plan
Notlarının" 9. alt maddesi ile ilgili yapmış olduğu değerlendirme üzerine: söz kOnusu
plan notunun taşınmazıarda bir parselde birden fazla yapı yapılması durumunda
yapılar arasındaki uygulanacak mesafeyi düzenlemek amacıyla hazırlandığı, maddenin
"Plan sınırları dahilinde ada ölçeğinde yapılacak tüm toplu uygulamalarda ve/veya bir
parsclde birden fazla yapı yapılması dummunda yapılar arasındaki yan ve arka bahçe
mesafesi çıkma ucundan ölçülmek üzere. katı yüksek olan binanın yüksekliğinin
yarısından az olamaz" şeklinde olduğu. ancak bu bölge dışında planda yalnızca
yükseklik ve emsal verilerek yapılaşma şanları belirlenen konut alanlarının
düzenlendiği plan notlarında ise maddenin "Bu alanlarda bir parselde birden fazla yapı
yapılması dummunda yapılar arası mesafe her yapı için Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliğine göre hesaplanacak yan bahçe mcsafesine göre bulunacak değerlerin
toplamı olarak uygulanır." şeklinde olduğu. bu durumun uyumsuzluk oluşturduğu
tespit edilmiş olup uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla Plan Notlarının "C- Kavgaz,
Kimyalar ve Dörtkaya Mevkii Plan Notlarının" 9. alt maddesinin ""Bu alanlarda bir
parselde birden fazla yapı yapılması durumunda yapılar arası mesafe her yapı için
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre uygulanır." şeklinde değiştirilmesinin
uvgun olduğuna Melek UZGÖR, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAGDEVİREN. Nahide
Di~\!IIR, Şen7ı1EKŞI, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAG, ısmail YILDIZ, Ahmet
KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK'ın red, diğer mevcut üyelerin
kabuloyları ile oyçokluğLl ile karar verilmiştir.
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EDİ.RNE BELEDiYESi MECLis KARARI

Karar Tarihi
05/0712017

Karar Sayısı
2017/135

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.06.2017 tarih ve 2017/52 sayılı imar komisyon karari Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
29.06.20li tarih ve E.199026 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

İşarctle yapılan oylama sonucunda; İmar vc Şehircilik Mlidürlüğü tarafından
Edirne Merkez istasyon Mahallesi 2 ı9 ı ada ile 2193 ada arasında bulunan ve imar
planında park alanında kalan alanda halkımıza daha iyi hizmet verilmesi amacıyla
alanının imar planında Park+Rekreasyon Alanı olarak değiştirilmesi talebi üzerine
yapılan incelemeler neticesinde: Mekansal Planlar Yapıın Yönetmeliğinin ekler
bölümünün EK-l d Uygulama imar Planı Gösterimler kısmında Parklar ile
Rekreasyon Alanları Açık ve Yeşil Alanlar olarak aynı kategoride bulunduğundan
ilave sosyal donat! alanı ihtiyaeı bulunmadığı tespit edildiğinden söz konusu imar
planında park alanında kalan alanda halka verilecek hizmet çeşitliliğinin arttırılması
amacıyla Park + Rekreasyon Alanı olarak hazırlanan plan değişikliği teklifinin uygun
olduğuna Melek UZGÖR, Mehmet ÖZÜLKÜ. Hakan DAGDEViREN, Nahide DEMİR,
Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAG, İsmail YILDIZ, Ahmet
KARAGÜLLE, Ezgi YETKiNER. Nevzat GÜRKAYNAK'ın red, diğer mevcut üyelerin
kabuloyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
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EDIRNE BELEDIYESI MECLIS KARARI 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
01/08/2017 	 2017/147 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.07.2017 tarih ve 2017/54 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehireilik Müdürlüğünün 
28.07.2017 tarih ve E.207360 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
mözakerede; 

işareti° yapılan oylama sonucunda; Belediye Meelisinin 01.06.2017 tarih ve 
2017/106 sayılı kararı ile bir daha incelenmek üzere Komisyonumuza iade edilen. 
Edirne Merkez Yıldırım Mahallesinde bulunan kısmen yolda, kısmen Rekreasyon 
Alanında ve kısmen de ayrıl: nizam 4 katlı ticaret alanında kalan Edirne Merkez 
.Hıdırlık Mevkii Ada:1132 Parse1:37, 38, 39. 44. 43, 46, 45, 47, 48,49, 50, 54, 55 sayılı 
tasınmazlarm kısmen Içme Suyu Tesisleri Alanı, kısmen Otopark Alanı, kısmen 
Emsal:1.00 •Yencok:9.00 m. Otel Alanı ve kısmen de Bitişik Nizam 2 katlı Ticaret 
Alanı olarak yeniden düzenlendiği plan tadilat' teklifi üzerine yapılan incelemeler 
neticesinde; imar ve Şehircilik Müdürbiğünce hazırlanan gerekçeli teknik rapor 
doğrultusunda, sehrimizin turizmine katkı sağlanması amacıyla Mimar Sinan Şaheserleri 
Parkının yapılabilmesi ve bu alanda oluşacak alanda konaklama ile otopark ihtiyacının 
karşılanması amacıyla kısmen yolda, kısmen Rekreasyon Alanında ve kısmen de ayrık nizam 
4 katlı ticaret alanında kalan Edirne Merkez tlıdırlık Mevkii Ada:I132 Parse1:37, 38, 39, 44, 
43, 46, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 55 sayılı taşınmazIarın kısmen içme Suyu Tesisleri Alanı, 
kısmen Otopark Alanı, kısmen .Emsal:1.00 Yençok:9.00m Otel Alanı ve kısmen de Bitişik 
Nizam 2 katlı Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlendiği plan tadilat' teklifinin yerinde 
inceleme yapildıktan sonra yeniden değerlendirilmesine Meclis 'Üyesi Turgut TERZI, Melek 
UZGÖR, Mehmet OZGLKO, Hakan DAĞDEVIR.EN, Şenol EKŞI, Sevda Nur KURBAN, 
Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet KARAGOLLE, Ezgi YET.K1NER, Nevzat 
GÜRKAYNAKrın red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir. 



Türker Al, aRLER 	Semti 
tilıi 	M 

E.D1RNE BELEDIYESI MECLiS KARAR1 

Karar Tarihi 
	

Karar Sayısı 
01/08/2017 
	

2017/148 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.07.2017 tarih ve 2017/55 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şebireilik Müdürlüğünün 
28.07.2017 tarih ve E.207360 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 
31.05.2017 tarih ve 31653191-166.01 sayılı yazısı ile Edirne Merkez Kemal Köy ada: 209, 
parsekl ile ada:210 parse11,2,3,4 sayılı taşınmaz:ların Resmi Kurum Alanı olan 
fonksiyonunun Kapıkule Gümrük Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Ve 1/1000 
ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğinin yapılması talebi üzerine yapılan incelemeler 
neticesinde; söz konusu 209 ada E2 parsellerin ve 210 ada 1, 2, 3. 4, 5 parsel saydı 
taşınmazIarın kısmen yer aldığı mevcut imar planında Resmi Kurum Alanı olan alanın Resmi 
Kurum Alanı (Gümrük Alanı- Veteriner Sınır Kontrol Noktası) olarak belirtildiği yapılaşma 
şartlarının Belediyemizce uygun görülecek mimari avan projeye uygun olarak belirleneceği 
şeklinde hazırlanan plan değişikliği teklifi ile ilgili olarak Belediye Meclisi'nin 05.07.2017 
tarih ve 2017/136 sayılı kararında yerinde görüldükten sonra tekrar değerlendirilmesine karar 
verildiği tespit edilmiş olup yerinde inceleme yapılamadığından konunun yerinde inceleme 
yzıpıldıktan sonra değerlendirilmesine Meclis Üyesi Turgut TERZI, Melek UZGÖR, Mehmet 
DZOLKO, Hakan DAĞDEVIREN. Şenol EKŞI. Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, 
İsmail YILDIZ. Ahmet KARAGOLLE. Ezgi YETKİNER, Nevzat GORKAYNAK'm red, 
diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir. 
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ED .RNE .13ELIDTVESİ MECLİS 'KARAM 

