
Plan Toplantılarında Ele Alınan Tartışmalı Konulara İlişkin Bilgi Notu 

Toplantılarda katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmeler ve toplantı sonrasında yazılı ve 
sözlü olarak bize iletilen tüm diğer görüş ve eleştiriler revizyon çalışmaları kapsamında 
değerlendirilmektedir ancak bunlar bu bilgi notunun konusu değildir. 

Bu kapsamda ele alınacak başlıklar bunlardır: 

1. Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı nedir? 
2. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı olmadığında ne olur, geçici yapılaşma koşulları nedir? 
3. Öneri Donatı Alanları 
4. Öneri Park Alanları 
5. İlave Nüfus  
6. Yol Genişlikleri - Orman Yolları - 6 metre Yollar 

1.Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı nedir? 

Nazım İmar Planı (NİP) Nedir? 

1/5000 ölçekli nazım imar planları genel nitelikli planlardır. Nazım İmar Planları varsa çevre 
düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine çizilir. Bu planlarda arazi kullanımları 
ile yerleşme alanları şematik olarak gösterildiğinden, nazım imar planı üzerinden ölçü alınarak 
uygulama yapılamaz. Nazım imar planlarında kentsel alan kullanımı ve sosyal-teknik donatı 
alanları ayrıntılı olarak gösterilir. Ancak ölçeği gereği gösterilemeyen her türlü sosyal, kültürel 
donatı alanı ve teknik altyapı alanları, taşıt ve yaya yolları mevzuatla belirlenmiş standartlara 
uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenir. Nazım imar planlarıyla; 

 Gelecek vizyonu, plan amaçları, plan hedefleri ve uygulama stratejileri  
 Arazi parçalarının genel kullanım kararları ve ilkeleri  
 Nüfus yoğunlukları  
 Yoğunluk, yapılaşma ve kullanımlara ilişkin esaslar ve uygulama ilkeleri  
 Donatı alanları: eğitim, ibadet, spor, kültür, sosyal, teknik altyapı gibi kamusal hizmet 

alanları 
 Açık ve yeşil alan sistemi  
 Ulaşım ve erişilebilirlik kararları: yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımı 
 Müdahale alanları: Koruma, sağlıklaştırma ve yenileme alan, program ve projelerinin 

etaplama esasları gibi konular belirlenir.  

Mekansal olarak haritaya işlenen bu kararlar, bunları tamamlayan plan notları ve plan raporu 
ile detaylandırılır ve uygulama imar planına esas teşkil edecek şekilde düzenlenir. İmar planları, 
3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunları ve ilgili yönetmeliklere 
göre düzenlenmektedir.  

Aşağıda 1/5000 Nazım İmar Planları ve 1/1000 Uygulama İmar planlarının yetki ve 
kademelenmesi şemasını bulabilirsiniz. 



 

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) Nedir? 

Koruma Amaçlı Nazım İmar Plânları, doğal, tarihi, arkeolojik ve/veya kentsel sit alanı olarak 
tescil edilmiş alanlarda, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda 
korunması amacıyla hazırlanan planlardır. Arkeolojik, tarihi, doğal, mimarî, demografik, 
kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı 
olarak; halihazır haritalar üzerine yapılır. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarında, nazım imar 
planlarına ek olarak: 

1. Koruma esasları ve koruma alanlarının yönetimi   
2. Eylem planları, uygulama programları   

gibi konular belirlenir. Mekansal olarak haritaya işlenen bu kararlar, bunları tamamlayan plan 
notları ve plan raporu ile detaylandırılır ve uygulama imar planına esas teşkil edecek şekilde 
düzenlenir. 

Adalar İlçesi’nin büyüklüğü gereği, nazım plan 1/5000 ölçekli olarak hazırlanmaktadır. İlçede 
doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanları bulunduğu için Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 
hazırlanmaktadır. 

Koruma amaçlı imar plânı; 1983 tarihli ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında yapılmaktadır. 2004 tarihli ve 5226 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan tanımlarda bazı 
değişiklikler yapılmış, yeni bentler eklenerek yeni tanımlamalara yer verilmiş ve Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planlarının tanımı da yapılmıştır. 

