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ÖNSÖZ 

Tez konusunun belirlenmesinde, süreç ile birlikte içeriğin oluşturulmasında ve 
çalışmalarımda desteğini ve ilgisini benden esirgemeyen tez danışmanım Doç. Dr. 
Yegan Kahya’ya, her türlü katkılarından dolayı değerli jüri üyelerim Prof. Dr. Füsun 
Alioğlu ve Yrd. Doç. Dr. Yıldız Salman’a teşekkürlerimi sunarım. Arşiv 
çalışmalarımı gerçekleştirdiğim İstanbul V No’lu  Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu çalışanlarına her türlü destek ve yardımlarından dolayı,  arazi 
ve tespit çalışmalarım sırasında evlerini ve bahçelerini açarak bana kolaylık sağlayan, 
yol gösteren Burgazada halkına, çalışmam süresince bana katkıda bulunan 
arkadaşlarıma ve her zaman yanımda olan aileme teşekkür ederim.  

Ekim 2007                Selin Karsan 
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ÖZET 

BURGAZADA KENTSEL SİT KORUMA ÖNERİSİ 

Burgazada İstanbul’un güneydoğu kıyısı açıklarında dokuz adadan oluşan 
takımadanın dört büyük adasından üçüncüsüdür. GEEAYK’nun 10.12.1976 gün ve 
9500 sayılı kararıyla Adalar Doğal Sit olarak tescil edilmiştir. Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nca 2891 sayılı kanunun 6. maddesine göre yeniden 
incelenerek “Marmara Takım Adaları Sit Alanları bütünü” olarak ilan edilmiştir. 
Burgazada’da kentsel yerleşim Bizans öncesine dayanmaktadır. Bizans döneminde 
yerleşimin balıkçı kulübeleri, bostan ve manastırlardan oluştuğu Adalar’da, Osmanlı 
Döneminde rum balıkçı reislerinin varlığı bilinmektedir. Tarih boyunca öncelikle 
Hristiyanlara sonrasında Azınlıklara ve Türklere ev sahipliği yapmış adada özgün bir 
fiziksel çevre oluşmuştur. 19. ve 20. yüzyıl kentsel ve mimari özelliklerini yansıtan 
bu çevre 20. yüzyılda mübadele ve varlık vergisi sonucunda azınlıkların Adalar’ı terk 
etmesiyle zarar görmeye başlamıştır. Günümüze kadar devam eden bu tahribat 
Burgazada’daki doğal ve tarihi çevre açısından bir tehdit oluşturmaktadır.  

Tezin ilk bölümü olan Girişte çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi belirlenmiştir. 
İkinci bölümde ise Burgazada’nın Adalar ilçesindeki yeri tanıtılmış, coğrafi konum, 
topografya, iklim ve bitki örtüsü özellikleri ile ulaşım sistemi belirtilmiş, Prens 
Adaları’nın kısa tarihçesine değinilmiştir.  

Üçüncü bölümde Burgazada’da fiziksel çevre analizi yapılarak, doğal ve yapılaşmış 
çevre incelenmiştir. Yapılaşmış çevrede özgün yerleşim dokusu ile bu dokuyu 
oluşturan sokaklar, meydanlar, vistalar incelenmiştir. Burgazada’ya karakterini veren 
anıtsal yapılar ve geleneksel mimari tanıtılmıştır. Geleneksel sivil mimari örnekleri 
plan ve cephe özellikleri, yapım teknikleri, avlu ve bahçe gibi çevresel değerleri ile 
birlikte irdelenmiştir. Çalışma alanı işlevsel dağılım, kat yüksekliği, yapı malzemesi, 
strüktürel durum, korunmuşluk durumu gibi analizlerle değerlendirilmiştir. 
Burgazada yerleşim alanı içindeki yaya, atlı ve taşıt ulaşımı irdelenmiş, mevcut 
durumun tespiti yapılmıştır.  

Dördüncü bölümde Adalar’ın kentsel sit alanı olarak tescil edilmesiyle birlikte 
alınmış koruma kararları ve imar planı hazırlanma süreci irdelenmiş, geçiş dönemi 
yapılanma koşulları ve genel hükümler eklerde belirtilmiştir. Tek yapılara ilişkin 
alınan tescil ve koruma kararları kurul dosyaları incelenerek tespit edilmiş, elde 
edilen belgeler doğrultusunda eski ve mevcut durumlarının karşılaştırması 
yapılmıştır.  

Beşinci bölümde Kenstel Sit Alanı içinde yer alan tarihi ve doğal çevrenin 
korunmasına ilişkin yapılan çalışmalar kentsel doku ve tek yapı ölçeğinde 
değerlendirilmiş, tarihsel ve doğal çevredeki değişim ve tehditler mevcut ve yitirilmiş 
değerler ele alınarak tespit edilmeye çalışılmış, yapılarda meydana gelen değişimler 
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belirlenmiş, imar planının hazırlanması sürecinde gelişen olumsuzluklar elde edilen 
harita ve belgeler doğrultusunda saptanmıştır.  

Altıncı bölümde yapılan değerlendirme doğrultusunda koruma yaklaşımı belirlenmiş, 
kentsel ve tek yapı ölçeğinde önerilerle yasal sürece ilişkin öneriler getirilmiştir.  

Yedinci ve son bölümde yapılan analiz, tespit ve çalışmaların bir özeti verilmiştir. 
Yapılan araştırmalar sonucunda alınan koruma kararlarıyla bölgenin ada karakteri 
korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmiştir. 
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SUMMARY 

CONSERVATION PROPOSAL OF THE URBAN SITE: BURGAZADA 

Burgazada, is the third one of four largest islands of the Marmara Island Group 

located on the South-east coast of Đstanbul. Prince Islands are registered as natural 

heritage by GEEAYK in 1976. After an observation, Conservation of Cultural and 

Natural Property Committee is decided to register the islands as a cultural heritage. 

Settlements in Burgazada go to the Pre-Byzantine Period. During the Byzantine 

Empire the civic settlement is known to contain fisherman huts, fields and monastries 

whereas during Ottoman Period the existence of the Greek fishermans cheafs were 

known. Authentic physical environment in Burgazada is formed throughout the 

history, while first Christians, Minorities and then Turks were residents. 

Environment, reflecting 19. and 20.th century city and architectural characteristics, is 

started to damage after the abondenment of Non-Muslim communities because of the 

exchanges and tax on wealth and earnings. Continuing damage creates a threat to the 

natural and cultural heritage in Burgazada.  

In the introduction of the thesis the purpose, scope and method of the study is 

determined. In the second part, the location of Burgazada in Adalar District is 

introduced and geography, topography, climate and flora is specified and also the 

transportation system is defined. Brief history of the Prince Islands is explained.  

In the third part physical environment analysis is made and natural and man-made 

environment is examined. In the man-made environment authentic settlement 

structure and the elements of this structure such as streets, squares and vistas are 

studied. Monuments and traditional architecture as the main characteristics of 

Burgazada is introduced. Civil architecture examples are examined according to their 

plan and facade chracteristics, construction techniques, garden and courtyard features. 

Study area is evaluated via land use, number of floor, material, structural and 

preservational condition analyses and changes and threats are determined. In the 

residential area pedestrian, horse and vehicle transportation is studied and current 

situation is defined. 

In the fourth part the conservation desicions on the area and the plan process are 

examined. Transition period construction conditions and general sentences are 

specified on the appendix. Also conservation and registeration decisions for the 

buildings are specified and before-after comparisons are made according to the 

documents achieved in Kurul folders. 

In the fifth part studies for the conservation of the historic and natural site is 

evaluated by building and area scope. The transformation of  the cultural and natural 

site is determined by evaluating the lost and existing values of Burgazada. 

Modifications made at the building scope are  specified and negativ progress during 
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the plan preparation process is examined according to the old plans and documents 
found. 

In the sixth part conservation approach is determined according to the evaluation of 
positiv and negativ progress. For the conservation of historic and natural environment 
proposals are made by area and building scope together with the legal process 
suggestions. 

In the seventh and last part a short summary of the surveys, researches and studies is 
given. The purpose of the thesis is to transfer the cultural and natural heritage to the 
next generations.  
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1. GİRİŞ 

Bizans Tarihi boyunca imparator, prens ve  din adamlarına sürgün yeri olmuş Adalar 
ve Burgazada manastır ve kiliseleriyle İstanbul’un önemli yerleşimlerinden birini 
oluşturmuştur. Sayfiye yeri özelliğini 19. yüzyıl başlarında kazanan Burgazada, 
vapur seferlerinin artmasıyla sürekli ikamet edilen bir mekan haline gelmiştir. 19. ve 
20. yüzyıllarda İstanbul’da yaygın olarak kullanılan mimari üslupların Adalar’da 
ahşap malzeme ile uygulanması geleneksel bir mimari dilin oluşmasına neden 
olmuştur. Burgazada, Hristiyanların ve Azınlıkların yüzyıllar boyunca kendi yaşam 
tarzlarını yansıttıkları, özgün ve dikkat çekici bir mimari dokunun izlerini 
taşımaktadır (Şekil A.1. 1, Şekil A.1. 2). Topografyaya uygun oluşmuş organik sokak 
dokusu geçmişten günümüze kadar gelişerek değişmiş bir yerleşimin sonucudur. 
Kıyıları, koyları ve ormanları ile nadir bulunan doğal çevre örneklerinden biri olan 
adalar bu özellikleriyle birer cazibe merkezi olarak tarihte yerlerini almışlardır.  

İçe ve dışa göçlerle sosyal yapının değiştiği Adalar’da yapılaşmış ve doğal çevre, 
kentleşmenin de etkisiyle tahrip olmuştur. 1950’lerden sonra başlayan apartmanlaşma 
hareketi Adalar’a da sıçramış, özgün mimari değerler korunamamıştır. Azınlıkların 
Adalar’dan ayrılmasıyla yeniden sayfiye yeri konumuna düşen Burgazada’da 
bakımsızlıktan ve terkedilmişlikten birçok ahşap yapı zarar görmüştür. Sürekli bir 
etkileşim içinde olan sosyal çevre ve fiziksel çevre bilinçsiz uygulamalar, gelişigüzel 
çözümler, yasal boşluklar ve denetimsizlik sonucunda zenginliklerini büyük ölçüde 
yitirmiştir.  