Karar Tarihi 	 Karar Savısı 
01/08/2017 	 2017/149 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.07.2017 tarih Ye 2017/56 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehireilik Müdürlüğünün 
28.07.2017 tarih ve E.207360 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
mlizakeredc: 

işaretle yapılan oylama sonucunda; Süleyman ULUSOY'un 3.1.03.2017 tarihli 
dilekçesi ile imar planında Tercilıli Kullanım Alanında kalan Edirne Merkez Kirişhane 
Mevkii Ada:2226 Parsekl 1 sayılı taşmmazda emsal hesabına dahil 1600m2  ilave inşaat 
nikah alabilmek için emsal artırumna ihtiyaç olduğundan, Edirne Merkez Fırmlarsırtı 
Mevkii ada:2673 parse1:1 ve 4 sayılı taşmınazIarm emsale dahil inşaat alanından bu 
1600 ın2 ilave inşaat alanına denk gelecek emsal azalularak 2226 ada Il sayılı 
laşınmazda emsale dahil ilave 1600m2 inşaat ruhsat' alacak e.msal artnımmın ekteki 
ekspertiz raporundaki değerlere göre hazırlanan plan tadilat' teklirmin onaylanması 
talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; 2226 ada 11 sayılı taşınmazın imar 
planında Tercihi' Kullanım Alanında, 2673 ada 1 ve 4 sayılı taşınmazIarm emsal:2,00.  
Yençok Serbest konut alanında kaldığı, Belediye Meclisi'nin 02.05.2017 tarih ve 
2017/92 sayılı kararında 2673 ada 1 ve 4 sayılı .taşınmazIarın yerinde incelemesi 
yapıldıktan sonra talebin yeniden değerlendirilmesine karar verildiği tespit edilmiş 
olup yerinde inceleme yapılamadığından 2673 ada 1 ve 4 sayılı laşınmazIarm yerinde 
incelemesi yapildıkıan sonra talebin yeniden değerlendirilmesine Meclis Üyesi Turgut 
TERZI. Melek UZGÖR, Mehmet (57.01_,KO, Hakan DAGDEV1REN, Şenol EK.Ş1, Sevda Nur 
KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKINER, 
Nevzat GORKAYNAKtın red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar 
verilmiştir. 
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EDIRNE BEIJEDi YES' MECLIS KARAM 

Karar Tarihi 
	

Karar Sayısı  
01/08/2017 
	

2017/150 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.07.2017 tarih ve 2017/57 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şchircilik Müdürlüğünün 
28.07.2017 tarih 	E.207360 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakercdc; 

işaretle yapılan oylama sonucunda; S:S.19 Nolu Serhad Birlik Etus Min. Mid. ve 
Oto. Mm. Taş. K.00p. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan GİYİK'in 29.06.2017 tarihli 
dilekçesi ile Edirne Merkez Yeniimaret Mahallesi Ada:756 Parse.1:86 sayılı taşınmazın 
imar planına Idari Bina, Sosyal Tesis, Araçlar için Dolum Tesisi ve Araç Depolama 
Alanı olarak işlenmesi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde: söz konusu 
taşınmazın imar durumunda kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda ve kısmen de 
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kaldığı tespit edilmiş olup, taşmmazIarm, 
Edirne Kenti Revizyon 'Imar Plan Notları= Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 
yapılaşma şartlarının geçerli olduğu, Ticaret-Turizm Alanına dönüştürüldüğü plan 
tadilat' teklif-111in uygun olduğuna Meclis Üyesi Turgut TERZI, Melek UZGÖR, Mehmet 
DZÜLKÜ. Hakan DAĞDEVIREN. Şenol EKŞI. Sevda Nur KURBAN, Tamer K.ARADAĞ, 
İsmail YILDIZ. Ahmet KARAGÜLLE. Ezgi YETK.INER. Nevzat GORKAYNAK'm red, 
diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oycoklugu ile karar verilmiştir. 



UR KAN ş Türker A urıcı 
e 'd 13aşkaınjMedi-  Kati •• 

E1)İRN.E13ELEDIYESİ MECLIS KARARI 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
01/08/2017 	 2017/151 

hunr komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.07.2017 tarih ve 2017/58 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
28.07.2017 tarih ve E.207360 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede; 

Işarefie yapılan oylama sonucunda; Fatih Ini)] Eğitim ve Kültür Hizmetleri Yardım 
Dernegi Başkanı İsmail ÖZCAN'ın 15.06,2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez 
Babademirtaş Mahallesi Ada:253 Parse1:124 sayılı taşınmazın imar planına Özel Yurt 
Alanı olarak işlenmesi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu 
taşınmaz Edirne Kenti Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi Koruma Amaçlı 
imar Planında sit bölgesi içinde bitişik nizam 3 katlı konut alanında kalınakta olup, 
bitişik nizam 3 katlı Özel Yurt Alanı olarak plan tadilat] yapılması yönünde hazırlanan 
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve I/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
uygun olduğuna Edirne Kütür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşü alındıktan 
sonra talebin yeniden değerlendirilmesine Meclis Üyesi Turgut TERZI, Melek UZGOR, 
Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVIREN, Şenol EKŞI, Sevda Nur KURBAN, Tamer 
KARADAĞ. Ismail YILDIZ. Ahmet KARAGOLLE. EZRİ YETKINER, Nevzat 
GORKAYNAKın red. diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçoklugu ile karar verilmiştir. 
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EDIRNE 13ELEDİVESi MECLİS KARAM 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
01/08/2017 	 2017/152 

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.07.2017 tarih ve 2017/59 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik 'Müdürlüğünün 
28.07.2017 tarih ve E.207360 sayılı yazısı ekim'e meclis gündeminde yer almakla yapılan 
ıntizakercde: 

1sta-ede yapılan oylama sonucunda: Şevki Ufuk EKŞ.İ'nin 23.06.2017 tarihli 
dilekeesi ile Edirne Merkez Hacılarezam Mahallesi Ada:1663 Parsch3 sayılı 
taşınmazin bulunduğu alanda 05.04.2017 tarih ve 2017/6.1 sayı ile kabul edilen plan 
tadilatındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amacı ile taşmmazın bulunduğu alanda plan 
tadilat' yapılması talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu 
tasınmazın imar planında kısmen blok nizam 5 katlı Konut Alanında ve kısmen yolda 
kaldığı tespit edilmiş olup, yolda ve otopark alanında kalan alanların park alanı 
yapılaşma şartlarının blok nizam 5 kat zemin kat ticaret şeklinde yapılan plan tadilat] 
teklifınin„ taşunnazın güney ve doğu ceplıesinde park alanlarına komşu cephelerinde 
yapı yaklaşım mesafesinin 5m diğer cephelerde planında belirtildiği şekilde 
uyeulanması, kapalı ve açık çıkmaları]) I.normal kattan itibaren yapılması, yapı 
yüksekliğinin en fazla 17 nı. yapılması kaydıyla lly9,1.111 olduğuna Meclis Üyesi Turgut 
TERZI. Melek UZGÖR. Mehmet ÖZÜLKO. Hakan DAĞDIZVİRIEN, Şenol EKŞI. Sevda Nur 
KURBAN. Tamer KARADAĞ. İsmail YILDIZ. Ahmet KARAGOLLE, Ezgi YETK1NER. 
Nevzat GÜRKAYNAK'm red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçoklııgıı ile karar 
verilmisnr. 
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E1)112NE13.1i:LEDIYESİ MECLİS KARAM 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
01/08/2017 	 2017/153 