Adalar’da bulunan doğal sit alanları Orman Kanunu, Kıyı Kanunu ve yönetmelikleri, 109 No’lu 
Tabiat Varlıkları Koruma Merkez Komisyonu İlke Kararı ve 728 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 



Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları gibi kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına uygun olarak 
düzenlenmektedir. 

2. Nazım plan olmadığında ne olur? Geçiş dönemi yapılanma koşulları nedir? 

Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanma ve onay sürecinin diğer planlara göre süre 
olarak  daha uzun sürmesi ve gecikmesi nedeniyle koruma kurulları tarafından “Geçici 
Yapılaşma Koşulları” ya da güncel tanımıyla “Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 
Şartları” (GDKE) belirlenmektedir. 

Sit alanlarına ilişkin tüm ölçeklerde yapılmış; koruma bölge kurullarının uygun görüşü alınarak 
yürürlüğe giren planların yargı kararları ile uygulamasının durdurulması veya iptal edilmesi 
halinde ilgili koruma bölge kurulunca geçiş dönemi yapılanma şartları yeniden belirlenir.  

Planın iptali halinde plan yapım süreci başlatılır. Planlarda kısmi iptal olması halinde iptal 
edilen kısma ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları Koruma Bölge Kurulunca 
belirlenir ve plan bütünü göz önünde bulundurularak ilgili idarece plan yapım süreci başlatılır. 

Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları (GDYK),  geçiş dönemini nitelemekte  ve  geçici  bir  süreyi 
ifade etmektedir. Yani  Koruma  Amaçlı  İmar  Planının (KAİP) hazırlanmasına yönelik verilen 
yasal  süre  içerisinde (1 yıl)  yapılaşmaya  yönelik hükümleri içermektedir. (KAİP) yapılıncaya 
kadar koruma kurulu  tarafından  bir  ay  içerisinde belirlenen  (GDYK), 
(KAİP)  elde  edilinceye  kadarki  her  türlü  inşai  ve  fiziki  uygulama  ve müdahaleleri 
kapsamaktadır.  

Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının sit alanlarındaki yeterlilikleri incelendiğinde bazı 
olumsuzluklarla karşılaşıldığı görülmektedir. 

KAİP  hazırlanma  sürecinin  yasal  süreden  daha  uzun  olması   ve  gecikmesi  sonucu  bir  ge
çiş dönemini  ifade ettiğinden  kalıcı ve  ayrıntılı  hükümler içermeyen  GDYK’nın  kalıcı 
hale  gelmesi gibi olumsuz durumlar yaşanmaktadır. Ayrıca 
bu  hükümlerin  yetersiz  hale  gelmesi  sonucunda  da  geçiş 
döneminde  eski  yapıların  müdahalelerden  uzak  olarak  daha  da  eskimesi  ve yerleşmelerde 
sağlıklı bir yaklaşımın gecikmesi sorunu gündeme gelmektedir.  

3. Öneri Donatı Alanları 

Taslak planlarda önerilen yeni donatı alanlarının sayısı bazı katılımcılar tarafından yüksek 
bulunmuş, eğitim, sağlık gibi merkezi yönetim güdümünde olan kullanımlar için ayrılan 
alanlarda işlevlendirme ve projelendirmenin Bakanlıklar tarafından gerçekleştirilecek olması, 
bunların Adaların ihtiyaçları, özgün koşulları, mimari miras ve ekolojik kırılganlığının yeterince 
dikkate alınmadan yapılabileceği konusunda endişe yaratmıştır. Ayrıca teknik bir ifade olan 
donatı kelimesinin tanımlanması gerektiği anlaşılmıştır.  

Donatı alanları olarak ifade edilen alanlar; Sağlık Alanı, Eğitim Alanı, Spor Alanı, Park Alanları, 
Kültürel Tesis, Sosyal Tesis, Belediye Hizmet Alanı, Kamu Hizmet Alanı gibi kamusal 
hizmetlerin sunulduğu alanları tanımlamaktadır. Bu alanlarla ilgili tanımlar ve standartlar 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirlenmektedir.  



