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MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ
MESLEKİ DENETİMDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÇEKİNCE RAPORU
(MD-ÇED no: 2016/17-16/7-1)

Projenin Adı : Lojman  
Yer : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi

  H21c04c1d pafta, 1014 ada 1 parsel
  1016 Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı  

Yetkili Kurum : Bursa Nilüfer Belediyesi
Proje Müellifi : Gülten Kapıcıoğlu
Mal Sahibi : Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı

Bu çekince raporu, Mimarlar Odası’nın
Kamu Yararına çalışan bir meslek kuruluşu olması

ve bu nedenle 6235 Sayılı Yasa ile yükümlendiği
“kamuyu ilgilendiren mesleki konularda

ilgili idarelere görüş ve önerilerde bulunma”
görevinin yerine getirilmesi amacı

ve sorumluluğu altında düzenlenmiş olup,
“çevresel etkiler”i bakımından

sakıncalar yaratacağı kanaatine varılan projenin
ortaya çıkmasına neden olan imar koşullarına yöneliktir.

Bu nedenle,
proje müellifinin mimari hizmet ve müelliflik hakları saklıdır.

TESPİTLER
Söz konusu mimarî proje, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi sınırları içinde ve tapuda belirtildiği
gibi Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na (VAKIF) ait H21c04c1d pafta, 1014 ada 1 parsel sayı ile
kayıtlı taşınmaz üzerinde “konut” (lojman) işlevli tasarlanmıştır.

İçinde bulunduğu “Ertuğrul  Toplu  Konut  Alanı  Uygulama İmar  Planı”nda  “konut  alanı” iken;  “plan
tadilatı”yla,  ”işlev”i  aynı  kalmakla  birlikte  “resmi  kurum-lojman” alanı  olarak  “niteliği”i  ve  “imar
koşulları” değiştirilen  söz  konusu  parseldeki  tasarımın  dayanağı  olan,  Nilüfer  Belediyesi  İmar  ve
Şehircilik Müdürlüğü’nce düzenlenmiş 17 Haziran 2016/1172 tarih ve sayılı “imar durumu belgesi”ne
göre “yeni” imar koşulları: Ayrık nizam;

  Kullanma Alanı Kat Sayısı (KAKS=emsal): 1,75
  İmar yüksekliği: 24,50 mt (8 kat) olarak tanımlanmış;

Taban  Alanı  Kat  Sayısı  (TAKS=0,40),  “kot  alınacak  nokta”sı  (en  yüksek  kaldırım  kotu)  “bahçe
mesafeleri” ve “bina derinliği” hususları ise  Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBŞB) İmar Yönetmeliğinin
ilgili maddelerine bırakılmıştır. 
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OYSA
BBŞB Meclisinin 26 Ocak 2016-238 tarih ve sayılı kararı ile yürürlüğe giren  “PARSEL ÖLÇEĞİNDE
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ”nden önceki imar koşulları ise

KAKS: 1,00
İmar yüksekliği: 9,50 mt-3kat
Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS): 0,35’tir.

önceki sonraki

Bu  imar  koşullarına  göre  hazırlanarak  Mesleki  Denetim  için  Odamıza  sunulan  6  bin  601  m2
yüzölçümüne sahip söz konusu parsel için hazırlanan  102 bağımsız bölümlü, iki bodrum katı ve çatı
piyesleri de bulunan 7’şer, 8’er kattan oluşan toplam altı bloklu tasarımın yapı tanıtım belgesinde taban
alanının yaklaşık 4 bin 370 m2; toplam inşaat alanının ise 24 bin 660 m2 olduğu belirtilmektedir.

Çok hissedarlı “3’er katlı-konut” parselinin, 2007 yılında VAKIF tarafından satın alınmasının ardından
2013’te yapılan  “parsel ölçeğinde plan değişikliği” ile  “imar koşullarının misliyle artırılması” 14
Ağustos-13 Eylül 2013 tarihleri arasındaki askı süresi içinde Şubemizce değerlendirilmiş;

Yapılan  plan  tadilatının  “SOSYAL  DONATI  ALANLARININ  ‘O  ALTYAPIDAN  YARARLANACAK
NÜFUSUN ÇOĞALTILMASI’ YÖNTEMİYLE AZALTILMASI”na itiraz edilmiş; bu itiraz 11 Eylül  2013
tarih ve 2013-0770 sayılı “Askıdaki Plan Değişikliğine İtiraz” konulu yazımızla Nilüfer Belediyesi Plan ve
Proje Müdürlüğü’ne bildirilmiş;

ANCAK
İtirazımızın,  ilgili  belediyesince  dikkate  alınmaması  üzerine  konu  MİMARLAR  ODAMIZ  tarafından
mahkemeye taşınmıştır.