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak, imar komisyonunca alınan 
28.07.2017 tarih ve 2017/60 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
28.07.2017 tarih ve li.207360 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
müzakerede: 

işareti° yapılan oylama sonucunda: .Aybüken AZA.K.L1 vekili Serhat ÇEKER'in 
03.07.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada:2642 Parsekl 
ile Ada:2643 parsell sayılı laşınmazIarda imar planı değişikliği yapılması talebi 
üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazlar mevcut imar planında 
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmakla olup, parselde hiçbir şekilde konut 
yapılmaması kaydıyla Edirne Kenti Revizyon imar Plan Notlarmın Tercihli Kullanım 
Alanı yapılaşma şartlarının geçerli olduğu Ticaret-Turizm alanı olarak plan tadilat' 
yapılması yönünde hazırlanan plan değişikliği leklifınin uygun olduğuna Meclis Üyesi 
Turgut TERZI, Melek UZGÖR, Mehmet ÜZÜLKÜ. Hakan DAĞDEVIREN, Şenol EKSI, 
Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ismail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi 
YETKINER, Nevzat GORKAYNAK'm red, diğer Mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu 
ile karar verilmiştir. 
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EDIRNE BELEDIYESI MECLIS KARAM 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
01/08/2017 	 2017/154 

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alman 
28.07.2017 tarih ve 2017/61 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
28.07.2017 tarih ve E.207360 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
miizakerede: 

Işareıle yapılan oylama sonucunda; Edirne Radyo ve Tv. Basın ve Yay. Hiz. Tic. 
A.Ş.'nin 24.05.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez .Mumeular Mahallesi .Ada:199 
Parse1:97 sayılı taşınmazın bulunduğu alanın Resmi Kurum alamndan eıkartılarak 
Ticari Alana dönüştürülmesi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz 
konusu taşınmazın Edirne Kenti Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi Koruma 
Amaçlı imar planında 3. derece Arkeolojik Sit Sınırı içinde Resmi Kurum Alanında 
kaldığı tespit edildiğinden talebin Koruma Amaçlı imar Planı çalışmaları kapsamında 
değerlendirilmesine Meclis Üyesi Turgut TERZI, Melek UZGÖR, .Mehmet ÖZÜLKÜ;  
Hakan DAĞDEVIREN, Şenol EKŞI, Sevda Nur KURBAN, Tamer .KARADAĞ, Ismail 
YILDIZ, Mum< KARAGÜLLE. Ezgi YETKINER, Nevzat GÜRKAYNAK'm red, diğer 
mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir. 
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EDIRNE: BELEDİYESi NIECLİS .KA.12A121 

Karar Tarihi 	 Karar Sayısı 
01/08/2017 	 2017/155 

imar komisyonuna hayale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 
28.07.20.17 tarih ve 2017/62 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
28.07.2017 tarih ve E.207360 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan 
milzakerede: 

işaretle yapılan oylama sonucunda: Gümüş inşaat Nalburiye ve San. Tic. Ltd. 
Şti.'nin 05.07.2017 tarihli dilekçosi ile Edirne Merkez İskender Köy PaLta: E17d-14d-
4a, Ada:144 Parse1:12 ve 13 sayılı taşınmazIarm bulunduğu alanın 18.000 mrlik 
kısmının imar planına Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesi için plan değişikliği 
talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu laşinmazIarm imar planında 
E:0,45 1+6.50 nı. konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup 1/25.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı değişikliği ile ilğili olarak gerekli kurum görüşleri alındıktan sonra 
hazırlanan plan tadilat' teklifini') yeniden değerlendirilmesine Meclis Üyesi Turgut 
TERZI, Melek UZ:GÖR, Mehmet ÖZÜLK.Ü, Hakan DAĞDEVIREN, Şenol EKŞI, Sevda Nur 
KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ismail YILDIZ, Ahmet KARAGOLLE, Ezgi YETKİNER, 
Nevzat GORKAYNAK'm red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar 
verilmiştir. 



EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/09/2017

Karar Sayısı
2017/166

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
25.08.2017 tarih ve 2017/63 sayılı imar komisyon kararı ile imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25.08.2017 tarih ve E.215743 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; Fen İşleri Müdürlüğünün 21.02.2017 tarih ve
E.157464 sayılı yazısı ile Edirne Merkez ada:1283 parsel:1 sayılı taşınmazda trafo yeri tahsisi
talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmaz Edirne Kenti Kentsel Sit
Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planında kısmen Belediye Hizmet
Alanında, kısmen de yolda kaldığı tespit edilmiş olup, taşınmazda Trafo Alanı ayrılması
şeklinde hazırlanan plan tadilatı teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun
19.07.2017 tarih ve 4196 sayılı kararı ile uygun görüldüğü anlaşıldığından söz konusu koruma
amaçlı imar planı değişikliğinin uygun olduğuna oybirliği karar verilmiştir.

i~~
Meclis Katibi



EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/09/2017

Karar Sayısı
2017/167

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
25.08.2017 tarih ve 2017/64 sayılı imar komisyon kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25.08.2017 tarih ve E.215743 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Demirsan Mim. Müh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd.
Şti'nin 31.07.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Demirkapı Mevkii ada:2568 parsel: 1
sayılı taşınmaza Özel Eğİtim Alanı olarak plan tadilatı yapılması talebi üzerine yapılan
incelemeler neticesinde; söz konusu Edirne Merkez Demirkapı Mevkii ada:2568 parsel: 1
sayılı taşınmazın mevcut imar planında emsal:0,45 h:6,50 konut alanında kaldığı tespİt
edilmiş olup, Özel Eğitim Alanı olarak hazırlanan plan tadilatı teklifinin yerinde inceleme
yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Türker AL lERLERlt,c1iS INR~Wa~-
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/09/2017

Karar Savısı
2017/168

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
25.08.2017 tarih ve 2017/65 sayılı imar komisyon kararı ile imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25.08.2017 tarih ve E.215743 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Gayrimenkul Tic. A.Ş. adına yetkili Uğur
AYA YDıN 'ın 27.07.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Demirkapı Mevkii ada:1477
parsel:78 sayılı taşınmaza Özel Eğitim Tesis Alanı olarak plan tadilatı yapılması talebi
üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu Edirne Merkez Demirkapı Mevkii
ada:1477 parsel:78 sayılı taşınmaz mevcut imar planında kısmen sanayi alanında kısmen de
yolda kaldığı tespit edilmiş olup, Özel Eğitim Tesis Alanı olarak hazırlanan plan tadilatı
teklifinin yerinde inceleme yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Türker AL
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/09/2017

Karar Sayısı
2017/169

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
25.08.2017 tarih ve 2017/66 sayılı imar komisyon kararı ile imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25.08.2017 tarih ve E.215743 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylarna sonucunda; Tredaş Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin
21.07.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Huzurevi yanı "(DMOI-TR37)" numaralı trafo
merkezinin isabet ettiği alanın imar planına Trafo Alanı olarak işlenınesi talebi üzerine
yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu trafo yeriyle ilgili hazırlanan plan tadilatı
teklifinin yerinde inceleme yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

J~~
Meclis Katibi



EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/0912017

Karar Sayısı
2017/170

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
25.08.2017 tarih ve 2017/67 sayılı imar komisyon kararı ile imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25.08.2017 tarih ve E.215743 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; imar Komisyonunca Kavgaz, Dörtkaya, Kimyalar
Mevkiinde sınırları paftalarında belirtilen alanda 115000 ölçekli Revizyon Nazım imar Planı
ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı ile ilgili olarak yapılan incelemeler
neticesinde; Kavgaz, Dörtkaya, Kimyalar Mevkiinde sınırları paftalannda belirtilen alanda
hazırlanan 115000 ölçekli Revizyon Nazım imar Planı ve 111000 ölçekli Revizyon Uygulama
imar Planının (Uip-28344, NiP-28343) 3194 sayılı imar Kanununun 8. maddesinin b bendine
göre uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