Donatı olarak tariflediğimiz bu işlevler, yapılan toplantılar, hane halkı ve diğer anket sonuçları, 
öneri ve talepler dikkate alınarak değerlendirilmiş; bununla birlikte plan standartlarına göre 
yapılan hesaplamalar doğrultusunda da ihtiyaç olarak tespit edilmiştir. Bu alanların tamamı 
maliye, hazine ve vakıf mülkiyetindedir. Böylece mevcuttaki kamu mülkiyetindeki alanlar, 
1/5000 ölçekli KANİP ile kamuya açık ortak kullanım alanları olarak tasarlanmıştır.  

Aşağıda donatı alanı olarak ifade ettiğimiz alanların, yasal tanımları verilmektedir.: 

Sağlık Tesisi: Hastane, sağlık ocağı, doğumevi, dispanser, poliklinik vb. alanlar 

Eğitim Tesisi: Tüm eğitim ve öğretim tesisleri ile birlikte bu alanlarda ihtiyaç duyulan diğer 
sosyal altyapı tesisleri 

Spor Alanı: Açık ya da kapalı futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. 
alanlar  

Park Alanı: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlar 

Sosyal Tesis Alanı: Kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, 
rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri vb. alanlar 

Kültürel Tesis Alanı: kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, 
konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera vb. alanlar 

Belediye Hizmet Alanları: itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, 
araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt 
tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal 
ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan 
tesisler ile sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin 
yapılabileceği alanlar 

Kamu Hizmet Alanları: Kamu hizmetlerinin görülmesi, toplumun ihtiyaçlarının giderilmesi 
amacıyla ayrılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş alanlardır. 

Yukarıda belirtilen faaliyet alanları, nazım planlarda yer alabilecek bütün kullanımları tarif 
etmektedir. Ancak elbette, Adalar’da asfalt tesisi, kongre merkezi, buz pateni sahası gibi alanın 
ölçeğiyle ve gerçekleriyle örtüşmeyen işlevler geliştirilmeyecektir. Plan notlarında bu konuya 
yönelik olarak adalara özgü bazı kısıtlamalar getirilmekte ve sadece ada ölçeğinde hizmet 
verecek küçük ölçekli donatılar yapılacağı belirtilmektedir. Örneğin, belediye hizmet alanları 
için, taslak planda öngörülen kullanımlar: İSKİ su deposu ve terfi merkezleri, atlı yaşam 
merkezi, ahırlar ve muhtarlıklardır. 

Planla ayrılan donatı alanlarında inşa edilecek tesisin faaliyet alanının kararı ve 
projelendirilmesi, ilgili Bakanlığın sorumluluğundadır. Ancak plan notları ve ekolojik kentsel 
tasarım rehberi ile yapı niteliklerine dair yönlendirme ve sınırlandırma yapmak mümkün 
olacaktır. Ayrıca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da bu hassasiyetler doğrultusunda 
hazırlanacak, projeler Koruma Kurulu’nun onayından geçecek ve Ekolojik Kentsel Tasarım 
Rehberi’ne uygun olarak geliştirilecektir. Bunun yanında Strateji Belgesi, Adalar’da faaliyet 



gösteren kamu kurumlarının alanı, ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini daha iyi anlaması, 
operasyonlarını, projelerini ve yapılaşma kararlarını bunlara göre şekillendirmesi için rehber 
işlevi görecek şekilde kurgulanmıştır.  

Bu fonksiyon tanımlamaları, bugün tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmıştır ancak 
zamanla farklılaşan ihtiyaçlara göre bu alanları yeniden tanımlamak mümkündür. İhtiyaç 
olduğu durumda, kamu yararı ilkesini koruma şartıyla plan tadilatıyla planda tanımlanan 
fonksiyonlar değiştirilebilir.  

Bilgi notunun sonunda öneri ve mevcut donatı alanlarının ada bazında şematik gösterimlerini 
bulabilirsiniz. 

4. Öneri Park Alanları 

Toplantılarda taslak plan için tanımlanan öneri park sayıları bazı katılımcılar tarafından fazla 
bulunmuş, Adaların standart bir kentsel alan gibi düşünülmemesi gerektiği buradaki orman 
alanlarının park ihtiyacını karşıladığı vurgulanmıştır.  