MİMARLAR ODASI
KENTİN ve BÖLGENİN GELİŞME DENGELERİ ile ÇEVRE YAPILAŞMA KOŞULLARI GÖZ ARDI EDİLEREK
PLANIN BU BÖLGE İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ NÜFUS YOĞUNLUKLARININ FAZLASIYLA ÜZERİNDE-PLANLAMA
ÖNGÖRÜLERİNİN  DIŞINDA,  BU  DENLİ  DEĞİŞTİRİLMESİNE  İMAR  HUKUKU,  KENTSEL  DENGELER  ve
TOPLUM YARARI açısından KARŞI ÇIKMASI GEREKTİĞİ KANISINDADIR.

DAHASI
Satış gerçekleştirildikten sonra “etik dışı” bir tutumla imar koşulları değiştirilen parselde yaratılan değer
artışının  “doğrudan ve tümüyle taşınmazın yeni sahibine aktarılması”nın kamusal zararı da göz
önünde bulundurularak açılan dava dilekçesinde sunulan;
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3194 Sayılı İmar Kanununa;
1/100.000 Ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Planına;
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına
Plan Yapına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu gerekçelerimiz

Bursa 3’üncü İdare Mahkemesinin E: 2014/914 ve 2014/1401 sayılı kararı ile  “UYGUN” bulunmuş ve
“plan değişikliğinin çevresinden farklı  yükseklik  ve yoğunlukta bir  konut kullanımının öngörülmesi,  buna bağlı
olarak plan bütünlüğünü bozacak nitelikte yoğunluk artışına neden olması  hususlarına bağlı  olarak planlama
esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı” olduğu gerekçesiyle PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL edilmiştir.

BÖYLECE
Nilüfer  Belediye  Meclisinin, imar  koşullarının  yeniden  “3  katlı  konut”  ve  “KAKS:1”  olarak
uygulanabileceğine ilişkin 6 Şubat 2015 / 155 tarih ve sayılı kararına rağmen;

VAKIF tarafından “iptal kararı”na itiraz edilmiş ve Danıştay 6’ncı Dairesinin 18 Eylül 2015 tarih ve (Esas
no:  2015/1030) 2015/5362 sayılı  kararında  “…planlama bölgesindeki  çevre,  ulaşım,  trafik  vb ilişkilerini
olumsuz  yönde  etkilemediği”  sonucuna  varılarak Bursa  3’üncü  İdare  Mahkemesi’nin “iptal  kararı
bozulmuş” dolayısı ile konu hakkında tekrar belediye meclisinde karar alma zorunluluğu doğmuştur.

ANCAK
BŞBB Meclisinin  26  Ocak  2016  tarihli  toplantısında  “AYNI  YER” İÇİN  KESİNLEŞMİŞ  MAHKEME
KARARINDAKİ  “İPTAL GEREKÇELERİNİ  AYNEN İÇEREN” (8  kat-KAKS:1,75)  PLANIN YENİDEN
GEÇERLİ KILINMASI-ÜRETİLMESİ YASAL ve ETİK OLMAYAN BİR DURUM YARATMIŞTIR.

KAZANILAN DAVA KAYBEDİLİYOR!
“içerik  yönünden AYNI  koşulları  hükmeden plan değişikli  hakkındaki  İKİNCİ  İTİRAZIMIZIN  da
REDDEDİLMESİ üzerine konu “aynı gerekçeler”le MİMARLAR ODAMIZ tarafından tekrar mahkemeye
taşınmıştır. Ancak;
,

“Yeniden yargılama” sonucunda söz konusu planın önce iptal edilmesi; ardından iptalin bozulması
üzerine  ilgili  meclislerde  “yeniden-yeniden  üretilen  karar  numaraları”nın  farklılaşması  öne  sürülerek
“dava  konusu  plan  değişikliğinin  artık  yürürlükte  olmadığı”  savı  değerlendirilerek  “konusu
kalmayan dava hakkında karar verilmesine gerek olmadığı”na hükmedilmiştir!

Savunma  ve  gerekçelerde  bu  vb  usulsüz  kimi  uygulamalara  gidilmesi  ve  hatalarda  ısrar  edilmesi
HUKUKA ve KAMU YARARI İLKESİNE AYKIRI olduğu gibi; söz konusu plan değişikliğinde “yüksek rant
beklentileri”nin etkili olduğu da anlaşılmaktadır.