O~~
~vaş th;tiR-

Meclis Katibi



EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
05/0912017

Karar Sayısı
2017/174

imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
25.08.2017 tarih ve 2017/71 sayılı imar komisyon kararı ile imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25.08.2017 tarih ve E.215743 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

işaretle yapılan oylarna sonucunda; imar Komisyonunca Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve
Kentsel Sit Alanı Etkileşim Geçiş Sahası Alanları arasında kalan ve bu alanların
bütüncüllüğünü sağlayan ancak plan yapma yetkisi bakımından Koruma Kurullarının onama
yetkisi olmayan sınırları paftasında belirtilen Dsi seddeleri arası kısmen Bülbüladası Mevkii
Karaağaç 3 Mahallesini kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon imar
Planı ile ilgili yapılan inceleme neticesinde; söz konusu 1/5000 ve i il 000 ölçekli Revizyon
imar Planının (Nip-2835i, UiP-28352) 3194 sayılı imar Kanununun 8. maddesinin b bendine
göre uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.



EDiItNE BELEDiYEsi MECLis KARAItı

Karır'farihi
0-ı/l0/20l?

İmar komisyonunca alınan 29.09.2017 tarih ve 20|7/72 sayılı imar komisyon kaıarı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2017 tarih ve E.224606 sayılı y.ızıst ekinde meclis
gündeminde ),er almakla },apılan müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucundal İmar Komislonunca 05.09.20|7 tarih ve 20l7ll70
sat,ıll Belediye Mcclisi Kararı ile onanan Kavgaz, Dö(kaya, Kimyalar Mevkiinde sınırları
paftalartnda belirtilen alanda l/5000 Ölçekli Revizyon Nazım imar Planr ve l/l000 Revizyon
lilgulama imar Planında (UiP-28344. NiP-28343) askt sü.esi içinde imat ve Şehircilik
Müdürlüğünce yapılan tespitler, sivil toplum kuruluşları ile yapılan görüşmeler ve gelen
itirazlar dikkate alınarak uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla, l/5000 Nazım ve l/l000
Ul,gulama İmar Planı Revizyonunun 1,eniden onaylanarak askıya çıkarılması konusunda
yapı]an inceleme neticesinde; Belediye Meclisinin 05.09.2o|7 tarih ve 20l7ll70 sayıh
kararının iptal edilnresine. sivil toplum kuruluşları ile yapılan görüşmelel ve bugüne kadar
gelen itirazlar dikkate alınarak uyurnsuzlukların giderildiği Kavgaz, Dörtkaya, Kimyalar
Meı,kiinde sınırlaıı paftalaıında belinilen alanda l/5000 Ölçekli Revizyon Nazlm imar Planü
ve l/1000 Revizyon Uygulama imar Planınln (UiP-28344. NiP-2834]) uygun olduğuna
Meclis [iyesi Turgut TERZi, Melek UZGÖR, Mehnet ÖZÜLKÜ, İsmail ARDA, Nüide
DEMiR. Şenol EKŞi. Sevda Nur KURBAN. Tamer KARADAĞ, ismail YILDIZ, Ahmet
KALAGÜLLE. Ezgi YETKjNER'in red, diğer mevcut üyelerin kabuloyları ile oyçokluğu ile
karar verilmiştir.
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EDİRNE BELEDIYESI MECLIs KARARI

Karar Tarihi
0611l120I7

Karar Sayısı
20171192

i
!

i
i

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
03.11.2017 tarih ve 2017n3 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik MlldUrlUğllnOn
06.11.2017 tarih ve E.235999 sayılı yazısı ekinde meclis gllndemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;

lşaretle yapılan oylama sonucunda; Kadir NEHIR vs.'nin 02.10.2017 tarihli dilekçesi
ile Edirne Merkez Dörtkaya Mevkii Ada:2366 Parsel:4 sayılı taşınmaza herhangi bir kat
arttınmı talebi olmaksızın Emsa1:0,90 Yençok:9,50' Ticaret Alanı olarak hazırlanan plan
tadilatı dosyasının onaylanması talebi Uzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu
taşınmazın mevcut imar planında emsal:0,90 Yençok:?,50 Aynk Nizam 3 katlı konut alanında
kaldığı tespit edilmiş olup, Emsal:0,90 Yençok:9,50 Ticaret Alanı olarak hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve 111000 ölçekli Uygulama Imar Planı değişikliği
teklifinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.



EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
06/1112017

Karar Sayısı
2017/194

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
03.11.2017 tarih ve 2017/75 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehireilik MUdUrlüğünün
06.11.2017 tarih ve E.235999 sayılı yazısı ekinde meclis gUndemine oybirliği ile alınarak
yapılan mUzakerede;

Işaretle yapılan oylarna sonucunda; Demirsan Mim. MUh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd.
Şti'nin 31.07.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada:2568 Parsel:!
sayılı taşınmazın Emsal:I,50 Yençok:4 kat Özel Eğitim Alanına dönüştUrülmesi talebi Uzerine
yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın imar plamnda E:0,45 H:6.50 m konut
alanında kaldığı tespit edilmiş olup, Emsal: i,50 Yençok: 4 kat Özel Eğitim Tesis Alanı olarak
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Imar Plam Değişikliği ve III 000 ölçekli Uygulama Imar
Planı Değişikliği teklifinin taşınmazın işlevinin Özel Eğitim Tesis Alam olarak değiştirilmesi,
taşınmazda yükseklik en çok 4 kat verilmesi başkaca yapılaşma Şartı belirtilınemesi kaydıyla
uygun olduğuna, Edirne Kenti Plan Notlanna Özel Eğitim Tesis Alanlan başlıklı "Özel
Eğitim Tesis Alanlarında kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise birlikte veya ayrı ayrı
yapılabilir. Bu alanlarda emsal: 3.00 olarak uygulamr." şeklinde plan notu eklenmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

~~-
Meclis Katibi
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
06/1112017

Karar Savısı
2017/195

İmar komisyonuna havale edilen konular ile jlgili olarak imar komisyonunca alınan
03.11.2017 tarih ve 2017/76 sayılı imar komisyon karan İmar ve Şehirejlik Müdürlüğünün
06.11.2017 tarih ve E.235999 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;

işaretle yapılan oylarna sonucunda; Ertekler Yap. inş. 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 Aynk Nizam 2 kat Özel Anaokulu Alanına dönüştürülmesi
talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın imar planında E:0,70
aynk nizam 2 kat konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup, taks:0,35 kaks:0,70 Aynk Nizam
2 kat Özel Anaokulu Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planı Değişikliği ve
III000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna oybirliği jle karar
verilmiştir.
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EDIRNE BELEDİYESi MECLIs KARARI

Karar Tarihi
06/1112017

Karar Sayısı
2017/197

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
03.11.2017 tarih ve 2017/78 sayılı imar komisyon karan Imar ve Şehircilik MUdUrlüğUnün
06. i1.2017 tarih ve E.235999 sayılı yazısı ekinde meclis gUndemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;

işaretie yapılan oylarna sonucunda; Ahmet Fedayi KAYA'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 20l61l00 sayılı Belediye Meclis Karannda kaldırarak park olarak
imar planına işlendiği tespit edildiğindcn bahse konu yolun 1718 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 oybirliği ile karar verilmiştir.
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
06/1112017

