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İstanbul İli, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.12.1973 tarih 7621 sayılı 

kararı, 09.10.1976 tarih 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih 9871 sayılı 

kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.1984 tarih 234 sayılı kararı 

ile Sit alanı ilan edilen, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.06.1999 

tarihli ve 11012 sayılı kararı Adalardaki bütün yolların prensipte de yaya yolu olması öngörüldüğünden, 

motorlu araçların kullanılamayacağına, ancak Belediye ve Kaymakamlığın sağlık itfaiye, temizlik orman 

hizmeti, emniyet hizmetleri için kullanılmak üzere kısıtlı miktarda araç kullanılabileceğine, Kurulumuzun 

11.10.2012 738 sayılı kararı ile Adalar İlçesinde bulunan fayton sayısının azaltılması ve fayton kullanım 

şartları ile UKOME kararlarında geçen motorlu taşıt kullanımı ve Adalar bütününde bisiklet kullanılmasına 

dönük uygulamalara ilişkin ayrıntılı bilgi ve görüş istenmesine, Kurulumuzun 24.05.2013 tarihli ve 1252 sayılı 

kararı ile müzakerenin devamına  karar verilen Adalar ilçesinde fayton, yaya, bisiklet trafiğine ilişkin; Adalar 

Belediye Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi ayrıca şimdiye kadar alınmış olan 

16.06.1999 tarihli ve 11012 sayılı, 25.12.2009 tarih ve 2232 sayılı, 29.11.2010 tarih ve 2957 sayılı, 11.04.2011 

tarih ve 3261 sayılı kurul kararlarının birleştirilerek ve değerlendirilerek uygulamaya yönelik yeni bir kurul 

kararı alınması talep edilen 13.02.2013 tarihli ve M.34.6.ADA.2012/211 sayılı yazısı, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün konuya ilişkin görüşü 

iletilen 04.04.2013 tarihli ve 20980289/PLN1/1558/339463 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 

20.05.2013 tarihli raporları okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

İstanbul İli, Adalar ilçesinde fayton, yaya, bisiklet trafiğine ilişkin; Adaların tarihi ve turistik değeri 

göz önüne alındığında söz konusu alanın sit alanı olması ve Adaların genel anlamda sit alanı ilan edilirken 

tarihi ve pitoresk yapısına dikkat çekilmesi taşınmaz kültür varlıklarının muhtelif olarak korunmasının yanı 

sıra adaların bütüncül olarak tarihi yapısının korunmasının esas olması Adaların tescilli yapıları ile tarihi 

yapısının devamının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla bir takım tedbirlerin alınması 

gerekmesi nedeniyle 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,  

 

ASLI GİBİDİR 
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Faytonlarla yolcu taşımacılığı mevcut at ahırlarının kapasitesi göz önüne alınarak fayton sayısında 

azaltmaya yönelik ve gayri sıhhi uygulamalara son verilmesi amacıyla 5216 sayılı Yasanın 9. Maddesine göre 

Adalar Belediyesinin katılımıyla uygulamaya dönük yönetmelik yönerge çalışmalarının ivedilikle 

hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 

Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan incelemede bisiklet kullanımında sorunların çıktığının 

görüldüğüne, bu nedenle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara ve karmaşaya sebep olmaması için bisiklet 

kiralama yapılacak alanların kent merkezindeki yaya trafiğine engel olmayacak belli merkezlerde ve sınırlı 

sayılarda yapılabilmesi için Kurulumuza önerilerin iletilmesine 

Fayton park alanının kentsel sit alanının merkezinde oluşturduğu olumsuzluklar ve kent meydanı 

algısına olumsuz etkileri sebebiyle merkez dışında bir alanda değerlendirilmesi için önerilerin sunulmasına, 

  Sağlık sebebiyle aciliyet arz eden durumlarda tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınmış heyet raporu ile 

ihtiyacı tespit edilmiş ve Adalarda ikamet eden vatandaşlar için 250 kg ağırlık ve 20 km/sa hıza sahip 3 ve 4 tekerlekli 

akülü-elektrik şarjlı araçların Belediyenin yazılı izni ile kullanılabileceğine, 

 Kaymakamlık, Askeri Kuruluşlar ve Belediye ile bunlara bağlı birimlerin sağlık, itfaiye, temizlik, 

emniyet hizmetleri için kullanılmak üzere kısıtlı miktarda araç kullanılabileceğine,  

 Diğer hizmetlerden Orman İdaresi, İski, Ayedaş, İgdaş gibi kamu hizmeti sunan kuruluşların, zorunlu 

durumlarda geçici olarak öncelikle akülü, bu mümkün olmadığı taktirde akaryakıt ile çalışan hizmet 

taşıtlarının ilgili idareden alınacak yazılı izni ile çalıştırabileceğine,  

 Kamu hizmetlerinde kullanılacak motorlu taşıtların öncelikli olarak akülü taşıtlara dönüştürülmesinin 

uygun olduğuna, 

  

ASLI GİBİDİR 

Dr. A. Metin YILDIRIMLI 
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  Kültür ve sanat etkinlikleri, soğuk zincirin bozulmaması gereken gıda maddeleri ve un gibi maddeleri taşıyan 

motorlu taşıtlar (kamyon vb.) ile hazır beton mikserlerinin Adalara günübirlik giriş ve çıkışlarının Belediyenin 

belirleyeceği saatlerde, Belediyesinin yazılı izni ile Adalara getirilebileceğine, işleri tamamlandığında ivedilikle Adalar 

dışına çıkarılmasına, 

Bu karara uymayanlar hakkında 2863 sayılı kanun uyarınca yasal işlem yapılmasına, karar gereğinin 

Kaymakamlık ve Belediye tarafından yerine getirilmesine,  

Adaların tümünde ulaşım sorununa daha kalıcı çözümler üretmek amacıyla ilgili yerel yönetimleri ile 

işbirliği içinde ulaşım mastır planının hazırlanmasının istenmesine karar verildi.      

ASLI GİBİDİR 

Dr. A. Metin YILDIRIMLI 

Müdür  
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