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RİZE İLİ DEREPAZARI İLÇESİ ERİKLİMANI MAHALLESİ                                                                                   

255 ADA 5-6 PARSELLER  

1/1000 UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 

AÇIKLAMA RAPORU 

 Bu çalışma  Rize İli Derepazarı İlçesi, Eriklimanı Mahallesi 255 Ada 5-6 Parselde, 

yer  almaktadır. Söz konusu alan içinde Trafo Alanı ve Eğitim Alanı Amaçlı  İmar Planı 

Değişiklik dosyası hazırlanmıştır. 

Çalışma alanı, F44-C-24-C-1-A nolu paftada olup, 1 adet hâlihazırda yer almaktadır. 

Planlama alanı yaklaşık 0,1404 ha (1404,428 m2) hektardır.  

 

 

Resim 1: Çalışma Alanı Uzak Uydu Görüntüsü 

 



 

     

 
 

3 

 

Resim 2: Çalışma Alanı Yakın Uydu Görüntüsü 

 

Planlama alanı 255 Ada 5 ve 6 nolu parselleri ve tescil dışı alanları kapsamaktadır. Söz 

konusu alanda yer alan 255 ada 5 Parsel 976,26 m2 olup tapuda bahçe niteliğinde; 255 ada 6 

Parsel ise 1.905,61 m2 olup tapuda tarla niteliğindedir. 

 

Resim 3: Çalışma Alanı Parsel Sorgu Görüntüsü 
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Resim 4: Çalışma Alanı Yakın Çevre Parselasyon Bilgisi 

 

Bu kapsamda mevzuat incelemesi yapılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

 Trafo alanları Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5. maddesinde teknik altyapı 

alanları içerisinde tanımlanmıştır.   

“Teknik Alt Yapı Alanları “Kamu veya özel sektör tarafından yapılacak elektrik, 

petrol ve doğalgaz iletim hatları, içme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer üstü her 

türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştırma, 

haberleşme gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark 

kullanışlarına verilen genel isimdir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 11. maddesi ve ek-2 tablosunda standartlar 

belirlenmiş ve teknik altyapı alanları, Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin 

Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Ek – 2 tablosunda nüfusun ihtiyacı 

doğrultusunda planlanması gereken sosyal ve teknik altyapı alanları içerisinde 

sayılmıştır.  

 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Uygulama İmar Planlarına ilişkin 24. 

maddesinde  

“Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, 

otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, 
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karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan 

gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına 

aykırılık teşkil etmez.” 

 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 26. Maddesinde plan değişiklikleri ile ilgili 

aşağıdaki hükümler belirlenmiştir.  

“İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve 

teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel 

gerekçelere dayanılarak yapılır.” 

“İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. 

Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını 

düşüren plan değişikliği yapılamaz.”  

Yapılan mevzuat incelemesi sonucunda  

 Trafo alanlarının teknik altyapı alanı olarak sayıldığı ve imar planlarında nüfusun 

ihtiyacı doğrultusunda ayrılmasının zorunlu olduğu görülmüştür.  

 Uygulama imar planlarında Trafo Alanı planlanmasının nazım imar planlarına 

aykırılık teşkil etmeyeceği, planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacağı ve 

değişiklik ile mevcut plandan kaldırılacak kullanımlarda, nazım imar planında 

değişiklik olmayacağı için eş değerlik aranmayacağı,  

 Trafonun kullanım amacı itibari ile kamu yararına hizmet ettiği, sosyal ve teknik 

altyapı alanlarından olduğu ve yapılan değişikliğin sosyal ve teknik altyapı 

standartlarını arttırması yönünden mevzuata uygun olduğu, 

Değerlendirilerek değişiklik talebinin Şehircilik ilke ve esaslarına uygun olduğu 

kanaatine varılmıştır.  
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Mevcut imar planında 255 ada 5 ve 6 parseller Kapalı Spor Tesisi Alanı olarak 

planlanmıştır.  

 

Resim 5: Ölçeksiz Mevcut Uygulama İmar Plan Durumu 

 

Öneri imar planında 255 ada 6 parsel de 245,655 m2 Trafo Alanı ; 5 parselde ise 

814,387 m2 alan Lise Alanı’na dahil edilmiştir.  

 

Çalışma Alanı; 

 

  MEVCUT ÖNERİ TOPLAM 

LİSE ALANI 2.191,817 814,387 3.006,204 

KAPALI 

SPOR TESİS 

ALANI 

1.060,042 - - 

TRAFO 

ALANI 
- 245,655 245,655 
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Resim 6: Ölçeksiz Öneri Uygulama İmar Plan Durumu 

 

b) “İmar planında yer alan yol, sosyal ve teknik altyapı ve kamuya ait sosyal ve 

kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği 

hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir” 

denilmektedir. 

İmar planı hazırlanırken “Kapalı Spor Tesis Alanı” kaldırılıp yerine 245. 655 m2 Trafo 

Alanı kalan 814,387 m2 si ise “Lise Alanı”  olarak önerilmiştir. 
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  Tablo1: Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar 

ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu  
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            Bu plan değişikliği hazırlanırken ''Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uyulması 

dikkat edilmiştir. 

 Değişen yönetmelik gereğince planlama gösterimleri de farklılaşmış ve yapılan İmar 

Planı Değişikliği bu çerçevede hazırlanmıştır.  

 MADDE 10 – (1) Her türlü mekânsal plan, kendi kademesinin ve yapılış 

amacının gerektirdiği çizim ve gösterim tekniğine göre hazırlanır. 

(2) Planlar, Bakanlıkça belirlenen ve EK-1 Gösterimler başlığı altında yer alan EK-1a 

Ortak Gösterimler, EK-1b Mekânsal Strateji Planları Gösterimleri, EK-1c Çevre 

Düzeni Planı Gösterimleri, EK-1ç Nazım İmar Planı Gösterimleri, EK-1d Uygulama 

İmar Planı Gösterimleri ve EK-1e Detay Kataloğuna uygun olarak hazırlanır. 

Yapılan çalışma, genel yerleşme ve plan prensipleri açısından ilgili kurumların 

görüşleri de dikkate alınarak 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır.  

                                                                                                            Şehir Plancısı 

                                                                                                               Halil ONAT 