Karar Sayısı
2017/198

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
03.11.2017 tarih ve 2017179 sayılı imar komisyon karan Imar ve Şehireilik MüdürıoğUnUn
06.11.2017 tarih ve E.235999 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Habitat Yurt Yatınmlan A.Ş.'nin 20.10.2017
tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Arnavutköy Mevkii Ada:2686 Parsel:2 sayılı taşınmazın
Emsa!:2,00 Yençok:12 kat Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi talebi üzerine yapılan
incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın mevcut imar planında Emsal: 1,00 Yençok:
Serbest Konut Alanında kaldığı tespit edilmiş olup, Emsal:2,00 Yençok:12 kat Özel Sosyal
Tesİs Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 111000 ölçekli
Uygulama Imar Planı Değişikliği teklifinin Yençok: Serbest olmak ve imar plan notlannın 15.
maddesine uyulması kaydıyla uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
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1 EDİRı"'EBELEDİYESİ MECLİs KARARI

Karar Tarihi
06/1112017

Karar Sayısı
20171200

Imar komisyonuna havale edi.1enkonular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
03. i1.2017 tarih ve 2017/81 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehireilik MUdürlUğünün
06.1 1.20i7 tarih ve E.235999 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; S.S. 19 Nolu Serhad Birlik Etus Min. Mid. ve Oto.
Mol. Taş. Koop. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan OiYİK'in 29.06.2017 tarihli dilekçesine
istinaden Edirne Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 2017/150 sayılı kararı ile onaylanan
Edirne Merkez Yeniimaret Mahallesi Ada:756 Parsel:86 sayılı taşınmazın imar planında
kısmen Tarımsal Niteliği Korunaeak Alanda ve kısmen de Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanından Edirne Kenti Revizyon imar Plan Notlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
yapılaşma şartlarının geçerli olduğu, Ticaret-Turizm Alanına dönüştüroldUğü plan tadilatı ile
ilgili olarak Edirne Çevre ve Şehircilik İl MUdürlUğUnün14.09.2017 tarih ve E.5483 sayılı
yazısı ile Plan Değişikliğinin plan notunun dUzeHilmesi yönUnde yazısı ile ilgili yapılan
incelemeler neticesinde; Edirne Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 2017/150 sayılı
kararı ile onaylanan Edirne Merkez Yeniimaret Mahallesi Ada:756 Parsel:86 sayılı taşınmazın
imar planında kısmen Tarunsal Niteliği Korunacak Alanda ve kısmen de Konut Dışı Kentsel
Çalışma Alanından Edirne Kenti Revizyon İmar Plan Notlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alaru yapılaşma şartlarırun geçerli olduğu, Ticaret-Turizm Alanına dönüştUrUldUğUplan
tadilatı ile ilgili olarak Edirne Çevre ve Şehireilik İl MüdürlüğUnün 14.09.2017 tarih ve
E.5483 sayılı yazısı ile Plan Değişikliğinin plan notunun düzeltilmesi yönünde yazısı
bulunduğu tespit edildiğinden bahse konu plan değişikliğine aiı plan notlarının Edirne Çevre
ve Şehireilik İl MüdürlUğU yazısı doğrultusunda değiştirildiği plan tadilatı teklifinin Ticaret
Alanlarında emsal: 2.00, Turizm Alanlarında emsal: 2.00 olarak uygularup, hiçbir şart ve
koşulda toplam emsalin: 2.00'yi geçmemesi kaydıyla uygun olduğuna oybirliği ile karar
verilmiştir.
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EDİRN.E BELEDİYESİ MECLİs KARAR1

Karar Tarihi
06/1lI2017

Karar Savısı
20171201

,
ı

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
03. ı1.2017 ıarih ve 2017/82 sayılı imar komisyon karan Imar ve Şehircilik Müdürlü~ün
06.11.2017 tarih ve E.235999 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirli~i ile ahnarak
yapılan müzakerede;

lşaretle yapılan oylama sonucunda; Gümüş Inşaat Nalburiye ve San. Tic. Ltd. Şti.'nin
05.07.2017 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez İskender Köy Pafta: EI7d-14d-4a, Ada:144
Parsel: 12 ve 13 sayılı taşınmazların bulunduğu alanın i8.000 mL lik kısmının imar planına
Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi için plan de~işikliği talebi üzerine, 1/25.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile ilgili olarak gerekli kurum görüşleri alındıktan sonra
hazırlanan plan tadilatı teklifinin yeniden değerlendirilmesi şeklindeki O1.0g.2017 tarih ve
2017/155 sayılı Belediye Meclis Karan 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
Müdürlüğünün 20.09.2017 tarih ve E.16152 sayılı yazısı ile 15.09.2017 tarihinde onaylandığı
ve çevre ve Şehircilik Iı Müdürlüğünün 31.10.20 i7 tarih ve E.6589 sayılı yazısı ile
kesinleştiği bildirilmiştir. Kesinleşen 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği
sonrasında teklif edilen 115000 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 alanın Donatı Alanı olarak
ayrıldığı, Donatı Alanlarında 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Notlan gereği Eğitim
Tesisi Alanı yapılabileceği, geçen bu sürede 12 ve 13 sayılı parsellerde okul yapılmak istenen
i8.000 mLlik alanın parselasyon (ifraz, tevhid) işlemi yapılarak 144 ada 18 parselolduğu ve
ı/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama .imar planı
değişikliğinde 144 ada ıg parselin Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak planlandığı tespit edilmiş
olup, Edirne Merkez ıskender Köy Pafta: EI7d-14d-4a, Ada:I44 Parseı:ıg sayılı taşınmazın
Emsal: 1.50 yükseklik en çok 5 kat olarak planlandığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plaru değişikliğinin taşınmazın işlevinin Özel
Eğitim Tesis Alanı olarak değiştirilmesi, taşınmazda yükseklik en çok 5 kat verilmesi başkaca
yapılaşma şartı belirtilmemesi kaydıyla uygun olduğuna, Edirne Kenti Plan Notlarına Özel
Eğitim Tesis Alanları başlıklı "Özel Egitim Tesİs 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 oybirliği karar verilmiştir.
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EDİRNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi
06/1112017

Karar Savısı
20171202

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
03.11.2017 tarih ve 2017/83 sayılı imar komisyon karan imar ve Şehireilik MüdürlUğünün
06.11.2017 tarih ve E.235999 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;

Meelis Üyesi Selçuk ÇAKIR'ın imar komisyonunun almış olduğu 83 nolu imar
komisyon kararındaki 8. maddenin sonuna "Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde
yer alan parsellerde zemin, ı. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir."
şeklinde ilave yapılması ile ilgili sözlü aynen benimsenerek İmar komisyonunun almış olduğu
83 nolu imar komisyon kararındaki 8. maddenin sonuna "Taşıt yoluna cepheli olan konut
alanları içinde yer alan parsellerde zemin, I. Normal kat ve bodmmlarda tiearet yapılmasına
izin verilir." şeklinde ilave yapılmasından sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; Fevzi
SARAÇın 16.10.2017 tarihli dilekçesi ile 03.10.2017 tarih ve 2017/183 sayılı Belediye
Meclis Karan ile onaylanan "Kavgaz, Dörtkaya, Kimyalar Mevkiilerinde" lI5000 ölçekli
Nazım Imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Revizyon Planlarına ve Plan
Notlanna askı süresi içinde yapmış olduğu plan notlarında kademeli emsal uygulamasının her
parselde uygulanmasının mümkün olmadığından 3 i94 sayılı Imar Kanununa, T.C. Anayasası
hükümlerine, aynı imar uygulamasında aynı kesintiler yapılmasına rağmen farklı emsaller
uygulanacağından vatandaşlar arası eşitlik ilkesine, nüfus yoğunlugunu belirsiz bir şekilde
artıracak 1/25000 ölçekli üst ölçekli plana, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. ve 19.
maddelerine aykırı oldugu yönündeki itirazı ile ilgili yapılan inceleme netieesinde; 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 bodmm katlarda ticaret yapılabilir. Bu tür
tiearetlerin emsali 0,80'i geçemez. Konut alanlarında bodruın, zemin veya ı.Normal katlarda
yapılacak ticaretlerin emsali konut alanı emsal i olan 1,60 üzerine ayrıca ilave edilerek
uygulama yapılır. Bu tür tiearetlerin emsali konut alanı emsali olan i,60'ın içinde değildir.
Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde yer alan parsellerde zemin, i. Normal kat ve
bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir." olarak değiştirilmesi şeklinde itirazın kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.
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Karar Tarihi

