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TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ 

YAYLACIK MAHALLESİ 1343 ADA 1 PARSEL 

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
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1. PLANLAMA ALANININ TANIMI 

Uygulama İmar Planı değişikliğine konu olan 1343 ada 1 Parselde kayıtlı taşınmaz 

Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yaylacık Mahallesinde ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 

F43-D-22-C-1-A paftasında yer almaktadır. 

Kof deresinin denize mansaplandığı noktanın yaklaşık 17 metre doğusunda ve kıyı 

kesiminde yer alan planlama alanının güney yönünde ticaret alanları, doğu kısmında ise otel 

alanı gibi kentsel çalışma alanları mevcuttur. (Şekil 1.) 

 

 
       Şekil 1. Planlama Alanının Konumu (Uydu Görüntüsü Uzak-Yakın) 

PLANLAMA 

ALANI 

 

 

 

PLANLAMA ALANI 
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Planlama alanı D010 Karayolu olan Trabzon Sahil Yolunun kıyı kesiminde 

konumlanmaktadır. (Şekil 2.)  Kentin iç kısmında Sahil yolunun paralelinde bulunan Akçaabat 

Caddesine de bağlantısı bulunan planlama alanının ana ulaşım bağlantıları son derece 

güçlüdür.  

 
Şekil 2. Planlama Alanının Ulaşım Bağlantıları  

 

2. ARAŞTIRMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI  

Planlamaya konu değişiklik mer’i imar planında otel alanı olarak belirlenmiş kesimde 

salt kat adedinin arttırılmasına dönük olması nedeniyle alanla ilgili olarak sadece Trabzon 

Büyükşehir Belediyesinin Mekânsal Planlar Yapım Yönergesi kapsamında jeolojik etüt kısmı ile 

ilgili bilgi verilmekle yetinilmiştir.  

Planlama alanını da kapsayan imar planına esas jeolojik etütler 01.07.2005 tarihinde 

onaylanmıştır. Onaylı olan jeolojik jeoteknik etüt raporunun yerleşime uygunluk haritasına 

göre ise planlama alanı Önlemli Alan 2.3. formasyonunda yer almaktadır. (Şekil 3) Mevcut 

jeolojik etütlerin 2008 yılından önce olması ve alanın kütle hareketleri yönünden önlemli alan 
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olması nedenleriyle ilgili yönerge kapsamında plan değişikliğine konu alanda yeniden bir 

jeolojik etüt yaptırılmıştır. Bu jeolojik etüde göre ise alanda 5 katlı yapı yapılması önünde bir 

sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir. (ek -1 Jeolojik Etüt Raporu)  

 

 
     Şekil 3. Planlama Alanı Yerleşime Uygunluk Durumu 
 

3.YÜRÜRLÜKTEKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 

Plan değişikliğine konu olan yaklaşık 0,3 hektarlık yüzölçümüne sahip 1343 Ada ve 1 

no’lu kadastro parseli mer’i uygulama imar planında E:1.00 ve Yençok:15.00 (3 Kat) olacak 

şekilde otel kullanım kararı verilmiştir. (Şekil 4) 
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  Şekil 4. Planlama Alanının Mer’i Plan Durumu 

 

4.PLAN GEREKÇESİ VE KARARLARI 

Akçaabat kentinde turizm sektörü son yıllarda yapılan yatırımlar ile gerek istihdam 

gerekse de katma değer yönünden kente önemli katkılar sunmaktadır. Akçaabat’ın var olan 

turizm potansiyelleri (kıyı-deniz, kültür, doğa v.b) kentteki turizm yatırım taleplerinin sürekli 

olarak artmasını sağlamaktadır. Nitekim kentin tün üst ölçek planlarında ve makro ölçekli 

politikalarında turizm sektörü öncelikli olarak ele alınmış ve sektörün gelişmesi amacı ile 

politikalar ortaya konmuştur. 

Bu kapsamda plan değişikliğine konu olan parselde meri imar planında verilmiş olan 3 

kat yüksekliğin nitelikli turizm tesisi yapılması önünde bir engel olduğu değerlendirilmektedir. 