Geçmişten günümüze kadar doğal zenginlikleri ve özgün mimari dokusuyla kentsel 
özelliklerini koruyan Burgazada bu çözülmelerin sonucunda tehdit altına girmiştir. 
Yitirilen değerlerin görsel ve tarihsel dökümanlar, yayın ve çalışmalarla 
belgelenmesi, yitirilmek üzere olanların ise önlem alınarak geri kazanılması için tez 
kapsamında gerekli yöntem belirlenmiştir. Kültürel mirasımızdaki ada karakterini 
korumak adına yapılan analiz, belgeleme ve tespit çalışmalarıyla Burgazada’nın 
sosyal ve mimari dokusunu koruyarak yaşatmak tez çalışmasının esas hedefini 
oluşturmaktadır.  
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1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu tezin amacı özgün fiziksel çevre oluşumlarının korunması ve değerlendirilmesi 
için izlenilmesi gereken yöntemin belirlenmesidir. Bu kapsamda Burgazada 
yerleşmesi içerisinde varlığını sürdüren tarihi ve doğal çevrenin korunması ve 
yaşatılması amacıyla gerekli her türlü tespit-belgeleme, analiz-sentez, plan-siluet 
çalışmalarının zemin oluşturacağı, ada karakterini devam ettirmeyi hedefleyen 
kentsel ve tek yapı ölçeğinde öneriler geliştirilmiştir.  

Çalışma alanı Burgazada Kentsel Sit alanı içinde bulunan yerleşim bölgelerini 
kapsamaktadır. Fiziksel ve sosyal nedenlerle tahrip olmuş tarihi dokuda özgün 
niteliğini koruyan az sayıda yapı bulunmaktadır. Amaç bu yapıları koruyarak 
geleceğe aktarmaktır. Aya Yani Kilisesi ve Ayazması, Aya Yorgi Manastırı ve 
Kilisesi, Hristos Manastırı ve Kilisesi adanın önemli anıtsal yapılarıdır. Geleneksel 
Sivil Mimari örneklerinden birçoğu geçirdiği restorasyonlar sonrasında yapım 
tekniği, plan ve cephe özellikleri açısından özgünlüğünü yitirmiş, özgün işlevini de 
kaybederek otel veya apartmana dönüşmüştür. Bu dönüşüme sebebiyet veren 
uygulamalar tespit edilmeye çalışılarak tez kapsamında gerekli önlemlerin alınması 
için öneriler geliştirilmiştir.   

Adalar’da azınlıkların evlerini terk etmesi ile yerli nüfusunun azalması, arsa 
fiyatlarının yükselmesi-kaçak yapılaşmanın ve gecekondulaşmanın artması sonucu 
oluşan sosyal çözülme, kentsel doku tahribatını da beraberinde getirmiştir. Sosyal 
yapıyı meydana getiren elemanlar halkın profili ile birlikte incelenerek, koruma 
bilincinin aşılanması için gerekli eğitim, seminer, konferans gibi etkinliklere temel 
oluşturacak ön çalışma yapılmıştır.  

Bu tez kapsamında, 1/1000 ölçekli analiz paftaları hazırlanmış, koruma kararları 
belirlenmiş, koruma yaklaşımına ilişkin öneriler getirilmiştir. Bu bağlamda 
Burgazada kentsel doku ve sivil mimarlık örneklerinin niteliklerini kaybetmeden 
gelecek nesillere aktarılması için izlenmesi gereken yolun belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

1.2. Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmada izlenen yöntem, Burgazada’da mevcut fiziksel, doğal ve sosyal çevrenin 
analiz ve tespitlerle irdelenmesini, geçmişten günümüze değişiminin arşiv 
çalışmalarıyla belgelenmesini sonrasında ise tarihi dokuyu koruyacak önlemlerin 
plan ve rapor düzleminde bir kurgusunu kapsar.  
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Burgazada Kentsel Sit Koruma Tez Projesi kapsamında adanın tarihsel gelişim 
sürecinde meydana gelen önemli olaylar incelenmiş deprem ve yangınlarla kaybolan 
doğal ve kültürel zenginlikler tespit edilmeye çalışılmıştır. 20. yüzyıl başlarından 
itibaren İstanbul’da belgeleme amacıyla hazırlanan haritalar incelenmiş, Burgazada 
ile ilgili görsel her türlü döküman (resim, fotoğraf, harita) derlenerek çalışmaya altlık 
oluşturulmuştur. 1918 tarihli Necip Bey haritasından başlayarak 1920 tarihli Cesar 
Raymond haritası ve 1930 tarihli İstanbul Harita Şirketinin haritaları incelenmiş 
bugünkü durumla karşılaştırmalar yapılmıştır. Kurul arşivinde bulunan eski fotoğraf 
ve resimlerden bugün yerinde olmayan yok olmuş yapılar tespit edilmeye çalışılmış, 
yerine gelen yapılar bu doğrultuda ele alınmıştır.  

Günümüzde adadaki fiziksel çevrenin tespiti 1/1000 analizlerle gerçekleştirilmiş, ada 
üzerindeki her yapıya Envanter Numarası verilmiştir. Yapılan analizler çerçevesinde 
Burgazada’daki yapıların fonksiyon dağılımı, kat adedi, yapı malzemesi, tarihsel 
değerliliği, korunmuşluk durumu, yapı durumu ve kullanım durumu istatistiki ve 
görsel bir veri olarak tez çalışmasında yerini almıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilmiş 
bir sentez çalışması ile ada karakterindeki değişim tespit edilmiş, gerekli önlemlerin 
alınması için zemin hazırlanmıştır. Sosyal dokunun değişim geçirdiği Adalar’da 
Burgazada’da yaşayan etnik gruplar ve tarih içindeki sirkülasyonlarının bilgisine 
kitap, makale ve kişisel görüşmelerle ulaşılmış, bu değişimi tetikleyen olaylar ortaya 
konmuştur.  

Geçmişten günümüze Adalar ile ilgili alınmış koruma ve tescil kararları incelenmiş, 
onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Geçici Yapılanma Koşulları 
doğrultusunda eksikler ve açıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Kurul arşiv 
çalışmalarından elde edilen bilgilerle mimari doku karakteristiği belirlenmiş, fiziksel 
yapının değişimi tescilli yapıların kurul dosyaları araştırılarak tek yapı ve kentsel 
doku ölçeğinde tespit edilmiş, değişime neden olan motivasyonlar ve ihtiyaçlar 
ortaya konmuştur. Burgazada’nın 1920’li yıllardan başlayarak geçirdiği değişimin 
incelendiği bu tez çalışmasında korunma olasılıkları sağlam bir zemine oturtularak, 
kültürel miras gelecek nesillere aktarılacaktır.  
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2. BURGAZADA VE ÇEVRESİ 

İstanbul’un güneydoğu Marmara kıyı açıklarındaki Adalar, beşi büyük dördü küçük 
olmak üzere dokuz ada ile, biri Bostancı diğeri Maltepe açıklarındaki sığlıkta 
üzerlerinde fener bulunan iki kayalıktan ibaret olup, bunlardan Kınalıada, Burgazada, 
Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası, Heybeliada, Büyükada, Sedefadası ve Tavşanadası 
Marmara Takım Adalarını oluştururlar (Şekil A.2. 1). Büyükada (Prinkipo), 
Heybeliada (Halki), Burgazada (Antigoni), Kınalıada (Proti) ve Sedefadası 
(Terebinthos) meskun alan olup, Yassıada’da (Plati) uzun süre Milli Savunma 
Bakanlığına tahsisli Deniz Kuvvetleri himayesinde kaldıktan sonra İstanbul 
Üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Fakültesi’ne tahsis edilmiş ancak 1995’te 
terkedilmiştir (Adalar Kaymakamlığı). Sivriada (Oxia) ve Tavşanadası (Neandros) 
hazineye ait meskun olmayan alanlar iken Kaşıkadası (Pita) özel mülk konumunda 
yerleşime açık olmayan bir adadır  (Şekil A.2. 2). 

2.1. Coğrafi Konum 

Adalar Marmara Denizi’nin kuzeydoğusunda, Kocaeli Yarımadası’nın güney kıyıları 
karşısında İstanbul’dan 13-22 km, Anadolu kıyılarından ise 4-8 km uzaklıkta yer 
almaktadır. Büyükada 5,4km², Heybeliada 2,3km², Burgazada 1,5km², Kınalıada 
1,3km², Sedefadası 0,157km², Yassıada 0,052km², Sivriada 0,45km², Tavşanadası 
0,008km², Kaşıkadası 0,08km²’dir (Şekil A.2. 3).  

Maltepe ve Bostancı karşısında, Kınalı ve Heybeliada arasında yer alan Burgazada 
Marmara Takım Adaları’nın büyüklük olarak üçüncüsüdür (Şekil A.2. 4). En uzun 
yeri kuzeybatıdan güneydoğuya 1900 m, en geniş yeri kuzeydoğudan güneybatıya 
1300 metredir.  Çevresi 500 m olan adanın yüzölçümü 1,5 km²’dir (Şekil A.2. 5) 
(Koçu, 1958, 3137). Heybeliada ile Burgazada arasında yer alan 700 metre 
genişliğindeki sığ boğaz adanın önünde korunaklı bir liman oluşturmuştur (Gülen, 
1994:335).  
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2.2. Topografya 

Thomas Allom’a göre ilk zamanlarda tek bir yığın ve tek bir kütle olan bütün Adalar, 
sonradan doğanın çarpınma ve aşınmalarıyla parçalara ayrılmıştır (Allom, 1838:20). 
Adalar, üzerlerinde Batmaz ve Vordonos Fenerlerinin yer aldığı iki kayayla birlikte, 
dördüncü zaman başlarındaki yerkabuğu hareketleri sırasında, boğazlar açılıp 
Trakya-Kocaeli penepleninin güney kesimleri sularla kaplanırken, peneplenin su 
üstünde kalmış parçalarıdır (Anonim, 1946:110). Boğazların açılması Marmara’nın 
çökmesiyle oluşan adalarla birlikte Kınalıada ile Bostancı arasında iki kaya, 
Burgazada’da Kumbaros ve Kalpazankaya, Heybeliada’da Aya Spiridon 
Manastırı’nın kuzeybatısında Cennet Kayası’nın meydana geldiği düşünülmektedir. 
Adaların bugünkü durumunun bir çöküntü veya daha sonradan meydana gelen bir 
yükselmenin sonucu mu olduğu tam bilinememektedir. Nitekim Jeolog Walter Penck, 
İzmit yöresini ve Marmara’nın güneyini kaplayan dağların yavaş yavaş 
yükseldiklerini iddia etmektedir (Walter Penck: Die Tektonischen Grundzüge 
Westkleinasiens, Stuttgart 1918’den aktaran Tuğlacı, 1989:1). Adalar’da en yüksek 
nokta Büyükada Aya Yorgi (202m) olmakla birlikte onu Burgazada Hristos (170m) 
Tepesi, Kınalıada Çınar Tepesi (155m) ve Heybeliada Değirmen Tepesi (136m) 
izlemektedir.  