1/5000 ölçekli planlarda ölçek nedeniyle şematik gösterim gereğince peyzaja konu olacak açık 
alanlar, merdivenler gibi mekansal öğeler, bu alanların kamusal niteliklerini ortaya koymak 
adına park olarak gösterilmiştir. Taslak planda belirlenen park alanlarının bir kısmı, saha 
çalışmalarında yapılan tespitler doğrultusunda çocuk parkı olarak, bir kısmı da yakın mesafe 
içinde dinlenme ve park kullanımına ihtiyaç duyan yaşlı, engelli vb. vatandaşlar için 
önerilmiştir. Diğerleri ise, kentlerde görmeye alışkın olduğumuz ve içlerinde yürüyüş yollarının 
olduğu, tasarlanmış, peyzaj ve diğer düzenlemelerin yapıldığı yeşil alanlar olarak 
düşünülmemelidir. 1/5000 ölçekli plan lejantı standartları gereği “park” olarak gösterilecek 
bu alanların bir kısmında hiçbir düzenleme veya müdahale yapılmayacaktır. Bir başka deyişle, 
bu alanlar olduğu gibi korunacak ve koruma alanı görevi görecektir. Mekansal düzenleme 
yapılacak parklardaki peyzaj çalışmaları ise, plan notları ve Ekolojik Kentsel Tasarım Rehberi 
aracılığıyla ekolojik onarım sağlayacak şekilde yönlendirilecektir. Ekolojik onarım kapsamında, 
sadece yerel ve kurakçıl bitkilerin kullanılması, yağmur suyu hasadı, malçlama gibi su tutma 
yöntemlerinin uygulanması, zeminler için sadece geçirgen ve doğal malzemelerin kullanılması, 
yağmur sularının bitki diplerine ve geçirgen zeminlere yönlendiren tasarımlar yapılması gibi 
düzenlemeler önerilecektir. Bunun yanında bazı park alanları da mahalle bostanı olarak 
düzenlenecektir. Mahalle bostanları, saha çalışmalarında talep olarak iletilmiş, plan ile her 
adaya 1 tane olacak şekilde tanımlanmıştır ve bu alanlarda yalnızca ekolojik  uygulamaların 
yapılması, su tutma yöntemlerinin kullanılması plan notlarıyla  teşvik edilecektir. 

Hangi park alanlarının çocuk oyun alanı veya yetişkinlere yönelik düzenleneceğine, 
hangilerinin müdahalesiz bırakılacağına, hangilerinde ekolojik onarım türünde peyzaj 
uygulamalarının yapılacağına, alt ölçek plan çalışmaları kapsamında ilgili birimlerin (Kentsel 
Ekolojik Sistemler Md., Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Md., Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Md.) 
rehberliğinde karar verilecektir. 

5. İlave Nüfus  

Toplantıda, taslak planda yeni konut gelişim alanı tanımlanmadığı, imar hakkının yani kat 
yüksekliğinin  2 katla sınırlandırıldığı, buna göre boş parsellerin bu yapılaşma hakkına göre 



yapılaşması durumda 4461 kişilik bir nüfus artışı olabileceği belirtilmiştir. Bu artışın Adalar için 
yüksek olduğu, boş parsellerde yapılaşmayı engelleyici kararlar getirilmesi gerektiğini dile 
getiren katılımcılar olmuş,  ayrıca toplantı sonrası sosyal medyada paylaşılanlardan anlaşıldığı 
üzere, bu bilgiler “planda yeni konut alanları tanımlandığı ve buna bağlı nüfus artışı 
öngörüldüğü” şeklinde de yorumlanmıştır. 

Bu noktada tekrar hatırlatmak isteriz ki, bu bir koruma planıdır ve planı yapmakla yükümlü 
yerel idare tarafından da korumacı bakış açısı önceliklidir. Yapılaşmanın kısıtlanmasının Adanın 
mevcut dokusunun ve ekolojisinin korunması için kritik bir öneme sahip olduğu 
düşünülmektedir. 