Öte yandan Akçaabat Uygulama İmar Planı hükümlerinde turizm yatırımlarının desteklenmesi 

amacıyla 4 ve üzeri yıldız alabilmesi için gerekli yapı ünitelerinin oluşturulabilmesi ve “Turizm 

Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” gereklerini yerine 

getirebilmesi maksadıyla emsalin %20’sine kadar teşvik verilebilir denmektedir. 
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Bu doğrultuda turizm yatırımlarının inşaat alanı yönünden de teşvike konu olduğu ve 

kentte nitelikli turizm tesislerinin destekleneceği hususunun plan hükümleriyle kayıt altına 

alındığı da görülmektedir.  

Bu gerekçeler doğrultusunda Yaylacık Mahallesi 1343 ada 1 parselde yer alan turizm 

kullanımının nitelikli bir tesise dönüşebilmesi amacıyla meri imar planının Yençok:15 m.  (3 kat) 

olan yükseklik kararı Yençok:20.00 m. (5 kat) olarak yeniden düzenlenmiş ve “Turizm 

Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” gereklerini sağlayabilecek 

bir yapılaşma kararı oluşturulması sağlanmıştır. 

Plan değişikliği ile öngörülen yüksekliğin yükseklik bölgelemesi kapsamında yüksek yapı 

sınırları içerisinde kalmaması nedeniyle bu yönde herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Tüm bu gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde gerek planın ilke ve hedeflerine uyum, 

gerekse de turizm yapılarının desteklenmesinin sağlanması amaçlarıyla anılan parselin kat 

yüksekliğini 20.00 metre kat adedini ise 5 kat olarak düzenleyen plan değişikliği hazırlanmıştır. 

 

6.PLAN HÜKÜMLERİ 

1. BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR 

KANUNU, İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE 

PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 
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 Şekil 5. Öneri 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 
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Şekil 6. Mevcut - Öneri 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C.
TRABZON BUYUKSEHiR BELEDiYESi

MECLis KARARI

Karar Tarihi: 12.01.2023 Birlesim No: 4

KararNo : 60 Oturum : 1
Konusu . Plan Degisikligi.

Biiyiiksehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 tarihli toplantismda Imar ve Baymdirhk
Kornisyonuna havale edilen Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanhgi ibareli 23.12.2022 tarih ve
E.91352717-105.03-102839 sayih yazi okundu.

Akcaabat ilcesi, Yaylacik Mahallesi, F43D22CIA pafta, 1343 ada, 1 nolu parsel numarah
tasinmaza iliskin UiP-61148750 plan islem numarali 1/1000 olcekli Uygulama lmar Plam degisikligi
teklifine iliskin Akcaabat Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih ve 637 sayih karan hakkmda oldugu
goriildu.

Yapilan goriisme sonunda:
Akcaabat ilcesi, Yaylacik Mahallesi, F43D22CIA pafta, 1343 ada, 1 nolu parsel ozel miilkiyete