Burgazada biri 170m diğeri 60m yüksekliğinde iki tepeden meydana gelmektedir 
(Çubuk, 1987:13). Yamaçları şekillendiren eşyükselti eğrileri Hristos Tepesinden 
radyal olarak uzaklaşmaktadır (Şekil A.2. 6). Adanın tepeden denize doğru alçalan 
bir profili vardır. Kuzeybatı köşesinde bulunan ikinci tepe yüksekliği 45 metreyi 
geçmeyen bir boyun noktası ile esas gövdeden ayrılır. Boyun noktasının 
kuzeydoğusundaki alçalma, dalga aşındırmasıyla gerileyerek bir koy oluşturmuştur. 
Adanın batı yamaçları nispeten daha diktir ve birçok küçük sel yataklarıyla 
yarılmıştır. Güney yamaçlar ise tümüyle dalgalara bağlı yüksek ve dik falezlerden 
oluşmaktadır (Çubuk, 1987:13).  

2.3. İklim ve Bitki Örtüsü 

İstanbul Adaları, konumlarına bağlı olarak Akdeniz ve Karadeniz iklim özelliklerini 
birlikte içeren Marmara Bölgesi iklim karakterini gösterir. Zaman zaman 
Balkanlar’dan ya da Anadolu üzerinden gelen kıtasal etkilerin altında kalabilen 
Adalar, iklim özellikleri bakımından kısaca yazın sıcak ve kurak, kışın ılık ve 
yağışlıdır. Yağışlı günler ortalaması 120 gündür. Ortalama sıcaklık 13,9º en yüksek 
sıcaklık 39,4º ve en düşük sıcaklık 11,5 derecedir (Bayer, 1984:133). Adaların 
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toprağı, demir oksitli kırmızı topraktır. Kireç tabakalarına karışmış bol miktarda 
demir filizi toprağa kızıl bir renk verir. Bu toprak ağaç, meyve, sebze ve çiçek 
tarımına elverişlidir (Günay, 1994:66). 

Prens Adaları zengin ve çeşitli bir bitki örtüsüne sahiptir. Kızılçam ormanları ile 
makiler Adalar’ın doğal bitki topluluklarını oluşturmaktadır (Poridis, 1999:4). 
Adaların bitki örtüsü her birinde ayrı ayrı olmayıp aynı yeşil örtü karakterindedir 
Adaların orman örtüsünü oluşturan ağaçlar içinde Kızılçam ve Delice başta gelir. 
Bunların  yanında Adalarda yerli türlerden Katran Ardıcı, Kermes Meşesi, 
Sakızağacı, Menengiç, Kocayemiş, Katırtırnağı, Delice, Zakkum, Hanımeli 
bulunmaktadır (Bayer, 1984:134). Adalarda yükselti 0-200 m arasında değişmektedir. 
Bu yükselti sınırları maki kuşağına girmektedir. Adanın doğal bitki örtüsünü, maki 
formasyonunda yer alan ağaç, çalı ve otsu bitkiler oluşturmaktadır (Çubuk, 1987:24).  

Adalar’da birinci derecede Poyraz (KD), ikinci derecede Lodos (GB), üçüncü 
derecede ise Yıldız (K) rüzgarları hakimdir (Yaltırık, 1993:7). Burgazada kışın kuzey 
rüzgarlarının etkisi altındadır. Güney rüzgarları aralıklı olarak kuzey rüzgarlarının 
arkasından gelir. Kaşıkadası’nın Burgaz’ı emin bir liman konumuna getirmesi 
nedeniyle Lodos ve Poyraz etkili değildir (Şekil A.2. 7). Adalar’da ve Burgazada’da 
en etkili rüzgar Karayeldir (KB) (Yaltırık, 1993:7), balıkçı motorlarının batmasına 
neden olabilmektedir (Pınar, 1987:12). Akdeniz ikliminin oluşturduğu topraklarda 
genellikle bulunan demiroksit toprağı kırmızı bir renge boyar ve bu topraklara özel 
olarak terra rossa denmiştir. Kızılçam ormanı ve maki formasyonu Akdeniz ikliminin 
dikte ettiği bir klimakstır (Yaltırık, 1993:154). Burgazada’nın büyük bir bölümü 
çamlık, fundalık ve kayalıktır (Şekil A.2.8). Eğimli yamaçları çam korularıyla 
kaplıdır. 65 ha orman, 15 ha maki ve orman içi açıklık olmak üzere orman 
rejimindeki alan 80 ha’dır (Erdenen, 1962:11). Adada bulunan başlıca ağaç çeşitleri 
Göknar, Akasya, Dişbudak, Ceviz, Ardıç, Ihlamur, Meşe ve Çınardır.  

Çevre maden bakımından zengindir. Büyükada’da Maden semtinde eskiden demir 
çıkartılıp işlendiği; Heybeliada Çamlimanı’nda bakırla karışık demir yataklarının 
bulunduğu, ayrıca saf bakır madeni bulunduğu için adaya “bakır” anlamında Halki 
adı verildiği, boraks madeninin de bulunduğu bilinmektedir (Günay, 1994:66). 
Adalarda taş ocakları Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde sürekli 
işletilmiştir. Bizans döneminin birçok rıhtım, liman ve surlarının yapımında 
kullanılan taşları çıkarmak için Kınalada’nın Çınar ve Manastır teperlerinin batı 
bölümleri oyulmuş; diğer adalardan taş çıkarılmasına yakın zamana kadar devam 
edilmiştir (Günay, 1994:66). 
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2.4. Ulaşım 

İstanbul’un coğrafi konumu, eski çağlardan beri bilinen karayolu sistemlerine ek 
olarak buharlı gemiler yoluyla yaygın deniz yolu ulaşımını da mümkün kılmıştır 
(Çelik, 1986:68). Adalara ulaşım ise geçmişten günümüze kadar kayık, mavna, vapur 
ve deniz otobüsleri ile sağlanmıştır (Şekil A.2. 9).  

19. yüzyıl ortalarını tasvir eden bir bilgiye göre; özel (hususi) ve genel (umumi) 
yolcu kayıklarının dışında mavna türü denebilecek daha büyük ve hantal olan beş 
veya altı çifte kayıklar vardır (Ertuğ, 2001:186). Düzenli vapur seferlerinin 1851’de 
başlamasına kadar kent sahilleri arasındaki ulaşım kayık ve mavnalarla 
sağlanmaktadır (Şekil A.2. 10) (Çelik, 1986:68). Bazıları dört çifte olan bu mavnalar 
Adalar ve Boğaz köylerine seferler yapmaktadır. (Ertuğ, 2001:186). 

19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde İstanbul’un deniz trafiği hissedilir derecede 
artmıştır. Kamu taşımacılığında kullanılan kayık sayısı 1680’de 1400 iken 1802’de 
3996’ya, 1844’e gelindiğinde ise yaklaşık 19.000’e varmıştır. İlk kez 1850 yılında 
Boğaz’da bir buharlı vapur hizmete girmiştir (Çelik, 1986:69).  

Kayıkçıların önemlerini kaybetmelerini hazırlayan temel sebep vapurların çalışmaya 
başlamasıdır. Buhar gücü kullanan ilk vapur denemeleri Fransa ve İngiltere’de 1770-
1790 yıllarında nehir ve göllerde yapılmıştır. Açık denizde önceleri kısmen buhar 
kısmen de yelken gücüyle hareket eden gemilerden 1835-1840 arasında sadece 
buharla hareket eden çarklı gemilere geçilmiştir (Çelik, 1986:69).  

İstanbul’a ilk buharlı gemi ise 1828 yılında gelmiştir. Swift ismini taşıyan ve Kaptan 
Kelly’nin kumandasında olan bu vapur padişah için satın alınmıştır. Sultan II. 
Mahmud İstanbulluların Buğ gemisi dedikleri bu vapurla Adalar’a, Çekmece’ye 
kadar deniz gezintileri yapmıştır. Sultan II. Mahmud Tersanede buharlı gemi 
yapımını da desteklemiş ve bu işler için genellikle İngilizler’den istifade edilmiştir. 
İstanbul Tersanesinde buharlı gemi inşasına 1838 yılında başlanmakla birlikte daha 
önce İngiltere’den Tersane için vapurlar satın alınmıştır (Ertuğ, 2001:259). 

İstanbul’a ilk buharlı gemi 1828’de geldiği halde İstanbul’dan Kadıköy ve Adalar’a 
ilk vapur seferleri 1846’da başlamıştır (Pınar, 1987:8). Boğaziçi’ne gelip gidenlere 
kolaylık ve emniyet sağlamak amacıyla  Tersane-i Amire’den Boğaziçi ve Adalar’a 
vapurlar tahsis edilmiştir. Ancak buralarda yaşayan halkın çok olması, vapur 
sayısının az olması dolayısıyla sabah-akşam yapılan vapur seferleri yetersiz kalmış, 
sefer saatlerine ayak uyduramayan halk ve memuriyette bulunan insanlar yine 
kayıklarla gidip gelmeye mecbur kalmışlardır (Ertuğ, 2001:261).  
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1851’de düzenlenen bir hükümet tasarısında, daha çok sayıda vapur ve daha esnek bir 
tarife düzenlemesi ile Boğaz ile İstanbul’un bağlantısı artırılarak Boğaz Köylerinin 
sayfiye olmaktan çıkması hedeflenmektedir. İlk Osmanlı vapur şirketi olan Şirket-i 
Hayriye bu tasarının düzenlenmesinden birkaç ay sonra, 1851’de kurulmuştur. Şirket-
i Hayriye’ye ait altı vapur Boğaz’da çalışmaya başlamıştır (Şekil A.2. 11). Seferler 
yaz aylarında artan trafiğe cevap verebilecek şekilde talebe göre düzenlenmiş, 
düzenli seferlere ilaveten, Cuma ve Pazar, Bayram günleri, Ramazan geceleri ve 
Paskalyalarda ek seferler konulmuştur (Çelik, 1986:70).  

Yeşilköy ve Adalar’a işleyen vapurlar ise buralarda sayfiye evleri olan üst sınıf 
gayrimüslimlere hizmet vermiştir. Her ne kadar düzenli deniz taşımacılığı yazları 
Boğaz’da oturan yüksek bürokratlar ve Avrupalılara yönelik olarak başladıysa da, 
kısa zamanda herkesin yararlandığı bir kitle taşımacılığı ağına dönüşmüştür (Çelik, 
1986:70). 1875’te yeni gelen 3 vapurla Adalar seferleri düzene girmiştir (Pınar, 
1987:8). 

Vapurların ortaya çıkışı kayıkçıların eski önemlerini doğal olarak kaybetmelerine ve 
fakirleşmelerine sebep olmuş, küçük çapta tepkilere rastlanmasına rağmen bunlar 
örgütlü ve etkin olamamış, dolayısıyla toplumsal  hareket niteliği kazanmamıştır. 
Kayıkçıların vapurları iskelelerde engellemeye çalışması da sonuçsuz kalmıştır 
(Ertuğ, 2001:261).   