Taslak plan sunumunda maksimum 4461 olarak ifade edilen ilave nüfus, mevcut konut adaları 
içinde yer alan, boş ve yapılaşmaya uygun olan tüm konut parsellerinin, planda tanımlanan 
yapılaşma hakkına göre yapılaşması durumunda artacak kişi sayısını tanımlamaktadır. Bu 
hesap varsayımlar üzerinden yapılmıştır. Bu varsayım oluşturulurken ortalama hane 
halkı büyüklüğü, parsel büyüklüğü, tanımlanan yapılaşma koşulları ve yaz nüfusu dikkate 
alınmıştır. 30 m² ve üzeri olup yapılaşmaya uygun toplam 486 adet boş parsel bulunmakta ve 
varsayımlar yeniden değerlendirilerek hesaplama çalışmaları devam etmektedir. 

1/5000 KANİP tekniği gereği her alan için bir işlev ve nitelik belirlemek gerekmektedir. 
Dolayısıyla konut alanları içinde kalan özel mülkiyete ait boş parseller de konut alanı olarak 
tanımlamaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesine göre kişiler sahip oldukları malları 
hukuki düzen çerçevesinde kendi iradesine göre kullanma, o mallardan yararlanma ve tasarruf 
etme yetkisine sahiptir ve bu bağlamda konut alanlarında da mülkiyet hakkı kısıtlanamaz. Bu 
zamana kadar yapılaşma hakkı olan, ancak farklı sebeplerle yapılaşamamış alanların imar 
haklarının kısıtlanması, planın adalet ve eşitlik ilkesi ile de uyuşmamaktadır. 

Bununla birlikte boş parsellerde yapılaşmayı kısıtlamanın hukuki yöntemleri mevcuttur.  Konut 
alanları içinde kalan özel mülkiyetteki boş alanlarda  yapılaşma haklarını kısıtlamak veya 
ortadan kaldırmak için kullanılabilecek iki yöntem bulunmaktadır: 

1. Kamulaştırma 
2. İmar haklarının transferi 

Fakat, bölgedeki arsa fiyatlarının yüksekliği nedeniyle Adalar Belediyesi ve İBB’nin mevcut 
bütçeleriyle bu yöntemleri tüm boş parsellerde işletmesi maalesef mümkün değildir. Bu 
koşullar altında, yapılaşma haklarını minimum seviyede tutarak bu alanları konut alanı olarak 
tanımlamak, korumacı bir plan stratejisi olarak benimsenmiştir.  

Boş parseller yapı adalarında genelde en fazla bir ya da iki adet bulunmaktadır. Boş parsellerde 
yapılaşma olmaması koruma açısından elbette daha tercih edilir olsa da, bunun hukuki ve 
ekonomik koşullarının sağlanamadığı bu durumda, bu parsellerin önerilen minimum 
koşullarda yapılaşmasının Adaların dokusunu bozacak nitelikte olmadığını da ifade etmek 
gerekir. Aşağıda yapılaşmaya uygun boş parsellerin işaretlendiği bir yapı adası örneği 
verilmiştir. Bunun yanında plansız geçirilen bu dönemde, geçici yapılanma koşulları ve kurul 
süreçleri ile konut alanlarında yeni konutların inşa edildiği bilinmektedir. Dolayısıyla taslak 
planda boş parseller için tanımlanan imar hakkı, mevcutta olmayan yeni bir yapılaşma hakkını 
ifade etmemektedir. Ayrıca Adalarda mevcutta 2 katı aşan çok sayıda yapının bulunduğunu 



hatırlatarak, taslak plandaki öneri yapılaşma koşullarının kısıtlayıcı olduğunun altını çizmek 
isteriz. 

Bir diğer endişe konusu da, planların onaylanmasıyla birlikte tanımlanan bu imar hakları 
nedeniyle Adalar’ın bir şantiyeye dönüşmesi olarak ifade edilmiştir. Planın onaylanmasından 
sonra her boş parsel sahibinin aynı zamanda parsellerinde konut inşaatına başlaması ada 
koşullarında ihtimal dahilinde görülmemektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, mevcut plansız 
durumda da geçici yapılaşma koşulları ile yapılaşma mümkün olduğu halde, tüm arsa sahipleri 
yapılaşma başvurusunda bulunmamaktadır. Bununla birlikte, alt ölçekli planlarla yapı yapma 
şartları detaylandırılacak ve projeler bu planlara tabii olacaktır. Ayrıca kurul onayı süreci 
planlar yürürlüğe girdikten sonra da geçerliliğini koruyacaktır ve kurul prosedürü yapılaşmayı 
yavaşlatmaktadır. Dolayısıyla tüm boş parsel sahiplerinin kuruldan aynı anda proje onayı 
alarak inşaat yapmaları, mevcut koşullar altında olanaklı görülmemektedir.  