06/1112017
Karar Sayısı
2017/204

i
i,
i

Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
03.11.2017 tarih ve 2017/85 sayılı imar komisyon karan tmar ve Şehircilik MüdürlüğUnUn
06.11.20 i7 tarih ve E.235999 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan mUzakerede;

Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR'ın imar komisyonunun almış olduğu 85 nolu tmar
komisyon karanndaki 8. maddenin sonuna "Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde
ver alan parsellerde zemin, ı. Nornıal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir."
şeklinde ilave yapılması ile ilgili sözlUaynen benimsenerek tmar komisyonunun almış oldugu
85 noluimar komisyon kararındaki 8. maddenin sonuna "Taşıt yoluna cepheli olan konut
alanları içinde yer alan parsellerde zemin, I. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına
izin verilir." şeklinde ilave yapılmasından sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi Edirne Temsilciliğinin 01.1 1.2017 tarih ve 34.
Edirne.OO189 sayılı yazıları ile 03.10.20 i7 tarih ve 20 i7/1 83 sayılı Belediye Meclisi Kararı
ile onanan plan ve plan notlarına yapmış oldukları 15 maddeden ibaret itirazlarının
değerlendirilmesi neticesinde;

_ İtirazının i. maddesinde deprem zamanında aynı zamanda toplanma alanı olarak
kullanılabilecek yeşil alanların yürUnıe mesafeleri dikkate alınarak planlanmadığı, bu konuda
yetersiz oldugu ve tek park alanı yerine birçok parkın planlanabileceği yönündeki itirazı ile
ilgili yapılan değerlendirmede; tek park olarak plan alanı içinde bulunan kenl 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,

- Itirazının 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
parkının çevresinin tamamının yolla ayrılması gerektiği yönündeki itirazları ile ilgili olarak;
Imar Mevzuatında Revizyon Imar Planı çalışmaları kapsamında çıkmaz sokak yapılmasını
engelleyici bir hüküm bulunmadığından itirazın reddine,

- İtirazının 3. maddesinde Plan Notlarının 15. maddesinde verilen park alanlarından
1m. çekme mesafesinin uygulanmasının doğru olmayacağı yönUndeki itirazı ile ilgili yapılan
değerlendirmede; Plan Notlannın 15. maddesinin plan notlarından çıkarılması ve kalan
maddelerin numaralarının müteselsilen düzenlenmesi şeklinde itirazın kabulüne,

- itirazının 6. maddesinde bölgeye hitap edecek bir veya birkaç merkez
oluşturulmadığı yönündeki itirazı ile ilgili olarak yapılan değerlendirilmede; plan sının içinde
Lalapaşa Yoluna cepheli ticaret alanları haricinde 2462 ada ve 2480 adalarda ticaret alanları
bulunduğundan itirazın reddine.

- itirazının 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 aIt 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 emsal i 0,80' i geçemez. Konut alanlarında bodrum, zemin veya ı.Normal katlarda
yapılacak ticaretlerin emsali konut alanı emsal i olan i.60 üzerine a\Tıca ilave edilerek
uygulama yapılır. Bu tür ticaretle' sali konut alanı emsali olan i,60'ın içinde değildir.
Taşıt yoluna cepheli olan kon ~inde yer alan parsellerde zemin, ı. Normal kat ve
bodrumlarda ticaret yapıımas. :. iZi'h-:~?EiJir..:"~arak değiştiriımeıi eklinde itirazın kabulUne,r {=~; ,< ..... \ nı J:ı..., ,_
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_ itirazının 8. ve 9. maddelerinde planda ticaret alanların konut yapılmasına izin
verilmek istenmesi halinde ticaret+konut, turizm+ticaret, turizm+ticaret+konut gibi karına
kullanımların seçilmesi, Ticaret+Konut (TİCK) alanlarında ticaret ve konut yapılaşma
oranlarının belirlenmesi ve Tl yönOndeki itirazları ile ilgili yapılan değerlendirmede; plan
sınırı içinde 2 tip ticaret alanı bulunduğu, bunların Ticaret+Konut (TiCK) alanı ve Tl ticaret
alanları olduğu plan üzerinde belirtildiği, plan notlarının 7. maddesi incelendiğinde ticaret
alanlarında konut ve ticaret yapılaşma oranlarının detaylı bir şekilde verildiğitespit edilmiş
olduğundan itirazın reddine,

- İtirazımn iO. 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,

- İtirazımn 12. maddesinde Kuzeyde yer alan eğitim kampus alanının kuzeyindeki
konut alanı ile güneyindeki eğitim kampusu alanı ile değiştirilmesi yönündeki İtirazı ile ilgili
yapılan değerlendinnede; 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 oluşturolmadığı yönOndeki itiraz! ile ilgili değerlendirmede;
22 m.lik yolların kesitine bakıldığında taşıt izninin 7m. olduğu, refiijünOn 2m. olduğu,
kaldırım alanlarının 3'er m. kaldığı, 25 m.lik yeni önerilen yolda ise 7 m.lik taşıt izinin aynen
koronduğu böylece taşıl ulaşımı açısından aynı hiyerarşide olduğu, 25 m.lik yolda refiij alanı
1m.ye indirilerek kaldırımların 5 'er m. olmasının sağlandığı, Sm.lik kaldınmlarda bisiklet
yolları ve toplu ulaşım durak noktalarının rahatlıkla düzenlenebileceği tespit edildiğinden
itirazın reddine,

- İtirazının 14. maddesinde topoğrafyaya uyumsuz imar yolları düzenlendiği
yönündeki itirazı ile ilgili yapılan değerlendimıede; plan sının 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
değerlendinnede; raporda yazılan ifadenin sehven yazıldığı plan Tl İşaretli ticaret alanının
ifade edildiği uygulamaya esas olan plan notu ve planda bu durumun açıkça belli olduğu
anlaşıldığından itirazın reddine oybirliği ile karar verilmiştir.
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Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
03.11.2017 tarih ve 2017/86 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
06.1 1.2017 tarih ve E.235999 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;

Meclis Üyesi Seıçuk ÇAKIR'ın imar komisyonunun almış olduğu 86 nolu imar
komisyon karanndaki 8. maddenin sonuna "Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde
yer alan parsellerde zemin,I. Normal kat ve bedrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir."
şeklinde ilave yapılması ile ilgili sözlü aynen benimsenerek imar komisyonunun almış olduğu
86 nolu Imar komisyon kararındaki 8. maddenin sonuna "Taşıt yoluna cephe!i olan konut
alanları içinde yer alan parsellerde zemin. i. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına
izin verilir" şeklinde ilave yapılmasından sonra işaretle yapılan oylarna sonucunda; Levent
AKGÜN'ün 01.11.2017 tarihli dilekçe ile 03.10.2017 tarih ve 2017/183 sayılı Belediye
Meclis Karan ile onaylanan "Kavgaz, Dörtkaya, Kimyalar Mevkiilerinde" 1/5000 ölçekli
Nazım imar Planı ve 111000 ölçekli Uygulama imar Planı Revizyon Planlarına ve Plan
Noılarına askı süresi içinde yapmış olduğu 9 maddeden ibaret itiraz dilekçesinin inceIenmesi
neticesinde;