1894’te Adalar hattı için satın alınan gemi çok lüks ve ihtişamlı döşenmiştir. The 
Levant Herald’da çıkan yazıda vapur şu şekilde betimlenmiştir (Çelik, 1986:71): 
“Yeni vapurlar en yüksek standartlara göre yapılmıştır. Büyük salon makina 
dairesinin üstünde olup, muhteşem bir kompartımandır. Salon 15 metre uzunluğunda 
ve 6 metre enindedir. Ahşap aksamı meşe ve cevizden, minderler mavi kadifedendir, 
ayrıca pencerelerde sarı perdeler vardır. Duvarlar ve tavanlar beyaz, mavi ve altın 
rengindedir ki tamamı nefis bir etki yaratmaktadır. Hanımların salonu ana salonun bir 
uzantısıdır ve aynı lüks anlayışla döşenmiştir”. 

İstanbul yaşamının her zaman renkli bir unsuru olan deniz ulaşımı, 19. yüzyılın ikinci 
yarısında iyiden iyiye yayılmış ve başlıca kamu hizmeti haline gelmiştir. 1851’de altı 
vapurla hayata başlayan Şirket-i Hayriye vapur sayısını 1864’te on altıya, 1872’de 
otuz dörde ve 1909’a gelindiğinde otuz altıya çıkarmıştır. Seyri Sefain İdaresinin 
(Denizcilik Bankası Liman İşletmesi) Burgaz isimli vapuru 1913’te Haydarpaşa-
Kadıköy-Adalar arasında hizmete girmiştir (Koçu, 1956:3142). İstanbul’da hizmet 
veren diğer ulaşım sistemlerinden farklı olarak deniz ulaşımı Osmanlı Şirketi 
tarafından yönetilmiştir (Çelik, 1986:71). 
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2.5. Tarihi Gelişim 

Bizanslılar döneminde birer sürgün yeri olan Adalar’ın tarihi ve arkeolojisi dört 
bölümde incelenebilir: 

a. Bizans öncesi dönem 

b. Bizans İmparatorluğu dönemi 

c. Osmanlı İmparatorluğu dönemi 

d. Cumhuriyet dönemi 

Tarih boyunca birçok değişik isimle anılan Adalar batılı tarihçilerce Prens Adaları 
(Les İles Des Princes) olarak kabul edilmiştir (Arseven, 1912:25). Aristotelis’e göre 
Heybeliada’da bakır madeninde çalışan Dimonisios’un ardından adaya Dimonisi 
veya Demonisi (Cin Adaları) adı verilmiştir (Anonim, 1946:427). Yunanlı filozof 
Artemidoros tarafından Pitiusa (Çamlı Ada), Romalı tarih bilgini Plinius tarafından 
da Propontidas (Marmara Adaları) diye adlandırılan Adalar’a Bizanslılar buralardaki 
manastırlarda yaşayan keşişlerden ötürü Papadonisia (Keşiş Adaları), tarihçi Hammer 
ise aynı nedenden ötürü Evliya Adaları (Les İles Des Saints), Thomas Allom da Ruh 
Adaları (Demonesca) adını vermiş, Türkler ise topraklarının kırmızıya çalan 
renginden ötürü Kızıl Adalar diye adlandırmışlardır (Anonim, 1993:68).  

Burgazada’nın ilkçağdaki adı hakkındaki bilgiler çok karanlıktır. Bizans Tarihçisi 
Ioannes Zonaros tarafından küçük fakat tüm rüzgarlara karşı emniyetli limanından 
ötürü “emin liman” anlamına gelen “Panormos” diye adlandırılan bu adaya daha 
sonraları Antigoni denmiştir (Gülen, 1994:335). Fetih’ten sonra Türkler buraya 
rumca “kale burcu” anlamına gelen Pyrgos=Pirgos’dan bozma olarak Burgaz adını 
vermişlerdir (Akpınar, 1984:55). Piri Reis’in “Kitabü’l Bahriyye’sinde Burgazlu 
olarak geçmektedir (Anonim, 1976:427). Tarihçi Hammer da bu adın bir zamanlar 
burada mevcut kaleden Panormum Kastrum’dan (Panormos adası şatosu) geldiğini 
savunmuş, Burgazada’yı Heybeli’den ayıran dar kanal dolayısıyla bazen de Boğazlı 
ada diye söz etmiştir (Akpınar, 1984:55).  

Burgazadası’na adını veren kalenin yeri tartışmalıdır. Eski gravürlerde sahilde bir 
kale görüldüğü gibi, Hristos Tepesinde de manastırla beraber bir kale, belki de bir 
kule olduğu bilinmektedir (Gülen, 1994:337). Evliya Çelebi 1641’de Bursa’ya 
giderken Adalar’a uğradığında “Burgazadası’nda buraya adını veren deniz kenarında 
yalçın kayalar üzerinde dört köşe küçük bir kale”nin henüz durduğunu belirtmiştir 
(Şekil A.2. 12, Şekil A.2. 13) (Kurşun, 1996:242). Bugün kaleye ait hiçbir iz yoktur. 



 

 10

2.5.1. Bizans Öncesi Dönem 

Roma İmparatoru Büyük Konstantinos’un M.S. 330’da İstanbul’u başkent 
yapmasından sonra Adalar hem sürgün hem de manastır bölgesi olarak kullanılmıştır. 
Adalar’da ayrıca Roma’dan kalma tapınakların bulunduğu, Bizans döneminde ise 
manastırların bu tapınakların üzerinde bulunduğu Bizans kaynaklarından 
öğrenilmektedir (Poridis, 1999:6).  

Tarihin ilk çağlarından Adalar’daki yaşama dair herhangi bir ize rastlanmamıştır. 
Tarihçi Timones’e göre tarihlendirilebilen ilk olay, Makedonya Kralı Büyük 
İskender’in komutanlarından Antigonos’un oğlu Demetros Poliorketes’in M.Ö. 
311’de Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını Lysimakhos ve Kassandros’a karşı 
kurtarma harekatına giriştikten sonra M.Ö. 298’de babasının adına ve anısına, o 
dönemdeki adı Panormos olan Burgazada’da bir kale inşa ettirmesi ve adaya 
Antigoni adını vermesidir (Scarlatos Byzantios: I Konstantinopolis, Atina 1862, 
C.II’den aktaran Akpınar,1984:4).  

Burgaz’ın tepesinde, Ada’nın çok eski bir tarihi olduğuna işaret eden Romalılara ait 
M.Ö. 298 tarihli mezar taşı bulunmuştur (Anonim, 1946:427). Yine, tepede 1860 
yılına doğru bulunan ve şimdi kayıp olan, Hellenistik Devre ait bir dikili Sin taşı 
(Stele) ile 1930’da Büyükada’da Karacabey Mevki’ndeki (Aya Nikola) Rum 
Ortodoks Mezarlığı yakınında bulunan ve içinde Büyük İskender’in babası 
Makedonya Kralı II. Philip’e ait altın sikkeleri de ihtiva eden  Büyükada definesi 
(207 adet altın sikke) bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır 
(Tekkeden, 1974:15). İlk Roma devrine ait bir mezar kitabesi, buraya başka bir 
yerden getirilmedikleri düşünülürse Burgaz’ın ilk çağda meskun olduğunu kanıtlayan 
başka bir kanıt olarak kabul edilebilir (Anonim, 1946:427).  

2.5.2. Bizans İmparatorluğu Dönemi 

Prens Adaları, Doğu Roma İmparatorlarının on yüzyılı aşkın hakimiyeti boyunca, her 
tarikattan rahiplerin yaşadığı manastırlar ile anılmıştır. Büyük bölümü 
Konstantinos’un tahtına çıkan çeşitli hanedanlardan prens ve prensesler tarafından 
kurulan bu manastırlar bütün Grek İmparatorluğu boyunca Bizans tarihinin en ünlü 
kişilerinin sürgün yeri olmuşlardır (Schlumberger, 2006:13). Özellikle VIII. yüzyılda 
mücadeleyi kaybeden veya gözden düşen din adamları ve imparatorlar ile imparator 
ailesine mensup soylular, çoğunlukla da gözlerine mil çekilip işkence edilerek 
İstanbul’un hemen yakınındaki Adalar’a sürgün edilmişlerdir (Akpınar, 1984:7). 
Patrik Fatios, İgnatios ve Methodios gibi ikona taraftarı din adamları tasvir kırıcılarla 
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girdikleri şiddetli çatışma sonucunda Adalar’daki manastırlarda mahkum olmuşlardır 
(Gülen, 1994:337). İmparator II. İustinos Kuropaletes, M.S. 569 yılında Adalar’ın en 
büyüğü olan ve Antik dönemde adı Megale (Büyük) olarak geçen Büyükada’nın 
doğu kıyılarında bugünkü Maden semtindeki selvili yokuşun hemen altında bir saray 
ve manastır inşa ettirmiştir (Mamboury, 1943 Les Iles Des Princes’ten aktaran 
Akpınar, 1984:7).  

Kınalıada’da tepedeki manastırın kurucusu olan İmparator Romanos Diogenis hüküm 
sürdüğü 1067-1071 yılları arasında, Malazgirt’ten Anadolu’ya ilerlemekte olan 
Türklerin komutanı Selçuklu Sultanı Alparslan’a yenilince, kendi ırkdaşları 
tarafından yakalanarak bu manastıra kapatılmış ve bir süre sonra orada ölmüştür 
(Akpınar, 1984:9).  

Adalar tarih boyunca dünyadan elini ayağını çekmiş insanlar için dinlenme mekanı 
niteliğinde, yerli halkın manastırların yakınındaki verimli arazilerde bağcılık ve 
bahçecilikle uğraştıkları, el yazması dini kitapları çoğalttıkları, balıkçılık ve 
şarapçılıkla geçindikleri küçük balıkçı köyleri olmuştur. Erzak bakımından çok 
zengin olan Adalar, Latin donanmaları tarafından talan ve yağma edilmişlerdir 
(Akpınar, 1984:9).  

Bizans devrinde Burgaz, öteki adalar gibi sürgün yeri olmakla birlikte, onlar kadar ün 
kazanmamıştır. Buraya sürüldüğü bilinen en tanınmış kişi, 842-849 yılları arasındaki 
yedi yıllık zindan hayatından sonra Ortodoks azizleri arasına giren Patrik Methodios 
Homologethis’tir (Anonim, 1946:427). Bir efsaneye göre ikonaklast İmparator 
Theophilos tarafından Burgazadası’ndaki bir mezar hücresine iki eşkiya ile birlikte 
hapsedilen resim taraftarı Methodios burada yedi yıl kalmış ve sonunda azizlik 
mertebesine erişmiştir (Şekil A.2. 14). İmparator Theophilos’un ölümü üzerine 
kendisi gibi resim taraftarı olan İmparatoriçe Theodora tarafından patrik ilan edilmiş 
ve Theodora, Methodios’un ricası üzerine kaldığı hücrenin üzerine Hagios Ioannes 
Prodromos adına bir kilise inşa ettirmiştir. Bu Kilise İstanbul’un Fethi sırasında 
yıkılmış, 1759’da yeni baştan yapılmış, 1817’de tekrar tamir görmüş, 1894 
depreminden sonra üçüncü defa inşa edilmiştir ve bugünkü kilise budur (Akpınar, 
1984:56).  

