
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDU-TRABZON-RİZE-GİRESUN-GÜMÜŞHANE- 

ARTVİN PLANLAMA ALT BÖLGESİ 

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN 
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1. GİRİŞ 

Çevre Düzeni Planları dengeli ve sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekonomik 

kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak 

kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak yapılan ve 

tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. genel arazi kullanım kararlarını, politika ve stratejilerini 

belirleyen, bölge veya havza bazında hazırlanan, plan hükümleri ve plan açıklama raporuyla 

bütün olan üst ölçekli fiziki planlardır. 

Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli 

Çevre Düzeni Planı, planın amacına yönelik mekânsal kararlar, politika ve stratejileri 

içermektedir. 

 

2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU 

Gümüşhane Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce iletilen Gümüşhane İl Özel 

İdaresinin Bakanlığımızca 07.05.2021 tarihinde onaylanmış olan CDP Değişikliğinde 6.2 Kırsal 

Yerleşme Alanları başlığı altındaki 6.2.4 sayılı hükmünde; "Köyün genel ihtiyaçlarına yönelik 

olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, ibadethane, okul spor alanı, harman yeri, 

pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, ticarethane, mezarlık vb.) için yapılaşma 

koşulları ilgili idaresince belirlenir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için turizm, 

günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret, vb.) imar planı yapılması zorunlu olup Emsal: 0,50 dir. 

Diğer yapılanma koşulları çevre imar bütünlüğü gözetilerek alt ölçekli planlarda belirlenecektir.” 

denildiği, 6.25 Karayolu Kenarında veya Diğer Kara Ulaşım Güzergâhlarında Yapılacak Yapı ve 

Tesisler başlığı altında ise “6.25.5 Karayolu kenarında veya diğer kara ulaşım güzergâhlarında 

yapılacak yapı ve tesis alanlarında, imar planlarının ilgili kurum ve kuruluş görüşleri 

doğrultusunda, ilgili idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Bu alanlarda: Emsal 

(E)=0.50'dir. Kırsal yerleşme alanları içerisinde yer alması durumunda ise Emsal (E)=0.40'dir." 

hükmünün yer aldığı, hem köy yerleşik alanı ve civarı sınırı içerisinde olup, hem de karayolu 

kenarında olan taşlamazlar üzerinde yapılmak istenen her türlü inşaat faaliyetine yönelik yapılaşma 

koşullarının ne olacağı hususunda tereddütler oluştuğu ve bu iki plan hükmümün birbiriyle çeliştiği 

belirtilerek 6.25.5 sayılı plan hükmünün de değiştirilmesi talep edilmektedir. 

 

3. ORDU-TRABZON-RİZE-GİRESUN-GÜMÜŞHANE-ARTVİN PLANLAMA 

BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

KARARLARI 

 Bahse konu talep 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-

Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) amaç, ilke 

ve stratejileri çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda uygulamada olabilecek çelişkileri gidermek adına 6.25.5 sayılı plan hükmü; 

“Karayolu kenarında veya diğer kara ulaşım güzergâhlarında yapılacak yapı ve tesis 

alanlarında, imar planlarının ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, ilgili idaresince 

onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Bu alanlarda: Emsal (E)=0.50'dir. Kırsal yerleşme 

alanları içerisinde yer alması durumunda ise Emsal (E)=0.40'dir."  yerine  

“Karayolu kenarında veya diğer kara ulaşım güzergâhlarında yapılacak yapı ve tesis 

alanlarında, imar planlarının ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, ilgili idaresince 

onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Bu alanlarda: Emsal (E)=0.50'dir."  şeklinde 

değiştirilmiştir. 