- itirazının ı. Maddesinde 1/25000 ölçekli planlarda yapmış olduğu itirazlann alt
ölçekli planlarda değerlendirilmediği yönündeki itirazı hakkında yapılan değerlendirmede;
1/25000 ölçekli iıiraz dilekçesi Belediyemizde bulunmamakla birlikte, 1/25000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı Değişikliğine yapılan itiraz metninin 1/5000 ve 1/1000 imar Planlannın
askısında doğrudan değerlendirileceği yönünde Imar 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 Bakanlığııun görüşleri alınarak plan yapılmış olması yönUndeki itirazı
hakkında yapılan değerlendirmede; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kuııanım 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
Kurulunun 12.12.2016 tarih ve 2016/9620 sayılı Karannın eki Karann 2. Maddesinde ilgili
mevzuatı gereğince tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar koruma alanlan 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 imar Yönetmeliği nin 7. maddesinin 9. fıkrasına aykırı olduğu yönündeki itirazı ile
ilgili yapılan değerlendirmede; Planlı Alanlar imar Yönetmeliğinin 69. maddesinin 2.
fıkrasında "Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci. altıncı, yedinci, sekizi~ci, dokuzuncu bölümleri.
geçici maddeleri ilc 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 iıirazın reddine,

- Itirazının 4. Maddesinde plan notlarının 15. maddesinde park alanlanna komşu
parseldeki yapıların park alanlarına i meıreye kadar yaklaşabilmesinin Mevzuata aykırı
olduğu yönündeki itiraz ile ilgili yapılan değerlendirmede; Plan Notlarının iS. maddesinin
plan notlarından çıkarılmasıyla kalan maddelerin numaralarının müteselsilen düzeltilmesi
şeklinde itirazın kabulüne.

- 1tirazın 5. maddesinde plan nı;ı. 17. maddesinin parseller arası eşitlik ilkesine
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değerlendirmede; Plan Notlarının i7. maddesinin çıkarılması kalan maddelerin numaralarının
müteselsilen düzeltilmesi şeklinde itirazın kabulUne,

- Itirazının 6. maddesinde plan notlarının 8.3 emsal uygulamasının çeşitli nedenlerle
Mevzuata aykırı olduğu ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönUndeki itirazı uzerine yapılan
değerlendirmede; Plan notlarının 8. maddesinin ve alt maddelerinin tamamının kaldınlarak
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 ticaretlerin enısali 0,80' i geçemez. Konut alanlarında bodrum,
zemin veya i. Normal katlarda yapılacak ticaretierin emsali konut alanı emsali olan 1,60
üzerine ayrıca ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tUr ticaretierin emsali konut alanı emsali
olan 1,60'ın içinde değildir. Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde yer alan
parsellerde zemin, i. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir." olarak
değiştirilmesi şeklinde itirazın kabuıone,

- İtirazının 7. maddesinde okul alanlarının dalıa merkezi yerlerde olması, en ve
boylarının her tUrlü okul fonksiyonuna yeterli olması, eğimli araziler yerine düz alanlarda
tercih edilmesi yönündeki itiraz ile ilgili yapılan değerlendirmede; Plan sınırı içinde yapılan
tüm arazi 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,

- Itirazının 8. maddesinde belirtmiş olduğu itirazları ile ilgili hususlara ait askıda olan
bu plan sınırları içinde tarif edilen herhangi bir yol ya da Universite alanına rastlanmadığından
dolayı anlaşılamadığından dolayısıyla belirtilen hususlar itiraz niteliği taşımadığından
reddine,

- Itirazının 9. maddesinde i42 i ada 13 parsel sayılı taşınmazın daha önceden
onaylanmış planlarda Eğitim Kampüs Alam olduğu, planda konut alanına dönüştürüldüğü,
Edirne İdare Malıkemesinin 2016/1603 Esas nolu davada alınan karara aykın oluşturulduğu
yönündeki itirazı ile ilgili yapılan değerlendirmede; söz konusu Eğitim Kampüsü Alanı ile
ilgili olarak Edirne Idare Malıkemesine açılan dava sonucunda Malıkemenin 20 ı6/1603 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 1125000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı Değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaylatıldığı ayrıca itiraz konusu
plan ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik MüdUrlüğüne görüş sorulduğu anlaşıldığından itirazın
reddine oybirliği ile karar verilmiştir.
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Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
03.11.2017 tarih ve 201 7/87 sa)~1ı imar komisyon karan Imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
06. i1.2017 tarih ve E.235999 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;

Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR'ın Imar komisyonunun almış olduğu 87 nolu Imar
komisyon karanndaki 8. maddenin sonuna "Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde
yer alan parsellerde zemin,ı. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir."
şeklinde ilave yapılması ile ilgili sözlü aynen benimsenerek Imar komisyonunun almış olduğu
87 nolu imar komisyon kararındaki 8. maddenin sonuna "Taşıt yoluna çepheli olan konut
alanları içinde yer alan parsellerde zemin, ı. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına
izin verilir" şeklinde ilave yapılmasından sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; Lütfii
KA.RAKAŞ'ın 30.10.2017 tarihli dilekçesi ile Orhan DOGAN'ın 30.10.2017 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 1/1000 ölçekli
Uygulama imar 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 "aynlacak
alanların bedelsiz olarak Kamuya terk i 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:l,60 uygulanacaktır. Konut
Alanlarında zemin ve ı. Normal katlar ile Yönetnıelik şartlarını sağlamak kaydıyla bodrum
kaılarda ticaret yapılabilir. Bu tür ticaretierin emsal i 0,80'i geçemez. Konut alanlarında
bodrum, zemin veya i. Normal katlarda yapılacak ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan
i,60 üzerine ayrıca ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tür ticaretIerin emsal i konut alanı
emsali olan i,60'ın içinde değildir. Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde yer alan
parsellerde zemin, ı. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir." olarak
değiştirilınesi 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 aykın davranıldığı
yönündeki itirazıyla ilgili yapılan değerlendimıede; Plan notlarının 8. maddesinin ve alt
maddelerinin tamanıının 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 ticareı yapılabilir. Bu tür ticaretierin emsali 0,80'i
geçemez. Konut alanlarında bodrıım, zemin veya I. Normal katlarda yapılacak ticaretierin
emsali konut .alanıemsali olan 1,60 üzerine ayrıca ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tür
ticaretierin emsal i konut alanı emsali olan 1,60'ın içinde değildir. Taşıt yoluna cepheli olan
konut alanları içinde yer alan parsellerde zemin, i. Normal kat ve bodrumlarda ticaret
yapılmasına izin verilir." olarak değiştirilmesi şeklinde itirazın kabulüne. '

• ıtirazının "C" maddesinde Plan notlarının 15. maddesinde verilen bahçe mesafesinin,
bahçe mesafelerini düşürdüğü bitişik nizarna dönüşJlirdilğü yönündeki itirazı ile ilgili
değeı:le,ııdiı:m.~de; Plan Notlarının i5. maddesinin plan notlarından çıkarılması kalan
ınatr?;e~ri{' »t~.elsilen düzeltilmesi şeklinde itirazın kabulüne, 'birliği ile k veri 'ştir.
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Karar Tarihi
0711212017