19. yüzyılın ortalarına kadar Burgaz’ın 165m yüksekliğindeki tek tepesinde varlığını 
sürdüren eski ve büyük bir kilise ile manastır ve kulenin kalıntıları (Şekil A.2.15, 
Şekil A.2. 16) son zamanlarda bulunan bir belgeye göre 1603 yılında yapılan 
manastırdan kalmadır (Şekil A.2.17) (Anonim, 1946:427). Halkın kısaca “Tu Hristu” 
(İsa) dediği ve aslında “Metomorfosis Tu Sotiros” adını taşıyan bu ibadet yerinin ilk 
önce Makedonya Kralı Basileius tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır (867-887) 
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(Tekkeden, 1974:25). 19. yüzyılda burada bulunan İmparator Aleksius (1081-1118) 
devrine ait altın sikkeler de aynı görüşü desteklemektedir  (Tuğlacı, 1992:232). Bu 
manastır önce 1453’te, sonra IV. Murat zamanında tahrip edilmiştir (Erdenen, 
1962:97). 1828 Yunan İhtilalinde elebaşılık yapmış olan Burgazadalı H. Hurmuzis 
(1804-1882), bu manastırın kalıntıları ile buraya bir ev yaparak aynı yerde bir şapel 
inşa etmiş bir de okul açmaya çalışmıştır (Akpınar, 1984:56). Scarlatos Byzantios 
1862’de tepede kilise harabeleri ve tuğla ile örülmüş kubbeli sarnıçlardan söz 
etmektedir (Tuğlacı, 1992:232).   

Ada yerleşmesi eskiden beri, tarihi iki mendirek tarafından korunan ve geçen 
yüzyıllarda yerleşmenin su ihtiyacının karşılandığı kuyuların bulunduğu tarihi çınar 
ağacına kadar giren, küçük liman ile buradaki tarihi Bizans Kilisesi (9.yy. Ayios 
İoannis) çevresinde kurulmuştur (Şekil A.2. 18). Zaman içinde yerleşmenin ana 
geçim kaynağı, diğer adalarda olduğu gibi denizcilik ve balıkçılık olmuştur (Şekil 
A.2. 19) (Byzantios, I Konstantinopolis’ten aktaran Poridis:71). 

2.5.3. Osmanlı Dönemi 

İstanbul’un fethinden kısa bir süre önce Adalar önüne gelen Kaptan-ı Derya 
Baltaoğlu Süleyman Bey’e Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada kendiliğinden teslim 
olmuş ve Büyükada Kalesi fethedilerek ilk Türk Bayrağı buraya çekilmiştir (Şekil 
A.2. 20) (Erdenen,1962:24). 

İstanbul’un alınmasından sonra Adalar’daki manastırlar boşaltıldığından Adalıların 
çoğu İstanbul ve civar kasaba, köylere göç etmişlerdir (Anonim, 1993:69). Ara sıra 
Adalar’a uğrayan Osmanlı Donanmasının tayfalarının yaptığı taşkınlıklar dışında, 
buralarda hayat huzur ve sükun içinde geçmiş, keşişler eskisi gibi el yazması dini 
eserleri çoğaltma işini sürdürmüşlerdir (Tuğlacı, 1989:24).  

İstanbul’da çıkan salgınlar, örneğin 1562’deki veba salgını sırasında, buradaki 
zenginler ve kimi yabancılar korunmak için Adalar’a sığınmış ise de 19. yüzyıla 
kadar buradaki nüfusun çoğunluğunu Rumlar oluşturmuştur (Şekil A.2. 21) (Poridis, 
1999:8). 18. yüzyılın sonlarına doğru önce Fransızlar daha sonra İngilizler olmak 
üzere batılıların gezi, ticaret, yazlık gibi amaçlarla Adalar’a gelmesiyle, buradaki 
yaşam değişmeye ve canlanmaya başlamıştır (Şekil A.2. 22). 18. yüzyılın ikinci 
yarısında Ege’deki adalardan Marmara kıyılarına yönelik bir göç yaşanmış, özellikle 
balıkçılar Adalar’a yerleşmişlerdir. 19. yüzyılda ise Kınalıada’ya Ermeniler yoğun 
şekilde yerleşmiştir (Poridis, 1999:8). Türkler Adalar’a Tanzimattan sonra 
yerleşmeye başlamışlardır.  
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Adalar’ın tarihinde gerçekleşen bu değişimin önemli nedenlerinden biri de ulaşımdır 
(Belge, 1994:224). 19. yüzyılın ortalarında kayıktan büyük mavnalarla Adalar ve 
Boğaz Köylerine seferler düzenlenmiştir (Ertuğ, 2001:186). 1846’da getirilmiş olan 
buhar gemilerinden önce ise, birkaç çift kürekle çalışan pazar kayıkları ile, uygun 
hava koşullarında Adalar’a yelkenle gidildiği bilinmektedir (Schlumberger, 
1937:137). Adalar’ın giderek önem kazanması ile yerleşme yoğunluğunun artması 
İstanbul-Kadıköy-Adalar arasında vapur seferlerinin düzenlenmesi ihtiyacını 
doğumuştur. Düzenli vapur seferlerinin başlamasıyla bölge bir tedavi, dinlenme ve 
sayfiye yeri haline gelmiş, yüzyılın özelliklerine bağlı kalınarak konak ve köşkler 
yapılmış, mevcut kilise ve manastırlar onarılmıştır (Şekil A.2. 23).   

10 Temmuz 1894’te İstanbul’da meydana gelen büyük deprem sırasında Adalar çok 
büyük hasar görmüş, Heybeliada’daki Ruhban Okulu başta olmak üzere birçok 
manastır ve binalar yıkılmıştır (Sakin, 2002:133).  

1908’de Meşrutiyet’in ilanı ve Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra 
Abdülhamit’in nazırları ve yaverleri Adalar’da oturmaya mecbur edilmişler, bunlara 
“Ada Misafirleri” denmiştir. 1918’de I. Dünya Savaşının ardından gelen mütareke 
yıllarında Adalar’a işgal kuvvetleri gelmiştir (Tuğlacı, 1989:30).   

İstanbul’un fethinden sonra Rumlar Adalara yerleşmeye başlamışlar, 16. yüzyılda 
birer köy oluşturmuşlardır (Tuğlacı, 1989:10). 16. yüzyılda diğer İstanbul Adaları 
gibi Şehzade Mehmet’in anısına yaptırılan Şehzade Camii Vakfına bağışlanmış olan 
Burgazada, vakıf için yapılmış “Hudutname’de” Cezire-i Bergus olarak geçer (Milas, 
Proti Antigoni ta Prinkiponisa’dan aktaran Poridis, 1999:73). Adada 9. yüzyılda 
yaptırılmış olan ve uzaktan bakıldığında bir kaleyi andıran Metamorphosis Manastırı 
17. yüzyılda barut ile havaya uçurularak tahrip edilmiştir (Byzantios, I 
Konstantinopolis’ten aktaran Poridis:73). Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bu 
manastırın yıkıntıları ile adada bir kilise ve üç yüz kadar haneden oluşmuş bir 
yerleşimden, su kuyuları ile bağ ve bahçelerin varlığından, köy ahalisinin hepsinin 
Rum zengin balıkçı reisleri olduğundan bahsetmiştir (Çelebi, 1996:242). 

Bazı yabancı gezginlerin (Grelot, Le Byrunn) yazdıklarına göre Burgaz, 17. yüzyılın 
sonlarında yerli Rumlarla yabancıların tercih ettiği sayfiye yerlerinden biri 
konumundadır ve Türkler’in ise adaya içki içmek için geldikleri bilinmektedir 
(Tuğlacı, 1992:230).  

Rivayete göre İstanbul’da ilk kalp para Kalpazankaya’da üretilmiştir (Koçu, 1958). 
Ada’nın arkasındaki Kalpazankaya adı verilen burunda, Osmanlı döneminde adada 
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gizlenen bir kalpazan grubu, çok sayıda sahte para imal etmişlerdir. Kalpazankaya 
isminin buradan geldiği düşünülmektedir (Şekil A.2. 24) (Tuğlacı, 1992:230).  

Koca Ragıb Mehmed Paşa da Burgaz’da bir veba hastanesi yaptırmayı düşünmüşse 
de ölümü sebebiyle gerçekleştirememiştir (Constantinos, Constantiniade’den aktaran 
Tekkeden, 1974:16). 18. yüzyılda daha önce yıktırılmış olan Metamorphosis 
Manastırından çıkan malzemeler kullanılarak Ayios Yeoryios Karipi Manastırı 
yaptırılmıştır (Milas, Proti Antigoni ta Prinkiponisa’dan aktaran Poridis, 1999:73). 

18. yüzyılın ortalarında ada yerleşmesinin sınırları, küçük limanı koruyan 
mendirekleri oluşturan kayaların hizasını henüz aşmamıştır. Bu yıllarda küçük ada 
yerleşmesi Çınar Caddesi ve çevresi ile sınırlı olup, organik dokulu dar yol ve 
sokaklar, adanın sosyal ve ekonomik hayatının oluştuğu ve çevresinde pek çok 
dükkan ile deniz üzerinde meyhane, taverna ve kahvehanelerin bulunduğu kıyıdaki 
Çarşı aksına açılmaktadır (Milas, Proti Antigoni ta Prinkiponisa’dan aktaran Poridis, 
1999:73). 

1824’te Heybeliada’da Bahriye Mektebinin kurulması ile ilk büyük Türk topluluğu 
Adalar’a yerleşmiştir. Bu devirde Tophane’den kalkan büyük kayıklarla İstanbul ile 
ilişki sağlanmakta, başta Fransızlar olmak üzere bazı yabancılar da Adalar’a yazlığa 
gitmeye başlamışlardır (Günay, 1984:95). Kilise ve okulun çevresinde eskiden adanın 
su ihtiyacının karşılandığı, ağzı taş bir duvar ile korunmuş bir su kuyusu yer almıştır 
(Poridis, 1999:74).  

