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1 TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER 

1.1 Taşınmazın Adresi ve Ulaşımı  

Konu taşınmaz; “Yusuf Ziya Bey Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, 198 Ada 11 No.lu Parsel, Oltu / 

Erzurum” açık adresinde yer almaktadır. (40.55080559’’K, 42.00118572’’D) 

Taşınmaza; Oltu Şehir Merkezinden Ardahan istikametine doğru Cumhuriyet Bulvarı’na bağlanılarak, 

erişim sağlanabilmektedir. Taşınmaz; Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğü’nü 

yaklaşık 150 m. geçtikten sonra, sağ tarafta, Oltu Kilisesi’nin karşı hizasında konumlanmaktadır.  

1.2 Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler 

Ana Gayrimenkul Bağımsız Bölüm 

İli Erzurum Pafta No - Blok No - 

İlçesi Oltu Ada No 198 Kat No - 

Bucağı - Parsel No 11 Bağ. Böl. No - 

Köyü - Niteliği Hizmet Binası 

Lojmanları ve 

Bahçe 

Arsa Payı  - 

Mahallesi Yusuf Ziya Bey Niteliği - 

Sokağı - Eklentiler - 

Mevkii Göle Caddesi Parsel Alanı  7.280,76 m²    

Malik Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  (1/1) 

Edinme Sebebi ve Tarihi 3402 S.Y.nın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili – 

02/06/2015-979 – (Kesinleşme Tar.:26/02/2015) 

Tapunun Türü  Kat Mülkiyeti  Kat İrtifakı  Ana Taşınmaz  

Takyidat Bilgisi Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden; 18.07.2019 tarihinde 

alınan yazılı bilgiye göre, yukarıda bilgileri yazılı olan 

gayrimenkul üzerinde, 28.02.2019 tarih ve 686 yevmiye numaralı 

işlem ile kayıtlı,  “4046 Sayılı Özellestirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.” Beyanı bulunmaktadır. 

Takyidat varsa taşınmazın teminat 

olarak alınmasına, alım-satımına 

engel teşkil etmekte midir? 

Taşınmaz üzerindeki takyidat taşınmazın teminat olarak 

alınmasına ve alım-satıma engel teşkil etmemektedir. 

1.3 Taşınmazın Konum ve Çevre Özellikleri Tanıtımı 

Taşınmaz; “Yusuf Ziya Bey Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, 198 Ada 11 No.lu Parsel, Oltu/ Erzurum” 

açık adresinde konumlanmaktadır. Taşınmaz; Oltu kent merkezi olarak adlandırılabilecek olan Saat 

Kulesi’nin kuzeydoğusunda, Cumhuriyet Bulvarı ve Güzide Sokak arasında kalan içerisinde yer 

almaktadır.  
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Oltu kent merkezi; Cumhuriyet Bulvarı, Harman Caddesi, 25 Mart Caddesi ve Yeşil Vadi Caddesi 

arasında kalan alanı kapsamakta olup bölgedeki ticari hareketlilik Cumhuriyet Bulvarı’nın 25 Mart 

Gençlik Parkı’nın bulunduğu bölümünden başlayarak Oltu Kaymakamlığı arasında kalan alanda 

yoğunlaşmaktadır. Bu bölgeden uzaklaştıkça yerleşim dokusuyla beraber ticari hareketlilik de 

azalmaktadır. Şehir merkezi olarak tanımlanan alan içerisinde ortalama 3 – 4 katlı betonarme nitelikli 

iş merkezleri ile zemin katları ticari fonksiyonlu üst katları konut veya işyeri fonksiyonlu kullanılan 4 – 

5 katlı betonarme yapılar yer almaktadır. Şehir merkezinden uzaklaşıldıkça, özellikle çeper bölgelere 

doğru, ağırlıklı olarak tamamı konut fonksiyonlu kullanılan 4 – 5 katlı yapılar yer almaktadır. 

Apartman tipi yüksek katlı yapılar; daha çok ilçenin güneybatı ve batısında yoğunlaşmaktadır.  

Taşınmaz; Oltu ilçe merkezine yaklaşık 700 m. mesafede konumlanmaktadır. Bölge; doğu yönünde 

Oltu Çayı ve tarımsal nitelikli arazilerin sınırlayıcı etkisi ve kentin Oltu Çevre Yolu ve Oltu Devlet 

Hastanesi’nin etkisi ile ilçe merkezinin güneybatısına doğru gelişiyor olmasına bağlı olarak, gerek 

kentsel gelişmeden, gerekse merkezdeki ticari hareketlilikten faydalanamadığı ve bölgedeki yaya 

hareketliliğinin düşük olduğu gözlenmiştir.  