 



6. Yol Genişlikleri - Orman Yolları - 6 metre Yollar 

Taslak Plan Sunumunda 6 metre olarak bahsedilen “Orman Yolları” ile, orman alanları içinden 
geçen Büyük Tur Yolları tarif edilmektedir. Orman alanları içinden geçtiği için orman yolu 
olarak ifade edilen bu yollar, sanıyoruz ki bazı katılımcılar tarafından orman içinde kalan 
“orman içi yollar” olarak anlaşılmış, bu doğrultuda yeni yollar açılacağı, mevcut yolların 
genişletileceği ve asfaltlanacağı gibi yorumlar yapılmıştır. Bu nedenle açıklığa kavuşturmak 
isteriz ki: taslak planla orman içlerine yeni yollar önerilmemekte ve orman alanlarında ya da 
kentsel alanda mevcut yollar genişletilmemekte, asfalt olmayan yolların asfaltlanması 
öngörülmemektedir.  

1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında çizilen arazi kullanım ve yerleşme 
alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden plan ölçeği ile ölçü 
alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz.  Tam ve ölçülebilir çizimler 1/1000 ölçekli KAUİP 
kapsamında üretilecektir. 1/5000 ölçekli planda, plan üzerinde veya raporunda yol genişlikleri 
gösterilmeyecektir. Hazırlanan planda yol genişliklerinin artırılmasına veya yeni yollar 
açılmasına yönelik herhangi bir karar bulunmamaktadır. Plan sunumunda, 1/5000 Ölçekli 
KANİP’te şematik olarak gösterilen yaya akslarının oluşturulma mantığı genişlikler üzerinden 
aktarılmaya çalışılmıştır. 

Taslak planda, orman alanları içerisinden geçen, büyük kısmında genişliği mevcutta 6 metre 
olan fakat bazı noktalarda daralan mevcut Büyük Tur Yolu, 1/5000 ölçekli planın şematik 
olmasından ötürü, süreklilik sağlamak üzere 6 metre olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla taslak 
planla bu yolların  genişliği artırılmamaktadır. Bu yolların mevcut genişliği değerlendirilirken 
de, büyük hizmet araçları tarafından da kullanılabileceği ve başta yangın olmak üzere tüm afet 
riskleri  göz önünde bulundurulmalıdır. Afet riski ve yol genişliğinin ilişkisi dile getirilirken, 
itfaiye araçlarının orman içinde hareket edebilmesi için gereken yol genişliğinden değil, afet 
müdahale araçlarının orman içi yollara girmeden önce hızlı erişim için kullanacağı ana yollar 
için gerekli genişlikten bahsedilmektedir.  

Taslak plan toplantılarında yol ölçülerinin ve yol kesitlerinin aktarılmasıyla, kent içi yollarla, 
doğal sit alanları içindeki yollar arasındaki farkların anlaşılabilmesi amaçlanmıştır. Buna göre, 
taslak planda kentsel sit alanı içinde tanımlanan yollar en fazla 8 metre olabilmektedir ve bu 
genişlik kentsel sit alanı içerisindeki belli hizmet aksları için geçerlidir. Bu akslarda, zaman 
zaman tescilli eserlerden dolayı yol genişlikleri daralmakta ve 4 metreye kadar düşmektedir. 
Doğal sit alan içinden geçen yollar ise en fazla 6 metre olacak şekilde tanımlanmıştır. Yolların 
daralmış kesimlerinin afet gibi durumlarda tehlike oluşturması halinde ilgili kurumlarca 
sorunlu alanlarda düzeltme yapılabilir.  

 