19. yüzyılın ortalarında sefere yeni başlayan buharlı yolcu vapurları eski kayık 
iskelelerine yanaşamadıklarından, 1857-1858 yıllarında Ayios İoannis Kilisesi 
Cemaat İhtiyar Meclisi tarafından, kendi mülkiyetinde bulunan limanın her iki 
mendireği büyütülmüş ve kuzey mendireği vapur iskelesi olarak düzenlenmiştir 
(Şekil A.2. 25) (Milas, Proti Antigoni ta Prinkiponisa’dan aktaran Poridis, 1999:75). 

19. yüzyılda Adalar Hristiyan nüfus için tümüyle serbest, rahat bir yazlık bölgedir. 
İstanbul’da bu yüzyılda birçok yasaklar içinde yaşanırken; Adalar, bütün kışı Pera ve 
Galata’nın dar, sıkışık kapalı yapıları arasında geçiren toplum için, kendi cemaatleri 
içinde göç edip yazın tadını çıkarabilecekleri kontrollerin olmadığı bir mekan 
olmuştur (Günay, 1984:98). Ayrıca ulaşımın yetersizliği sonucu arsa fiyatlarının da 
çok düşük olması, Adalar’da büyük, rahat ve görkemli evler yapılabilmesine imkan 
vermiştir (Şekil A.2. 26). Tanzimat’ın ilanından sonra gayrimüslimlerin de 
Müslümanlarla eşit haklara sahip olması da bu rahatlığı sağlamıştır (Batur, 
1984:1038). İstanbul’un sıkışık arsa ve yapılarda uygulayamadıkları bu yeni 
mimarlığı Adalar’da kolayca gerçekleştirebilmişler, İstanbul’da kagir olarak 
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uyguladıklarını burada Osmanlı ahşap yapı geleneği ile çabuk, kolay ve ucuz 
uyarlayabilmişler ve böylece bir mevsim içinde ahşap köşkleri inşa etmişlerdir (Şekil 
A.2. 27) (Günay, 1984:98). Bu işler için gerekli parayı yabancı tüccarlarla işbirliği 
içinde kolayca sağlamışlar, o sırada İstanbul’da çalışan yabancı mimar ve dönemin 
gözde yerli kalfalarının Adalar’da çalışmalarına önayak olmuşlardır (Şekil A.2. 28, 
Şekil A.2. 29) (Günay, 1984:98).  

1862’de Adalar’a gelen Scarlatos Byzantios adayı şu şekilde tasvir etmiştir (Akpınar, 
1984:55): “Bu adanın kuzey ve güney kısımları çok yüksek ve kayalıktır. Kınalı’dan 
çok daha yüksek bir tepe meydana getirirler. Taşlar ve kayalar arasında tepeye giden 
bir yolu vardır. Sudan mahrumdur. Diğer adalar gibi lavanta, kocayemiş ve muhtelif 
çalı bitkilerine sahip olduğu halde ağaçlardan mahrumdur. Bir düzlüğe bile sahip 
değildir. Köy ise limanımsı şekle sahip olan sahilin doğu kısmında yer alır. Burayı 
karşıdan kapatan Pitis (Kaşıkadası) adındaki adacık çok emin bir liman haline getirir 
(Şekil A.2. 30). Köyün civarında ise bağ ve tarlalar yer alır”. 

1857 yılında limanının kuzey mendireğinin vapur iskelesine dönüştürülmesi ile, 
iskele önündeki bu bölge hareketlenmiştir. Aynı yıllarda buraya konumundan dolayı 
adanın önemli bir lokali olmuş olan gazino inşa edilmiştir. 1885 yılında ise 
gazinonun önündeki sahilin doldurulup, daha sonraki yıllarda Gezinti Caddesi’nin 
başlangıcını oluşturacak rıhtımın yapımı Kilise İhtiyar Meclisi’nce kararlaştırılmıştır 
(Şekil A.2. 31) (Milas, Proti Antigoni ta Prinkiponisa’dan aktaran Poridis, 1999:77). 

1867’de İstanbul’un bir kazası haline gelen Adalar’da 1876’da kaymakamlık makamı 
kurulmuştur (Tuğlacı, 1989:11). 1890’da Adalar, idari bakımdan bir merkez ve üç 
nahiyeye ayrılmıştır: Merkez Büyükada, Nahiyeler Heybeliada, Burgazada ve 
Kınalıada olmak üzere idare edilmiştir (Erdenen, 1962:9). Burgazada, 1894 yılında 
meydana gelen deprem sonucu büyük hasar görmüştür. Kaynaklar ayakta kalan sekiz 
ev dışında oturulacak konut kalmadığını bildirmektedir (Öztin, 1984:85).  

19. yüzyıl sonlarında vapur iskelesi ile denize dik inen Çınar Caddesi arasındaki ara 
aksta ise ticari alışverişlerin yapıldığı, Büyükada ve Heybeliada’daki Lonca, 
Kınalıada’daki piyasa yeri gibi, günün her saatinde hareketli ve canlı olan Çarşı yer 
almaktadır (Şekil A.2. 32). Burada yan yana ve sıkışık düzende bulunan dükkanların 
çoğu iki katlı olup üst katlar konut olarak değerlendirilmiştir (Şekil A.2. 33). 
Bunlardan deniz tarafında olanların hepsi kahvehane ve meyhane olup, ana geçim 
kaynağı denizcilik ve balıkçılık olan ada halkının günlük toplantı ve sosyal iletişim 
mekanları olmuşlardır (Şekil A.2. 34) (Milas, Proti Antigoni ta Prinkiponisa’dan 
aktaran Poridis, 1999:77).  
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Kıyıdaki bütün dükkanların iki girişi olup, bunlardan ana giriş olan “Piyasa”nın yer 
aldığı çarşı aksına açılırken, ikinci giriş terasın bulunduğu deniz tarafına 
açılmaktadır. Bu teraslar, deniz dibine çakılmış ahşap kazıklara oturan, ahşap kirişler 
üzerindeki aralıklı tahta bir döşemenin oluşturduğu platformlardır (Milas, Proti 
Antigoni ta Prinkiponisa’dan aktaran Poridis, 1999:77). Balıkçıların, burada kısa 
süreler için, küfe, sepet, kepçe, halat ve çıpalardan oluşan av takımlarını bırakıp, 
tamir etmeden önce kurutmak üzere ağlarını buradaki sergilere astıkları eski 
resimlerden anlaşılmaktadır  

Adalar Azınlıklara İstanbul’da gösteremedikleri zenginliklerini sergileyip yarışma 
olanağı da vermiştir. Böylece giderek daha süslü ve birbirinden değişik üsluplarda 
yapılar ortaya çıkmıştır. Yabancılarla beraber çalışan yerli Hristiyanlar ve 
Levantenler, Avrupa modasını takip etmek için birbirleriyle yarışmışlar, hayran 
oldukları Avrupa ülkelerini kendileri de gidip görmüşler ve o yaşam biçimini 
çevresiyle beraber Adalarda uygulamışlardır (Günay, 1984:98). Pera ve Fener’in 
tersine buralarda İtalyan Villaları, İsviçre şaleleri ya da kolonyal “revival” 
mimarisinin örnekleri gibi Avrupai modellere uygulanan Eklektisizim’in bütün ifade 
biçimleri sergilenmiştir (Kolonas, 1999:87).  

Akşamları rıhtım gezintileri, faytonla çamlıklarda dolaşmalar, deniz banyoları, 
mehtap sefaları, piknikler, Avrupa giyimi, bando-mızıka dinlenmesi ve kayık 
yarışları gibi o dönemin önemli sayılan zevklerinin yarattığı ortam, İstanbul’da 
yaşayan zengin yabancı uzman ve tüccarları da çekmiştir (Günay, 1984:98). Bu 
çekim sonucunda, tarihsel yerleşmenin biraz dışında deniz kıyısında, daha sonraki 
yıllarda adanın Debarcadere (gezinti rıhtımını) kısmını oluşturacak kesimde, kendi 
özel rıhtımları olan yalı-köşkler yaptırmaya başlamışlardır (Poridis, 1999:79) (Şekil 
A.2. 35).  

Bu gelişmelerin paralelinde Rue Yalı olarak anılan Çarşı Caddesinde pek çok yeni 
dükkan ve balıkçı tavernasının yanısıra iki ayrı ekmek fırınının açılması ile ticaret 
hayatı canlanmıştır (Poridis, 1999:79). 20. yüzyıl başında ulaşımın gelişmesiyle 
Adalar’da otellerin yapılması yüksek derecedeki devlet memurları ve paşaların da 
Avrupa modasını severek Adalar’da yazlık köşkler satın almasına ya da yaptırmasına 
neden olmuştur (Şekil A.2. ) (Günay, 1984:98). 19. yüzyılın sonlarına doğru yalılar İç 
Liman bölgesinde, güney mendireğinin bulunduğu tarafın tümünü kaplamışlardır 
(Milas, Proti Antigoni ta Prinkiponisa’dan aktaran Poridis, 1999:79).  
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2.5.4. Cumhuriyet Dönemi 

1917’deki devrim sonucu Kızıl Ordu’dan kaçan Rus aristokratları bir süre için Ada 
evlerine ve manastırlara yerleştirilmiştir. İşgal yıllarının acı günlerinden sonra İstiklal 
Savaşı’nın ardından gelen Cumhuriyet’le birlikte Adalar’da da huzur ve sükun 
dönemi başlamıştır (Akpınar, 1984:16). 

1924’te hastalanan İnönü, dinlenmek için Heybeliada’ya gelerek yerleşmiştir (Gülen, 
1982:148). Cumhuriyetten sonra Adalar, Atatürk’ün kendisi ve devletin ileri 
gelenlerinin gösterdikleri ilgiyle yeniden canlılık kazanmaya başlamıştır. Atatürk 
Büyükada’da bulunan Yat Kulübü’nün yerine Anadolu Kulübü’nü kurmuş ve 1928 
yazından itibaren her yıl Anadolu Kulübü’ne gelerek dinlenmiş, balolara katılmış ve 
siyaset adamlarıyla burada toplantılar düzenlemiştir (Poridis, 1999:8).  

Kurtuluş Savaşından sonra yapılan nüfus mübadelesinde, adadaki evlerden bir 
bölümü Rumeli göçmenlerine dağıtıldığından burada Türk nüfusu hızla artmıştır 
(Tuğlacı, 1992:227). Cansever İkinci Dünya Savaşı’na kadar geçen durgunluk 
döneminde Adalar’ı şu şekilde tanımlamıştır: “Adalar, İstanbul’lular için oldukça 
uzak, birkaç yılda bir vapur gezisi sırasında hayranlıkla seyredilen, Yahya Kemal gibi 
büyük şairlerin efsaneleştirdiği ve çok az sayıda varlıklı ailenin varisleri ile devlet 
adamlarının yaz aylarını geçirdikleri, uygarlık ve zerafetin sembolleştiği yerler olarak 
kalmışlardır. Bu dönemde Sait Faik’in Burgaz’ı bir balıkçı köyü, Heybeliada Bahriye 
Mektebi yanında Sanatoryumu ile bir ölçüde zedelenmiş olarak, Kınalıada biraz 
unutulmuş ortahallilerin bir yazlığı olarak hareketsiz bir dönem yaşamıştır” 
(Cansever, 1984:13).  