İmar planlarında taşınmazın bulunduğu bölgenin kuzeyinde kalan alan ile beraber 3 farklı bölgenin 

kentsel gelişme alanı olarak planlandığı görülmektedir. Ancak henüz imar planlarında meskûn saha 

olarak gösterilen alanların yapılaşmadığı ve mevcut kentsel gelişme yönü dikkate alındığında, kentsel 

gelişmenin taşınmazın bulunduğu bölgeye kaymasının zaman alacağı düşünülmektedir. Saha 

incelemelerinde yapılan görüşmelerde, Oltu Kilisesinin restore edilmesinin gündeme gelebileceği 

öğrenilmiştir. Bu restorasyon çalışmasının kapsamlı bir kentsel tasarım projesi ile birlikte ele 

alınarak, bir çekim noktası oluşturulması halinde ise, bölgeye doğru bir yönelişin söz konusu 

olabileceği de düşünülmektedir.  

Taşınmaz; Oltu kent merkezine 700 m. Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesine yaklaşık 1,62 km. 

mesafede bulunmakta olup, yakın çevresinde Oltu Kilisesi ve Oltu Orman İşletme Müdürlüğü 

bulunmaktadır. 
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Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ 

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/
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Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ 

 

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/
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2 TAŞINMAZIN İMAR DURUMU 

2.1 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

Taşınmaz; 12.11.2015 tarihinde onanan Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 

Ölçekli Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde, "Kentsel Meskûn (Yerleşik) Alan" fonksiyonunda 

kalmaktadır.  

 

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

2.2 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 

Oltu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre 198 ada 11 no.lu parsel; 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 11.09.2017 tarih, 2017/73 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği 

ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları içerisinde kalmaktadır.   
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1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 

2.3 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

Oltu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre 198 ada 11 no.lu parsel; 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 11.09.2017 tarih, 2017/73 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli 

imar plan değişikliği sınırları içerisinde kalmaktadır. Parselin; bir kısmı park, bir kısmı yol alanında 

kalmakta olup, kalan kısmı ise gelişme konut alanında kalmaktadır. Parselin gelişme konut alanında 

kalan kısmında; Cumhuriyet Bulvarı’na bakan cephesinde “Bitişik Nizam”, “7 Kat”, “TAKS:0,40”, 

“KAKS:1,60” yapılaşma koşullarında, “Yol Boyu Ticaret + Konut” alanında, iç kısımda ise kısmen 

“Ayrık Nizam”, “4 Kat”, “TAKS:0,40”, “KAKS:1,60” yapılaşma koşullarında “konut” fonksiyonu 

öngörülmüştür. Parselin farklı kullanım fonksiyonlarında kalan kısımlarının alansal dağılımı şu 

şekildedir; 

Alan Kullanımı Yüzölçümü (m²) 

)) 

Oran (Yüzde) 

Gelişme Konut Alanı 4.409,56 60,56 

Park 1.888,88 25,94 

Yol 982,32 13,50 

Toplam 7.280,76 100,00 
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1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

Plan Adı  : 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği 

Plan Onay Tarihi : 11.09.2017 – 2017/73 

Plan Notları :  

Uygulama hükümleri:  

1. Planlama alanı Erzurum ili, Oltu ilçesi, Yusuf Ziya Bey mahallesi, 198 ada 11 no.lu parseli 

kapsar. 

2. 1/1.000 ölçekli Erzurum ili, Oltu ilçesi, Yusuf Ziya Bey mahallesi, 198 ada 11 no.lu parsele ait 

uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporuyla bir bütündür. 

o Gelişme konut alanlarında yapılaşma koşulları; 20 metre yol cephesinde bitişik nizam 7 kat; 

geri kalan kısımda ayrık nizam 4 kat ve ön bahçe çekme mesafesi 5 metredir. TAKS:0.40 ve 

KAKS: 1.60’tır.  

3. Yol boyu ticaret bölgesi olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin yol 

seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında, gürültü ve kirlilik 

oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, günlük ihtiyaçları 

karşılamaya yönelik olarak; dükkân, kuaför, terzi, muayenehane, lokanta, pastane, anaokulu, kreş 

gibi konut dışı hizmetler yer alabilir. 
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4. Parklar: imar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabi zemin veya 

tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli 

derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve 

oyun alanı, umumi helâ, bir katı H:4,50 m’yi ve TAKS toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir 

malzemeden yapılmak kaydıyla açık çay bahçesi, büfe, pergola, kameriye, muhtarlık, güvenlik 

kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği kentte 

yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır.  

5. 21/06/2016 tarihinde Erzurum çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından onaylanan Erzurum ili, 

Oltu belediyesi, revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunda belirtilen hususlara 

uyulacaktır. Jeolojik açıdan ayrıntılı etüt gerektiren alanlar (AJE) için belirlenen yapılaşma 

koşullarına ve önerilere uyulması zorunludur. Yapılara esas projelerin yapılmasında önce parsel 

bazında zemin etüdü yapılması, yapıların zemin etüt sonuçlarına göre projelendirilmesi esastır. 

