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KONU: Altınordu İlçesi Kirazlimanı Mahallesi’nde Hazırlanan İmar Planı Değişikliğine Yapılan   

İtirazların Görüşülmesi. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2019 yılı Eylül ayı toplantısının 10.09.2019 tarihli 29. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, müştereken incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonlarımıza havale edilen: 

Belediyemiz Meclisinin 18.07.2019 tarihli ve 2019/162 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren; İmar ve 

Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Altınordu ilçesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi talebine ilişkin 09.09.2019 tarihli ve 7517 sayılı teklifi 

komisyonumuzca incelenmiştir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi GÜLER’in ve 17 Meclis Üyesinin Ordu 

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu 11.07.2019 tarihli Önerge doğrultusunda, “Kent 

siluetinin korunması, Bahse konu plana açılan parsel bazındaki davaların bir kısmının kabulünden dolayı plan 

bütünlüğünde bozulma meydana geldiği ve bu nedenle planın ruhuna bir aykırılık teşkil etmiş olması, 

Kamuoyunun revizyon ile ilgili rahatsızlığı ve hatta ekte sunulan revizyonun büyük bir bölümü ile alakalı 110.000 

(yüz on bin) adet ıslak imzadan oluşan kampanya mevcut olduğu ve bu kampanyaya 30 sivil toplum kuruluşunun 

katkı verdiği, Ordu Mimarlar Odası Şubesinin Başkanlık Makamına iletmiş olduğu bazı alanların düzeltilerek 

yeniden çalışılması talebinin değerlendirilmesi, İleriye dönük telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi, 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.02.2019 tarihli ve E.2192 sayılı yazısında sunduğu inceleme raporunda; 

revizyon planında Özel Proje Alanı olarak belirtilen bahse geçen alanların Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinin 10. Maddesinde belirtilen gösterimlere uygulama imar planında aykırılıklar olduğu, planlanan 

kullanımların uygulama imar planında mekânsal olarak gösterilmesi gerektiği, konut kullanımından dolayı alana 

gelecek nüfusun gelecekteki ihtiyacı olan kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarının bulunduğu bölge içerisinde 

ayrılıp ayrılmadığının plan ve açıklama raporunda belirtilmemesi, sahil kesiminde yüksek emsal oranları ve 

yüksekliği serbest bırakılması kararlarının silüeti bozucu nitelikte olduğu, kamu yararı ve planlama ilkelerine 

aykırılık teşkil ettiğini belirtmesi, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında Mekansal Gelişme ve 

Planlamaya ilişkin hedeflerinin ve politikalarının yer aldığı 2. Bölüm altında; “Ülkemizde 2023 yeni şehircilik 

vizyonu kapsamında her şehrin; sağlıklı, güvenli, akıllı, çevreci, dinamik bir yapı içerisinde yatay mimariyi esas 

alan ve insan odaklı bir planlama ve uygulama anlayışıyla gelişmesinin sağlanması hedeflenmekte olduğu ve  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019-2023 yılı Stratejik Planı’nda ise “Yeni Şehircilik Vizyonu” stratejisi 

altında “Şehirlerimizin kimliğini canlandıran, sosyal dokuyu dikkate alan, yatay mimariyi esas alarak mahalle 

kavramını öne çıkaran bir şehircilik anlayışıyla mekânsal strateji, imar planlama, harita, etüt, arsa ve arazi 

düzenleme ve kentsel tasarım çalışmalarının” yapılacağı ve “İnsan Odaklı ve Yatay Mimariyi Esas Alan 

Planlama” anlayışının uygulanmasının hedeflendiğinin belirtilmesi” gerekçeleri ile 7 (yedi) maddeden ibaret 

18.07.2019 tarih ve 2019/162 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı onaylanmış olup Meclis kararının birinci 

maddesine  gelen 4 (dört) adet itiraz dilekçesi incelenmiştir.  

Komisyonumuzca söz konusu Meclis Kararının; 1.maddesinde İlimiz, Altınordu ilçesi, Kirazlimanı 

Mahallesi, 4941 ada 1 nolu parsel üzerinde tanımlanan hükme, Köksal Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi, Sevinç AKÇEVRE, Erke Giyim Teks. Tur. İnş Gıda San. Tic. Ltd. Şti ve Engin TÜRKELİ tarafından 

askı süresi içerisinde toplam 4 (dört) adet itiraz dilekçesi geldiği anlaşılmış olup ilgili dilekçelerde; UİP-102,169 

Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın kabulü işlemin iptali, 

bahse konu imar planı değişikliğinin tekrar değerlendirilerek mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmektedir. 
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Söz konusu parselde, ileriye dönük telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi gerektiği, konut 

kullanımından dolayı alana gelecek nüfusun gelecekteki ihtiyacı olan kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarının 

bulunduğu bölge içerisinde ayrılıp ayrılmadığının plan ve açıklama raporunda belirtilmemesi, sahil kesiminde 

yüksek emsal oranları ve yüksekliği serbest bırakılması kararlarının silüeti bozucu nitelikte olduğu, kamu yararı 

ve planlama ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, Ülkemizde 2023 yeni şehircilik vizyonu kapsamında her şehrin; 

sağlıklı, güvenli, akıllı, çevreci, dinamik bir yapı içerisinde yatay mimariyi esas alan ve insan odaklı bir planlama 

ve uygulama anlayışıyla gelişmesinin sağlanması hedeflenmekte, şehirlerimizin kimliğini canlandıran, sosyal 

dokuyu dikkate alan, yatay mimariyi esas alarak mahalle kavramını öne çıkaran bir şehircilik anlayışının ve 

“İnsan Odaklı ve Yatay Mimariyi Esas Alan Planlama” anlayışının uygulanmasının hedeflendiği, gerekçelerine 

ve çevre yapılaşma kararlarına aykırılık teşkil ettiği, alınan Meclis Kararının kamu yararı amacı taşıdığı 

anlaşıldığından, itiraz dilekçelerinin komisyonumuzca reddi uygun görülmüştür.  

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği 

işbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.  
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