Cumhuriyet’in ilanından sonra Sarnıç Sokağı’nda 32 numarada öğretime başlayan 
Burgazada İlkokulu 1962’de bugünkü yerine taşınmıştır (Şekil A.2. 37, Şekil 
A.2.38). 1978’e kadar yatılı olarak öğretimini sürdüren okul, bu tarihten sonra 
gündüzlü olmuştur (Tuğlacı, 1992:267). Bu tarihlerde resmi kurum olarak adada 
Karakol, PTT ve bir gümrük binası bulunmaktadır. Balıkçıların tuttuğu balık 
üzerinden vergi alındığı, ruhsatsız balıkçılara avlanma izni verilmediği bilinmektedir. 
Güvenlik orman askeri tarafından sağlanmaktadır. 1900’lerde merkez olarak hizmet 
eden Gökdemir sokağındaki ilk PTT binası yanmış, Takımağa Meydanı Sokağındaki 
yerinden sonra 1965 yılında Köy Kahyası sokağa taşınmıştır (Şekil A.2. 39) (Pınar, 
1987:29). Köy Kahyası sokağında bulunan Karakol yapısı ise Burgaz Çarşı 
Caddesine taşınmıştır (Şekil A.2.40). 

Kısa zaman öncesine kadar adada su depolamak için Bizans devrinden kalma 
sarnıçlar bulunmaktadır. Bunlardan biri kilise çevresindeki kuyunun yakınında yer 
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almıştır. Bu sarnıç tuğla duvarlı olup, tek parçadan oluşmuş taş sütunların taşıdığı bir 
tonoz ile örtülmüştür. Bizans Devri yapısı olan bu sarnıç yakın geçmişe kadar 
varlığını sürdürmüş ise de 1960’lı yıllarda yıktırılıp üzerine beton apartmanlar 
yapılmıştır (Poridis, 1999:74).  

Elektrik Burgazada’ya 1935 yılında gelmiştir. Bu tarihe kadar yollar, ada bekçisinin 
kontrolünde gazlı pompalı fenerlerle aydınlatılmıştır. 1937-1940 yılları arasında ilk 
kanalizasyon çalışmaları başlamıştır. 1955 yılından sonra başlayan yol çalışmaları ile 
toprak yollar asfaltlanmıştır (Pınar, 1987:26). 

Janin’e göre 1943 yılında Burgazada’da devamlı yaşayanların nüfusu 1408 kişi olup 
bunların çoğu balıkçılık ve sera çiçekçiliği ile uğraşan Ortodoks Hristiyanlar iken yaz 
aylarında adaya, huzurlu bir ortamda dinlenmeyi amaçlayan 2000 kadar yazlıkçı 
gelmektedir (Milas, Proti Antigoni ta Prinkiponisa’dan aktaran Poridis, 1999:80). 

1962’de Burgazadası’nın yerli nüfusu çoğunluğu balıkçı olmak üzere 500 kişi olarak 
tespit edilmiştir. Yaz aylarında dinlenmek üzere adaya 2000-2500 kişi gelmektedir. 
Kasabada 1000 hane olup, yazlık gelenler evlerde oda kiralayıp kalmışlardır. 
Pansiyonculuk bazı yerli aileler için önemli bir geçim kaynağı olmuştur (Koçu, 
1958:3137). 

Rum nüfusunun çoğu 1925’te nüfus mübadelesi, 1942’de gayrimüslimler aleyhine 
uygulanan Varlık Vergisi Yasası, 1955-1974 yılları arasında Türk-Yunan ilişkilerinin 
krize girmesi nedeniyle Yunanistan’a göç etmiştir (Milas, 2003:224). Bunun 
sonucunda adada bulunan köşklerin büyük bir kısmı el değiştirmiştir. İlk göçen 
kuşağın en büyük kazancı, günümüz ekonomik koşulları içinde değeri giderek artan 
Adalar’da mülk edinmek olmuştur (Kıray, 1984:10). İlk kullanıcıların evlerini terk 
etmeleri göçle gelenlerin buraya yerleşmeleri sonucunda sosyal yapı değişmiştir.  

Adalara yerleşen göçmenlerin, Türkiye’de topraktan kopmanın 1960’lardan sonra 
hızlandığı Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinden geldiği saptanmıştır. 1960’ların 
sonlarında buraya, merkezi İstanbul’dan gelen tek bir aile, birçok şehirde ve pek çok 
yöre için gözlemlendiği gibi, Erzurum ve Erzincan’dan kendi akraba ve 
hemşerilerinin buraya yerleşmesine aracı olmuştur (Kıray, 1984:160). Aynı dönemde 
adada yaşayan yerli Rumlar bir yandan bağcılık, balıkçılık, çiçekçilik, balık ağı 
üretimi gibi sektörlerde faaliyet gösterirken, bir yandan da aile göreneklerine paralel 
bir şekilde, adanın ev dışı sosyal hayatında önemli bir yeri olan lokantacılıkla 
ilgilenmişlerdir (Atayurt, 2006:88). Göç edenler yazlık sayfiye taşıma hamallığını ve 
arabacılığını üstlenmişlerdir, sayfiye evlerinin günlük temizlik işlerini de kadınlar 
yapmaya başlamışlardır. İnşaat işçiliği, balıkçılık diğer iş kolları olarak tercih 
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edilmiştir. Yapılan işler bakımından çok az sayıda da olsa adaların kısıtlı belediye 
memur, müstahdem kadrolarına girenler de bulunmaktadır (Kıray, 1984:161). 
Adalar’da üst toplumsal-ekonomik tabakada insanlar yaşamaktadır. Bu insanların 
“marjinal sektöre” giren iş gereksinmeleri vardır. Bu işleri görmek için “dışardan” 
bazı insanlar gelmiştir. Böylece, Adalar toplumu kendi kendine yeterli bir nitelik 
kazanmıştır (Kongar, 1984:166).   

1950’li yıllarda köyden kente göçün başlamasıyla Adalar’a gelen Aleviler akrabalık-
hemşerilik ilişkileri sonucu aşiretler halinde göç etmişlerdir. 1996 yılında, Cemevi 
kurulana kadar evlerde ibadet eden ve özellikle 80’ler boyunca gizli kapaklı toplanan 
cemaat şu anda, bir zamanlar Turgut Egemen’in özel bir hayvanat bahçesi kurmuş 
olduğu araziye inşa edilen Cemevi’nde biraraya gelmektedir (Atayurt, 2006:89). 
Çınarlık Sokak’tan Ekmek Fırınının yanındaki yoldan içeri girilerek ulaşılan avluda 
Adalar Cem Evi ile çay bahçesi yan yana yer almaktadır. Bahçe içinde bir de havuz 
yer almaktadır. Burgazada Cemevi’nin mimarisi diğer cemevlerinden değişiktir 
çünkü Alevi söylencesine göre, mitolojiye sadık kalınarak inşa edilmiştir. Yapının 12 
köşesi İslamiyet’in özündeki 12 imamı temsil eder (Biçer, 2006:92). Cemevinin 
kuzey doğusunda yardıma muhtaç insanlar için prefabrik bir aş evi bulunmaktadır 
(Şekil A.2. 41, Şekil A.2.42).   

Kış Bahçeleri Sokak 9 numarada 1968 yılında kurulan sinagog tek katlı yığma bir 
yapıdır (Şekil A.2. 43). Hemen yanında bakıma muhtaç Yahudi çocukları için yaz 
okulu vardır (Şekil A.2.44).  

1990 yılında 2311 olan Burgazada nüfusu 1997’de 1541’e gerilemiş, 2000’de 1578 
sayılmıştır (Adalar Kaymakamlığı). Bugün adada yaşayanların çoğunluğunun 
Müslüman Türkler olduğu bilinmektedir. İlk kullanıcıların birçoğu adayı terk 
etmişlerdir.  

6-7 Eylül olaylarının Adalar’daki yansıması hakkında bilgi bulunmamaktadır. Orhan 
Türker Halki’den Heybeli’ye kitabında, 1955 olaylarının Heybeliada nüfusunu pek 
etkilemediğini belirtmiştir (Atayurt, 2006:89). Rum nüfusunun hakim olduğu 
Burgazada için tersini düşündürecek bir neden yoktur. 1964 Kıbrıs bunalımının 
Adalar’daki sonuçları ise, Yunan vatandaşlarının sınır dışı edilmesiyle birlikte adanın 
Rum nüfusunun da azalmaya başlamasıdır. 1974 yılındaki Kıbrıs Harekatını takiben 
Rum vatandaşların göçü ivme kazanmıştır (Atayurt, 2006:89). Bu tarihlerde Rumlar, 
yüzyılın başından beri Burgazada’sını yazlık olarak benimsemiş olan Musevi, Ermeni 
ve Süryani ailelerle kıyaslandığında azınlıkta kalmıştır. Bugün adada Türkler 
çoğunlukta olmakla birlikte değişik din, mezhep ve kökenlerden insan birarada 
yaşamaktadır. Sünni, Alevi, Kürt, Laz, Rum Ortodoks, Rum Katolik, Ermeni 
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Gregoryen, Ermeni Katolik, Süryani, Kaldeli, Sefarat Yahudi, Aşkenaz Yahudi, 
Karait Yahudi Levanten, İtalyan, Bulgar, Yugoslav, İsveçli, Alman ve Avusturyalı 
olmak üzere değişik gruplar ada yaşamına entegre olmuşlardır (Schild, 1998:121). 

Adaların elektrik sistemi, Bostancı’dan-Kınalıada’ya, Küçükyalı’dan-Burgazada’ya, 
Dragos’tan-Heybeliada ve Büyükada’ya, Kartal’dan Büyükada’ya olmak üzere beş 
ayrı deniz kablosu ile karşılanmaktadır. Caddeler ve sokaklarda fotosel ile aydınlatma 
sisteminden yararlanılmaktadır (Adalar Kaymakamlığı). 