Karar Savısı
2017/225

İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
01.l2.2017 tarih ve 2017/91 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
06.12.2017 tarih ve E.24743i sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede:

lşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Valiliği ii Müftillüğünün 29.09.2017 tarih
ve ı881 sayılı yazısı ile Edirne Merkez Hadımağa Mevkii 2612 ada 1 sayılı taşınmazın 5000
m2 lik kısmının imar planında konut alanından Cami Alanına dönüştürülmesi talebi ile Toplu
Konuı İdaresi Başkanlığının 23.11.2017 tarih ve 47i4 sayılı yazısı ile 2606 ada 4 parselin
imar planında Dini Tesis Alanından Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesi, 2612 ada 1
parselin Emsal: 1.25 hmax:21.50 konut alanından 5330 m2'Iik kısmının Cami Alanı olarak,
3000 m2'lik kısmının otopark olarak ve 15928 m2'lik kısmının E:i,50 hmax:21,50 konut
alanı olarak değiştirilmesi yönündeki talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; Edirne
Merkez Hadımağa Mevkii 2606 ada 4 parselinimar planında Dini Tesis Alanında, 2612 ada
ıparsel sayılı taşınmazın imar planında Emsal: 1.25 hmax:21.50 konut alanında kaldığı tespit
edilmiş olup, imar planında 2606 ada 4 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak, 2612 ada 1 parsel
sayılı taşınmazın 5330 m2'lik kısmının Cami Alanı olarak. 3000 m2'lik kısmının otopark
olarak ve 15928 m2'Iik kısmının E:I.50 hmax:21,50 konut alanı olarak plan değişikliği
yapılması ve bu alanlarda yapılacak olan imar uygulaması sınırının imar planına işlenmesi
yönünde hazırlanan plan tadilatı teklifinin uygun olduğuna oybirliği i.lekarar verilmiştir.

S~~R
Meclis Katibi
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Karar Tarihi
07/12/2017

Karar Savısı
2017/226

j
imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan

OLl2.20l7 tarih ve 2017/92 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
06.12.2017 tarih ve E.247431 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda: Şeref ERKENCILER vs. 'nin 30.10.2017 tarihli
dilekçesi ile Edjrne Merkez Abdurrahman Mahallesi Ada;602 Parsel; 132 sayılı taşınmaza
Kitle Etütlü olarak hazırlanan plan ıadilatı dosyasının onaylanması talebi üzerine yapılan
incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın mevcut imar planında Aynk Nizam 5 katlı
konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup. kitle etütlü konut alanı olarak hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verilmiştir.

s~L
Meclis Katibi
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2017/228

imar komisyonuna havale edilen konular ilc ilgili olarak imar komisyonunca alınan
01.12.2017 tarih ve 2017/94 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehireilik Müdürıügünün
06.12.2017 tarih ve E.247431 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirligi ile alınarak
yapılan müzakerede:

işaretle yapılan oylama sonucunda; imar Komisyonunun 1/5000 Ölçekli Nazım imar
Planı ve III 000 Ölçekli Uygulama imar Planı Plan Hükümleri ile ilgili yapmış olduğu
incelemeler neticesinde: Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliginin ekindeki lejantında Ticaret-
Turizm lejantı bulunduğu ancak imar planı notlarında Ticaret- Turizm Alanları ile ilgili plan
notu bulunmadığı tespit edildiğinden lI5000 Ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 Ölçekli
Uygulama Imar Planı Plan Hükümlerine "29.25 Ticaret-Turizm Alanları:

"Bu plan notunun onaylanmasından önce plan değişikliği ile özel plan notları üretilmiş
olan Ticaret- Turizm Alanlarında; daha önce kesinleşmiş olan plan değişi.1diklerinde belirtilen
plan notları geçerlidir. Ticaret-Turizm Alanlarında kalmakla birlikte imar planında üzerinde
herhangi bir yapılaşma şam belirtilmeyen alanlar aşağıdaki şartlara göre yapılaşacaktır;

Bu alanlarda otel, motel, pansiyon vb. gibi konaklama tesisleri ve lokanta da
bulunabilen. resmi ve sosyal tesisler, sho"Toomlar, sinema, tiyatro ve eğlence merkezleri,
günübirlik faaliyetler ile büyük ölçekli ticaret faaliyetlerine yönelik tesisler vb. yapılabilir.

Lokanta da bulunabilen, resmi ve sosyal tesisler. showroomlar, büyük ölçekli ticaret
faaliyetlerine yönelik tesisler sinema. tiyatro ve eglence merkezi vb. yapıldığında:

Yapılaşma Şartları:
Emsal (E): 2.00
Bu Alanlarda turizme yönelik otel, motel, pansiyon vb. konaklama tesisleri

yapıldığında:
Yapılaşma Şartları:
Emsal (E): 3.00
Apart Otel Yapılması Durumunda Emsal 1.50 uygulanacaktır
Bu alanların birlikte yapıldığında: - ~ .
Yapılaşma Şartları:
Emsal (E): 3.00
Ancak bu alanların birlikte yapılması durumunda lokantada bulunabilen. resmi ve

s.osyal tesisler, showToomlar, büyük ölçekli ticaret faaliyetlerine yönelik tesisler sinema,
tıyatro ve eğlence merkezi vb. alanların emsali 2,00'dan fazla, apart oteller emsal i 1.50'den
fazla olamaz.

Bu alanlarda bina yükseklikleri planda belirtildigi şekilde uygulanacaktır.
Gerektiğinde mahallin ve çeVTeninözelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak,

güzel bır görünüm elde etmek amacıyla hangi tür tesislerin vapılabileceğini belirlemeve
bel~diye yetkilidir," şeklinde plan notu eklenmesinin uygun ~Iduğuna oybirliği ile kaı'ar
verıimıştır.

IERLER
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imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
01.12.2017 tarih ve 2017/97 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehircilik MUdürlüğUnUn
06.12.2017 tarih ve E.247431 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda: Edirne idare Mahkemesinin 17.10.2017 tarih ve
2016/1577 esas, 2017/1456 karar sayılı kararı ile Edirne Merkez Hacllare7..anı Mevkii 1847
ada, iOparsel sayılı taşınmazın imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Tercihli
Kuııanım Alanına dönüştürülmesi ile ilgili olarak Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve
2016/124 sayılı kararı ve bu işleme yapılan itirazın reddedilmesine ilişkin Belediye
Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 2016/160 sayılı karannın iptali üzerine yapılan incelemeler
neticesinde: Edirne İdare Mahkemesinin 17.10.2017 tarih ve 2016/1577 esas, 2017/1456 karar
sayılı karannda "imar planı değişikliği sonrasında taşınmaza 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000
ölçekli Uygulama Imar Planlarında "Emsal:3.00 Tercihli Kullanım Alanı" işlevi yüklendiği,
yapılaşmasını tamamlamış dava konusu taşınmazın mevcutta olduğu gibi işlevsel açıdan otel.
motel olarak işletilmesinin önünde bir engel yok iken, bu tür bir plan değişikliğine gidildiği,
dava konusu imar planı değişikliği ile üst ve alt ölçekli planlar arasındaki hiyerarşinin
bozulduğu, Nazım ve Uygulama imar Planlarının, Çevre Düzeni Planına aykın hale geldiği
anlaşılmaktadu. Bu durumda Edirne Iii. Merkez !Içesi, Hacılarezam Mevkii. 1487 ada, iO
parselde bulunan taşınmazın, "tercihIi kullanım alanı E:3.00" olarak belirlenmesine ilişkin
yapılan plan tadilatının uygun olduğuna ilişkin Edirne Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih
ve 2016/124 sayılı karan .ile bu karara karşı yapılan itirazın reddedilmesi ne ilişkin 02.08.2016
tarih ve 2016/160 sayılı karannda hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle;
dava konusu işlemlerin iptaline," dendiğinden Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve
2016/124.sayllı karan ile Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 2016/160 sayılı kararının
iptal edilmesine. söz konusu Edirne İdare Mahkemesinin 17.10.20.17 tarih ve 2016/1577 esas,
2017/1456 karar saytlı kararı göz önüne alınarak Edirne Merkez Hacılarezanı Mevkii 1847
ada. LOparsel sayılı taşınmazın imar planında Ticaret-Turizm Alanına dönüştürilldüğü plan
tadilatı teklifinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi
07/12/2017
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Karar Savısı
2017/231
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