konu olup, 1/25000 olcekli nazun imar planmda Turizm Alam, 1/5000 olcekli Nazim imar Plamnda,
Park Alam, Dere ve Turizm Alam, 1/1000 olcekli Uygulama Imar Planmda ise, Park Alarn, Dere ve
E:l,OO Yenyok:15.00 m (3 Kat) yapilasma kosullannda Otel olarak planlannustrr. Plan degisikligi
teklifi ile parselin otel alaru olarak planh kismmm kat yiiksekliginin artisi talep edilmistir. Bu kapsamda,
E:l,OO Yenyok:18.50 m (5 kat) yapilasma kosullannda Otel Alaru olarak planlanmasi talep
edilmistir.Akcaabat Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih ve 637 sayih kararmda; "Imar komisyonunca
yapilan degerlendirmede, plan degi#kligi teklifi her ne. kadar parsel olceginde olsa da soz konusu
tastnmaztn bulundugu imar adasintn tamamt park ve otel alani olarak duzenlendiginden ada baztnda
imar plan degi$ikligi mahiyetinde olup, 3194 saytli Imar Kanununun Ek 8. Maddesi ve Mekdnsal
Planlar Yaptm Yonetmeliginin 26. Maddesi dogrultusunda yaptlan plan degi$ ikligin in, plan ana
kararlartnt, surekliligini, butunlugian: ve sosyal teknik altyapt dengesini bozmayacak sekilde bir icerige
sahip olmasi uyartnca; degi$iklik konusu parse lin sosyal ve teknik altyapi kullamm I niteliginin
bulunmamasl ile birlikte otel amar;lz kullamm kararmm niifos yogunlugunu arttlracak bir diizenleme
olmadlgmdan ilave donatl alanlanna ihtiyar; gerekmediginden, Yaylaclk Mahallesi, F43D22C1A pafta,
1343 ada, 1parselde turizm kullammlmn nitelikli bir tesise donii$ebilmesi ve "Turizm Tesislerinin
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine jli$kin Yonetmelik" gereklerini saglayabilecek bir yapzla$ma karan
olu$turmaya yonelik imar planmm Yenr;ok:15 metre 3 kat olan yiikseklik karan Yenr;ok:18.50 metre 5
kat olacak $ekilde hazlrlanan 111000 olr;ekli uygulama imar plam degi#kliginin; teklijin yer aldlgl
alanm kentin giri$inde bulunmasl ve silueti etkileyecek bir konuma sahip olmasl nedeniyle Belediyemiz
Estetik Komisyonunun uygun gorecegi mimari projeye gore uygulama yapzImasl $artlyla uygun olacagl
miitalaa edilmi$tir .... 111000 olr;ekli uygulama imar plam degi$ikligi tekliji, Belediyemiz Estetik
Komisyonunun uygun gorecegi mimari projeye gore uygulama yapzlmasl $artlyla kabuliine oy birligi ile
karar verilmi$tir. " ifadesine yer verilrni;;tir.

YapIlan degerlendirmede, turizm alanlannda planll alanlar imar yonetmeliginde belirtilen kat
yiikseklikleri ve su basman seviyesi dikkate almdlgmda plamn uygulama imkan ve kabiliyetmi arttIrmak
iym yapda;;ma ko;;ullannm (5 kat) Yenyok:20.00 metre olarak diizenlenmesinin uygun olacagl miitalaa
edilrni;;tir.

5216 saYlh yasamn 7(b) maddesi geregince; Akyaabat ilyesi, Yaylaclk Mahallesi, F43D22CIA
pafta, 1343 ada, 1 nolu parsel numa a ta;;lnmaza ili;;kin UiP-6l148750 plan i;;lem numarah 1/1000
olyekli Uygulama imar P m degi;;i igi klifme ili;;kin Akyaabat Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih
ve 637 saYllt karar n ··talaa e ildigi ve diizenlendigi ;;ekliYle uygun goriildiigune dair imar ve
Baym.9lr,I~.)(''"'*,1?miE)1IT r p nu ya sunu~arak oy birligi ile kabuliine, geregi i,- 'vrakm imar ve
Sehir'ci]J..10Dalr~s~B;;k 19 onderilmesine karar verildi.12.0 1.2023 .
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karar konusu

6.12.2022
1l

T.C.
AKÇAABAT gÜYÜKŞEHİn İrÇE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Yaylacık Müallesi, 1343 adab 1 nolu parsele ilişkin diizenlenen l/l000 ölçekli
uygulama imar plan değişikliği hk.

