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İstanbul İli, Adalar İlçesinde Motorlu Taşıt kullanımına ilişkin; bütün yolların prensipte yaya olarak 

belirlendiğine, bu nedenle ilçenin kültür kimliği ve diğer özelliklerinin korunmasının bir gereği olarak Adalar 

genelinde motorlu taşıt trafiği olamayacağına ve Adaların bu önemli özelliği kısmi bile olsa bozulamayacağına,  

a) Ancak Kaymakamlık, Askeri Kuruluşlar Orman İdaresi ve Belediye ile bunlara bağlı birimlerin 

sağlık, itfaiye, temizlik, emniyet hizmetleri için kullanılmak üzere kısıtlı miktarda araç 

kullanılabileceğine,  

b) Diğer hizmetlerden İSKİ, Ayedaş, İGDAŞ gibi kamu hizmeti sunan kuruluşların, zorunlu 

durumlarda öncelikle akülü, bu mümkün olmadığı takdirde Kaymakamlık tarafından belirlenecek 

geçici süre ile akaryakıtla çalışan hizmet taşıtlarının Kaymakamlığın yazılı izni ile 

çalıştırabileceğine,  

c) Katı artıklar ile, bağ-bahçe atıkları ve inşaat malzemelerinin Belediye tarafından taşınabileceğine,    

d) Kültür ve sanat etkinlikleri ile soğuk zincirin bozulmaması gereken gıda maddeleri ve un gibi 

maddeleri taşıyan,(Adalardaki yol ağlarının taşıma kapasitesinin ağır tonajlı araçlara uygun 

olmaması nedeniyle istiap haddi 32 tonu geçmeyen) ihtiyaca yönelik motorlu taşıtların günübirlik 

olarak Belediye’nin yazılı izni ile Adalara getirilebileceğine,    

e) Tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile ihtiyacı tespit edilmiş ve Adalarda 

ikamet eden vatandaşlar için 35 kg ağırlığı ve 20 km/ saat hızı geçmeyen akülü taşıyıcı araçların 

Belediye’nin yazılı izni ile kullanılabileceğine, 

f) Kamu hizmetinde zorunluluk arz eden araçların dışında gene kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 

35 kg ağırlığı ve 20 km/ saat hızı geçmeyen taşıyıcı araçların Belediye’nin yazılı izni ile 

kullanılabileceğine, 

 

Bu kararımızda belirtilenlerin dışında herhangi bir şekilde her türlü yakıtla çalışan motorlu taşıtların ve 

motosikletlerin Adalara sokulmasının yasaklanmasına, kamu hizmetlerinde kullanılacak motorlu taşıtların akülü 

taşıtlara dönüştürülmesinin uygun olduğuna, bu karara uymayanlar hakkında 2863 sayılı kanun uyarınca yasal 

işlem yapılmasına, karar gereğinin Kaymakamlık ve Belediye tarafından yerine getirilmesine oybirliği ile karar 

verildi.                                                                  
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