MİMARLAR ODASI
Bu gerçeğin açıkça göz ardı edildiği; şehirciliğin ve mimarlığın reddettiği  “imar cinlikleri” ile hazırlanan
ve onaylanan tüm çalışmaların “planlama ilkelerine aykırı” olduğu; “mimarlığın, bulunulan çevreyle
uyumlu yerleşim dokusu yaratma ilkesi”nin açıkça göz ardı edildiği; bunun yerine Bursa'nın kentsel
değerlerini  koruyan ve gözeten bir imar politikası sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak;  plan
bütünlüğünü bozucu bu türden uygulamaların “kentsel dengeler,  şehircilik bilimi, hukuk ve toplum
yararı” açısından kabul edilebilir olmadığı düşüncesindedir.

KALDI Kİ;
Söz konusu 2015/1538 esas ve 2016/1150 sayılı mahkeme kararının “oy çokluğu” ile alınmış olması;
kararın ekindeki “şerh”te de bahsedildiği gibi “uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu alanda geçerli
olan yapılaşma koşullarını değiştiren bir karar” olmadığı; “önceki koşulların yeniden kabulüne ilişkin” bir
nitelik  taşıdığı;  dolayısı  ile  aslında  davanın  konusuz  kalmadığı  ve  “uyuşmazlığın  esasına  ilişkin  bir
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değerlendirme  yapılması  gerekliliği”nin  de  vurgulanmış  olmasına  rağmen  izlenen  süreçteki  yanlışlıklar
zincirine bakıldığında “bilinçli yapıldı”ğı izlenimini veren teknik hatalar gözlemlenmektedir.

BU NEDENLERLE
Bu vb usulsüz kimi uygulamalara gidilmesi ve hatalarda ısrar edilmesinin HUKUKA ve KAMU YARARI
İLKESİNE AYKIRI olduğu; “şehircilik ilkeleri çiğnenerek” alınan kararlarla sağlıksız bir kentleşmeye
neden olunacağı gerekçesiyle son MAHKEME KARARINA Odamız Avukatlarınca İTİRAZ edilmiştir.

ÖTE YANDAN
Henüz  “sonuçlanması  beklenen  bu itiraz-temyiz  süreci”nde Adalet  Bakanlığı  Teknik  İşler  Daire
Başkanlığı’nca Nilüfer  Belediyesine  “ruhsatın verilmesi” ve  “inşaat şirketiyle anlaşılmış” olduğu;
“yapı denetimi”nin de kendi teknik kadrosuyla sağlanacağına ilişkin 17 Haziran 2016- E: 707/271 tarih
ve sayılı “yapı ruhsatı” konulu yazısı gönderilmiştir.

ÇEKİNCELER-DEĞERLENDİRMELER
“Resmi kurumlarca üretilen proje ve uygulamalar”ın,  ilgili  yasa ve yönetmelikler gereği her türlü
“denetimden yoksun” olmasına rağmen  “projenin ruhsatlandırılması” ve meslek odaları  ile yapı
“denetim”ine de tabi olması Odamızca olumlu karşılanmakta; 
ÖTE YANDAN
“Konut alanı” olarak öngörülen işlevin “belirli bir resmi kurumda çalışmakta olan kişilerin barınma
gereksinimlerini karşılamaya yönelik-lojman” olarak kullanımının temelde aynı özelliği gösterdiği de
göz önünde bulundurulmakla birlikte;

MİMARLAR ODASI
 Gerek “resmi kurum lojman alanı” gibi şehircilik bilimi ve ilkelerine aykırı ibareler;
 Gerekse  “içinde  bulunduğu  plan”dan  ve  parsel  için  tanımlanmış  “emsal  alanından  daha

fazlası”nın kullanılabileceğine ilişkin hüküm ve kararların  çevre binalarla karşılıklı  OLUMSUZ
etkileşimler yaratacak bir yapılaşmaya yol açacağı kaygısı ile PLAN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZUCU
nitelikteki bu türden uygulamalarla “mimarlığın ve bulunulan çevreyle uyumlu yerleşim dokusu
yaratma ilkesi”nin açıkça göz ardı edildiği;

 Planlama aşamasında üst ölçekli  planlar  gözetilmeksizin  “sonradan” bölgeye  “ilave edilen
yoğunluk artışları” ile o plan için ayrılan teknik alt yapısının yetersiz kalacağı öngörüsüyle;

KENTSEL  DENGELER,  ŞEHİRCİLİK  BİLİMİ,  HUKUK  ve  TOPLUM  YARARI  açısından  KABUL
EDİLEBİLİR OLMADIĞI KANISINDADIR.

Kastedilen-istenilen-ilkelere, prensiplere uygun olan, parseldeki binaların çevre ve mahalle ölçeğinde
“birlikte-bir bütün” olarak algılanması- hissedilmesi hatta kullanılmasıdır.