4
1

637
ilçemiz

Osman Nuri EKİM
Belediye Başkanı

KATILDI

serkan Özoeuın
Mectis Üyesi

KATILDI

Satu şnrıİıv
Meclis Üyesi

ı(ATILDI

Mellkşh ATASOY
Meclis Üyesi
KATILMADI

Bakı MoRAoıoĞı_u
Meclis Üyesi

ı(ATILDI

Hasan iı_eı_i
Meclis Üyesi

KATILDI

Ersel ERTEM
Meclis Üyesi

KATILDI

Musa şeı-ıİııxnvn
Meclis Üyesi

KATILDI

Osman Zeki ALŞAN
Meclis Üyesİ

|GTILDI
Ahmet ÖnÜnr

Meclis Üyesi
KATILDI

Hakan KUWET
Mectis Üyesi

KATILDI

Zübeyda K^7H.
Meclis katibi

KATILDI

Erhan NADİR
Meclis Üyesi

|(ATILDI

Selahattin SAMLİ
Meclis Üyesi
KATILMADI

Aslan cÜrurn
MecIis Üyesi

KATILDI

Tuncay DEMİRCİ
Meclis Uyesi

KATILDI

Mahmut ÇAVUŞ
Meclis katibi

KATILDI

İsmet KIRAü
Meclis Üyesi

KATILDI

Muhammet rcöse
Meclis Üyesi

KATILDI

Mehmet ÖzgnyRAr
Meclis Üyesi

KATILDI

Burak EKİCİ
Meclis katibi

KATILDI

Murat üçüııcÜ
Meclis Üyesi
KATILMADI

Murat İŞÇi
Meclis Uyesi

|(ATILDI

Aytekin SEMERCİ
Meclis Üyesi
KATILMADI

Salih TARAKÇI
Meclis katibi

KATILDI
yücel Özrünr
Meclis Üyesi

KATILDI

özkan özrünr
Meclis Üyesi

ı(ATILDI

Erol GEDİKü
Meclis Üyesi

KATILDI

Cevdet BAYRAKTAR Davut GERİGELMEZ
Meclis 1. Başkan Vekili Meclis 2. Başkan Vekili

KATILDI KATILDI

Hasan İıvcrneseıv Emre AKGÜN
Meclis Üyesi Meclis Üyesi
İGTILDI |GTILDI

EDEN ÜYPİER

Belediyemiz Meclisi 2022Yı|ı 11. Dönem Aralık ayı toplantısmın 3. birleşiminin l. oturumunu
yapmak iizere 06l|212022 salı günü saat 14.00'de Belediye Başkanı Osman Nuri gKİI\4'in Başkanlığında
toplandı. Çoğunluğun toplantıya katıldığı anlaşıldığından giindemin l1. maddesinin miizakeresine geçildi.

İlçemiz Yaylacık Mahallesi, 1343 ada,1 nolu parsele ilişkin düzenlenen l/1000 ölçekli uygulama
imar plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 05ll0l2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda
görüşülmüş olup 537 sayılı karar ile Belediyemizİmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu
çalışmalarını tamamlayıp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; plan değişikliği teklifi her ne kadar parsel ölçeğinde
olsa da söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasınrn tamamı park ve otel alanı olarak
düzenlendiğinden adabazında imar plan değişikliği mahiyetinde olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun Ek 8.
maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. maddesi doğrultusunda yapılan plan
değişikliğinin; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütiinlüğünü ve sosyal teknik altyapı dengesini
bozmayacak şekilde bir içeriğe sahip olmasl uyannca; değişiklik konusu parselin sosyal ve teknik altyapı
kullanımı niteliginin bulunmaması ile birlikte otel amaçlı kullanım kararının nüfus yoğunluğunu artıracak
bir düzenleme olmadığından ilave donatı alanlarına ihtiyaç gerekmediğinden, Yaylacık Mahallesi, F43-
D-zz-C-I-A paft4 1343 ada 1 nolu parselde turizm kullanımınm nitelikli bir tesise dönüşebilmesi ve
"Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" gereklerini sağlayabilecek
bir yapılaşma kararı oluşturulmaya yönelik meri imar planının Yençok:l5 metre 3 kat olan ytikseklik
kararı Yençok:18.50 metre 5 kat olarak şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğinin; teklifin yer aldığr alanın kentin girişinde bulunması ve silüeti etkileyecek bir konuma sahip
olması nedeniyle Belediyemiz Estetik Komisyonunun uygun göreceği mimari projeye göre uygulama
yapılması şartıyla uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

. Belediyemiz Meclisince 5393 Sayılı Yasanın 18. maddesinin c) bendi uyannca yapılan görüşme
neticesinde; İmar Komisyonu raporu doğrultusunda; Akçaabat İlçesi, Yaylacık Mahallesi, F43-D-22-C-L-
A pafta, |343 ada 1 nolu parseli kapsayan alanda üst ölçek plan kararlanna uygun olarak imar ada haffında
değişiklik yapılmaksızın, emsal hakkı korunarak kat artışına yönelik hazırlanan 61814743 teklif nolu
1:1000 ölçekli Uygutama İmar Plan değişikliği teklifi, Belediyemiz Estetik Komisyonunun uygun

mimari projeye göre uygulama yapılması şartıyla kabulüne oy birliği ile karar
için alınan kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine

ZubeydaKAZAZ
Meclis Katibi

ÇAVtJŞ

karar

Katibi
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