6. Planlama alanında ‘afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik’ hükümlerine ve 

‘deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik’ hükümlerine uyulacaktır. 

7. Yollar, yeşil alanlar (çocuk bahçesi, park vb.), otopark alanları gibi kamunun kullanımına açık 

alanlar kamu eline geçmeden parsel veya ada bazında inşaat ruhsatı, teknik altyapı alanları (içme 

suyu, kanal vb.) Gerçekleşmeden iskân ruhsatı verilemez. 

8. Planlama alanında, herhangi bir uygulama yapılmadan önce Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 

görüş alınması zorunludur. 

9. Uygulama imar planı hatları ve mülkiyet hatları arasındaki 3 m ye kadar olan uyuşmazlıkları 

uygulama sırasında çözümlemeye belediyesi yetkilidir. 

10. Bu plan ve plan hükümlerinde yer almayan konularda mevcut 1/1.000 ölçekli uygulama imar 

planı hükümleri, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.  

*plan notlarının tamamı, rapor eklerinde sunulmuştur.  

3 TAŞINMAZIN YASAL DURUMU 

 Konu mülkün sınırları içerisinde bulunduğu 1/5000 ölçekli “Nazım İmar Planı Değişikliği” ve 

1/1000 ölçekli “İmar Planı Değişikliği” ile ilgili olarak herhangi bir hukuksal sorun 

bulunmamaktadır. 

 Parsel; herhangi bir kentsel dönüşüm, riskli alan, rezerv yapı alanı sınırları içerisinde 

kalmamaktadır.  

 Yerinde yapılan incelemelere göre, parsel üzerinde, daha önceden Erzurum Şeker Fabrikası 

Oltu Ziraat Bölge Şefliği tarafından kullanılan; tek katlı betonarme nitelikli 134 m²  büyüklüğünde 

bölge şefliği binası, 2 katlı betonarme nitelikli 134 m² oturuma ve toplam 268 m² kapalı alan 
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büyüklüğüne sahip lojman binası, 2 katlı betonarme nitelikli giriş kat garaj üst kat işçi lojmanı olarak 

inşa edilmiş toplam 142 m² büyüklüğünde garaj ve lojman binası ve tek katlı betonarme nitelikli 

toplam 850 m² büyüklüğünde 2 adet ambar binası bulunmaktadır.  

 İlgili belediyede yapılan incelemelerde; parsel üzerinde yer alan yapılara ait herhangi bir yapı 

ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve mimari proje bulunamamıştır.  

 

4 TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ 

4.1 Taşınmazın Kullanıcı Durumu ve Bölgenin Deprem Derecesi 

Deprem Bölgesi 
1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece 

 X    

 

Kullanıcı Durumu 
Kiracı Mal sahibi Boş İşgal 

  X  

İşgal ve Kirada İse Kim Tarafından ve Ne 

Amaçla Kullanıldığı 

Yerinde yapılan incelemelere göre, parsel üzerinde 

kullanılmayan 4 adet yapı bulunduğu görülmüştür. 

 

4.2 Taşınmazın Geometrik ve Topoğrafik Özellikleri 

Parsel Geometrisi: Tanıtım konusu 198 ada 11 no.lu parsel; yamuk bir geometriye sahiptir.  

Parsel Ölçüleri: Taşınmaz; Cumhuriyet Bulvarı cepheli olup, kuzeybatı yönünden bulvara yaklaşık 

162 metre cephesi bulunmaktadır.  

Eğim: Taşınmazın bulunduğu bölge düz bir yapıya sahiptir.  

Altyapı ve Diğer Özellikleri: Taşınmaz; şehir içi yerleşimin olduğu bir bölgede yer alması nedeni ile 

elektrik, su, telefon, asfalt yol vb. teknik alt yapının tamamlandığı bir konumdadırlar.  

4.3 Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapıya Ait Bilgiler 

Yerinde yapılan incelemelere göre, parsel üzerinde, daha önceden Erzurum Şeker Fabrikası Oltu 

Ziraat Bölge Şefliği tarafından kullanılan; tek katlı betonarme nitelikli 134 m²  büyüklüğünde bölge 

şefliği binası, 2 katlı betonarme nitelikli 134 m² oturuma ve toplam 268 m² kapalı alan büyüklüğüne 

sahip lojman binası, 2 katlı betonarme nitelikli giriş kat garaj üst kat işçi lojmanı olarak inşa edilmiş 

toplam 142 m² büyüklüğünde garaj ve lojman binası ve tek katlı betonarme nitelikli toplam 850 m² 

büyüklüğünde 2 adet ambar binası bulunmaktadır  
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