Yapıların “kente uyumlu katılım”larının gözetilmesi; yapılar arasında siluet-oran ve bırakılan açıklıklar
için  uygun  ölçüler  seçilmesi  yöntemiyle  kentle  bütünleşmesi  yerine , kent  siluetine  “insan  ölçeği
dışında”ki etkileri ve çevre binalarla karşılıklı OLUMSUZ etkileşimleri dolayısıyla  “planlama ve tasarım
ilkelerine aykırı” olduğu kanaatine varıldığından, “ÇEKİNCE”yle karşılanmaktadır.

MİMARLAR ODASI
BU RAPORDA BELİRTİLEN    “PLANLAMA”   ve   “ÇEVRESEL KAYGILAR”  IN YANI SIRA; BU DENLİ    “HUKUK
DIŞI İŞ ve İŞLEMLER”  İN, ÜSTELİK   RESMİ KURUMLARCA YÜRÜTÜLMESİ  NİN SORGULANMASI ve KARŞI
ÇIKILMASI GEREKTİĞİ DÜŞÜNCESİNDEDİR.

MİMARLAR ODASI
Belli ve “bütüncül bir planlama”ya bağlı olmaksızın,  “sadece uygulamaya dönük yasal / yönetsel
kararlarlar”la yapılaşmalardaki düzensizliklerin giderilemeyeceği;

4



BU  YÖNTEMLE  “ÇAĞDAŞ  KENTE  DÖNÜŞME”NİN  MÜMKÜN  OLMADIĞI;  “AYNI  YERDE”Kİ  YAPI
YOĞUNLUĞUNUN  ARTTIRILMASI  ile  “DÜZGÜN,  PLANLI ve  ÇAĞDAŞ”  YERLEŞİMLER  YARATMANIN,
BÖLGE HALKININ “FİZİKİ ÇEVRE” AÇISINDAN YAŞAMA ORTAMI KALİTESİNİ YÜKSELTMEDİĞİ; KENTTEKİ
GERİLİM ve MEMNUNİYETSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRMADIĞI, TERSİNE ARTTIRDIĞI;

“Teknik karar vericiler” yerine “politikacılar”dan oluşan belediye meclislerindeki “siyasî söylem ve
popülist terminoloji”yle gerçekleştirilen “bilim dışı” plan değişikliklerinin, kentsel dengeler ve toplum
yararı açısından kabul edilebilir olmadığı düşüncesindedir.

MİMARLAR ODASI
Ortaya çıkan sonuçların, mimarlık ve şehircilik açısından da kabul edilemez nitelikler taşıdığı; 

Parsel bazında üretilen bu benzeri “plan bütünlüğü”nü bozucu nitelikteki kararların Anayasa’nın eşitlik
ilkesi ile yasa ve yönetmeliklerde yer alan planlama “temel ilke”lerine de aykırı olduğu;

Bu bağlamda  “kente karşı  işlenen bu türden suçlar”ın sorgulanması ve karşı  çıkılması  gerektiği
düşüncesindedir.

SONUÇ
PLANLAMANIN  “BİLİM”E  GÖRE  DEĞİL,  “KEYFİ” OLARAK  DEĞİŞTİRİLDİĞİ;  bu  nedenle  PLAN
DEĞİŞİKLİKLERİNE SAYISIZ DAVA AÇILAN yegâne ülkeyiz.
Planlama ve imar  konularında bilgi  ve  birikimleriyle  tanınan Bursa’da,  böylesi  uygulamalar  kentimiz
adına onur kırıcıdır.

BURSA’NIN  BU  TÜR  AYRICALIKLI  MENFAATLER  SAĞLANAN  PLAN  OYUNLARI  ile  DEĞİL;
“ŞEHİRCİLİK BİLİMİ”NE, “MİMARLIK KÜLTÜR”ÜNE, “KENTSEL “DEĞERLER”E ve “TOPLUMSAL
ÇIKARLAR”A UYGUN İMAR SÜREÇLERİYLE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMALIDIR.

Bu nedenlerle 
Mimarının “mimarî hizmet ve müelliflik hakları” saklı kalmak kaydı ile çevreye etkileri açısından yukarıda
belirtilen olumsuzlukları taşıdığı kanaatine varılan “PROJENİN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLAN
İMAR KOŞULLARI”na yönelik “sakınca”lar göz önünde bulundurularak “ÇEKİNCE”yle karşılanmaktadır.

Tüm ilgililerin bilgi ve değerlendirmelerine sunulur. 

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi

Dağıtım: Gereği İçin: Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi
Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı
Bursa Nilüfer Belediye Meclisi
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
Proje Müellifi

Bilgi İçin: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
Bursa Akademik Odalar Birliği
Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi
Ertuğrul Mahallesi Muhtarlığı
Yerel Basın
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