Bizans ve Osmanlı döneminde içme suyu  gereksinimi sarnıçlar ve kuyularla 
sağlanmıştır. 1996 yılı sonlarına kadar, Ömerli Barajı’ndan Bostancı’ya gelen ana 
borudan gemilerle su taşınmakta iken, 1996 yılında  İSKİ tarafından; Büyükada, 
Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedefadası’na karada 4305 metre, denizde ise 
13900 metre olmak üzere toplam 18205 metre boru döşenerek, Adalar İSKİ’nin Asya 
yakasındaki isale şebeke sistemine bağlanmış ve denizaltı isale hattı, 22 Eylül 
1996’da hizmete açılmıştır. Adaların tümünde kanalizasyon sistemi mevcuttur. 
Kanalizasyon akıntıları, arıtma istasyonlarından geçirildikten sonra (ön arıtma) 
borularla açık alanlarda denizin dibine akıtılmakta, kirlenme önlenmektedir (Adalar 
Kaymakamlığı). 
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3. BURGAZADA’NIN FİZİKSEL VE DOĞAL ÖZELLİKLERİ 

3.1. Kentsel Doku Özellikleri 

Tarih boyunca değişik kültürlere ev sahipliği yapmış Burgazada’da yerleşim Bizans 
öncesi döneme kadar uzanmaktadır. Manastır ve Kiliselerle yapılaşmaya başlayan 
ada  Bizans Dönemi’nde küçük balıkçı köyü niteliğini kazanmış, iki mendirek 
arasında gelişmiştir. Organik gelişen yerleşim kentsel mekan özelliğini ise Osmanlı 
Dönemi’nde kazanmıştır. Bu dönemde yerleşmenin sınırları genişlemiş, ahşap köşk 
ve yalıların yapımıyla mimari karakter oluşmaya başlamıştır. İnsan ölçeğinde 
yapılaşan, organik gelişen Burgazada, birbirine saygılı evleriyle etkili bir görünüme 
kavuşmuştur. Doğal çevre ile yapılaşmış çevrenin iç içe girdiği, yerleşimin sınırlarını 
orman ve bostanların çevrelediği kentsel doku niteliğini ise uzun süre korumuştur. 

3.1.1. Sokaklar, Vistalar, Meydanlar 

Organik sokak dokusu Burgazada’ya karakterini veren topografyaya uyum 
sağlamaktadır. Yer şekillerini takip ederek kıyaya paralel devam eden yollar onları 
dik kesen yollarla birleşmektedir. Bu organik sokak dokusu ve eğimli arazi, 
birbirinden ilginç vistalar sunmaktadır. Sokakların birçoğu asfalt olmakla beraber, 
ormanın içine uzanan toprak patika yollar da bulunmaktadır.  

Burgazada’da yollar gezinti caddesi, çarşı caddesi ve konutların sıralandığı sokaklar 
olmak üzere üç ayrı işleve hizmet vermektedir. Vapur iskelesine yakın kıyaya paralel 
gelişmiş Çarşı Caddesi, rıhtım sokağının arkasında yer almaktadır. Bitişik nizam 
düzenlenmiş, alt katların ticaret, üst katların konut işlevine ayrıldığı bu sokak 
boyunca bakkal, manav, kasap, küçük lokanta ve kahvehaneler yer almaktadır. Bu 
cadde üzerinde rıhtıma ve Çarşı Caddesi’ne cephe veren iki girişli bir sokak dizisi 
oluşmaktadır.    

Kıyının yer yer doldurulması sonucu oluşan rıhtım sokaklarından biri olan Gezinti 
Caddesi Sait Faik Abasıyanık Meydanı’ndan başlayarak adanın kuzey batısındaki 
Cennet Mevkii’ne kadar devam etmektedir. Bu yol sahil şeridi boyunca kıyı çizgisine 
paralel olarak rekreatif amaçla düzenlenmiştir. Caddenin hemen altında, 
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günübirlikçiler için tesis edilmiş halk plajları bulunmaktadır. Caddenin batısında yer 
yer yükselen falezler doğal vistaların oluşmasına neden olmaktadır.  

Konut mahallelerinin bulunduğu sokaklar Burgazada’da kıyı çizgisine paralel 
gelişmiştir. Paralel sokakları dik kesen sokaklar eğimli veya basamaklıdır ve bağlantı 
amacıyla açılmıştır (Şekil A.3. 1, Şekil A.3.2). Ancak Çınarlık Sokak, Yeni Yalı 
Sokak ve Turgut Reis Sokak, adanın kıyıya dik uzanan, konut stoğunun da aynı aks 
doğrultusunda biçimlendiği sokaklarındandır. 

Çarşı Caddesi ile Gezinti Caddesi kesişiminde Deniz Otobüsü İskelesi’nin hemen 
önünde yer alan Sait Faik Abasıyanık Meydanı iskele meydanı niteliği taşımaktadır. 
Güneyinde çarşı kuzeyinde çocuk bahçesi ve fayton park yeri, batısında konutlar, 
güneyinde ise iskele ile sınırlanmış bu meydanda geçici tezgahlar bulunmaktadır. 
Ağaçların altında serinleme ve dinlenme mekanına dönüşen meydanda çevredeki 
kahvehane, lokanta ve pastanelerden açık havada hizmet almak mümkündür.  

Sait Faik Abasıyanık Müzesi ile Aya Yani Kilisesi’nin sınırlandırdığı diğer bir 
meydan da Takımağa Meydanı’dır (Şekil A.3. 3, Şekil A.3.4). Konutların arasında 
kalmış kilisenin narteks kısmına bakan bu meydan belediyeye ait bir arazi üstündedir. 
Çitlerle çevrilmiş bu alana giriş yasaktır.  

3.1.2. Avlu, Bahçe ve Benzeri Çevresel Değerler 

Avlu ve bahçeler adaların birçoğunda olduğu gibi Burgazada için de önemli çevresel 
değerlerdir (Şekil A.3. 5, Şekil A.3.6). Yapılar parselin tamamını kaplamamakta, 
bahçelere ve özel yeşile imkan vermektedir. Bahçeler yaz mevsiminde konut 
kullanıcılarının vakitlerinin çoğunu geçirdikleri mekanlardır. Bahçe içlerinde havuz, 
çardak, yeşil teras düzenlemeleri bulunmaktadır.  

Eğimden dolayı oluşan setler üzerinde yer alan binalarda bahçe duvarları genellikle 
oldukça yüksektir ve avlu kapısından merdivenle giriş kotuna ulaşılmaktadır. Bu 
kottan cadde ile ilişki kurulabilmektedir. Bu tip yapılar genellikle Gönüllü Caddesi 
ile Mehtap Sokak üzerinde yer almaktadır. Denize dik sokaklar ile az eğimli 
bölgelerde yer alan binalarda bahçe duvarı alçak ve giriş, yol kotu ile hemen hemen 
aynı seviyededir. Çarşı ve rıhtım çevresinde konumlanan bu tür yapılar Çınarlık 
Sokak ve Gezinti Caddesinin başlangıcında yer almaktadır. Yol kotundan düşük 
bahçe içinde yer alan binalarda genellikle bahçe duvarı bulunmamaktadır, bulunduğu 
durumlarda görüşü engellemeyecek yüksekliktedir. Barbaros Hayrettin Caddesinin 
sonlarına doğru yol kotundan aşağıda konumlanan yapılar bulunmaktadır. 
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Adanın en önemli çevresel değerlerinden biri olan bahçeler genellikle Mehtap Sokak 
ile Gönüllü Caddesi’nde yer almaktadır. 19. yüzyıl batı etkisinde düzenlenen 
bahçelerde naturalist ve geometrik biçimler hakimdir (Pınar, 1987:66). Bahçelerin ön 
kısımlarında yüksek ağaçlar yerine manzarayı kapatmamak için bodur bitkiler, 
sarmaşıklar ile çiçekler kullanılmıştır. Özgün bahçe duvarları taş malzemeden 
örülmüştür ve parsel sınırlarını belirleyici özellikleri vardır. Genellikle çıplak ve 
sıvasızdır. Sonradan yapılan bahçe duvarlarının birçoğu beton ve sıvalıdır. 
Burgazada’da çok fazla nitelikli avlu kapısı kalmamıştır. Olanlar da genellikle iki 
yanında tuğladan örülmüş babalar bulunan demir işlemeli kapılardır. Genelde 
kademeli olarak biçimlenen babaların yüzeyi zaman zaman sıvanmıştır. Her yapının 
önünde taşlık bir alan vardır. Sokaktan bahçeye çıkan merdivenler bu taşlıkta son 
bulur. Bu taş zemin, bazen tek veya çift kollu döner merdiven şekline dönüşerek 
yapının çevresini sarmaktadır (Pınar, 1987:66). Bugün bu taşlık alan hemen hemen 
bütün yapılarda betonla kaplanmıştır. Ada bahçelerinde setlerin içine gömülmüş 
merdivenler nitelikli bir yapı sergilemektedir (Şekil A.3. 7, Şekil A.3.8). Kilise ve 
manastırların bahçelerinde sarnıç ve kuyular bulunmaktadır. 

3.1.3. Doğal Çevre 

Burgazada’nın doğal çevre özellikleri en az fiziksel çevre özellikleri kadar dikkat 
çekicidir. Çam ormanları ve sahil şeridi ile yüzyıllarca rehabilitasyon amaçlı 
kullanılmış adada Hristos Tepesi ve Kalpazankaya rekreasyona yönelik doğal 
alanlardır. Batıda Gönüllü Caddesi’nin devamında Kalpazankaya Yolu ile ulaşılan 
Kalpazankaya’da bir kır gazinosu bulunmaktadır (Şekil A.3. 9, Şekil A.3.10). Piknik 
yeri olarak kullanılabilen bu yamacın aşağısından denize girilebilmekedir. 
Topografyaya gore şekillenmiş patika yollarla ulaşılan Hristos tepesi ise adanın en 
yüksek tepesi olarak müthiş bir manzara sunmaktadır. Heybeliada ve Kaşıkadası’na 
vistalar veren bu tepede herhangi bir sosyal tesis bulunmamaktadır. Çınarlık Sokak’ta 
bulunan anıtsal dev bir çınar ağacı tarihe tanıklık etmesi nedeniyle tescillenmiştir.  

Burgazada’da Kalpazankaya açıklarında midye ve karides, ada açıklarında ise lüfer 
ve zargana tutulmaktadır. Heybeli Burgaz arasında kırlangıç ile nadir olarak kalkan 
bulunmaktadır. 

Adalar’da ormanların yavaş yavaş kaybolmasında buradaki manastırların etkisi 
büyük olmuştur. Geçimlerini sağlamak, manastırları ekonomik açıdan güçlendirmek 
amacıyla keşişler zeytincilik ve bağcılıkla uğraşmışlar, sebze ve buğday 
yetiştirmişlerdir. Bu doğrultuda manastırların çevresindeki ormanlar, tarım alanları 
kazanmak amacıyla kesilmiştir. Adalar’daki çam ormanlarının bir bölümü ise 
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buralarda yaz ve kış oturan, geçimlerini balıkçılıkla sağlayan köylüler tarafından 
yakacak odun elde etmek amacıyla veya bina ve iskele yapımında kullanılmak üzere 
kesilmiştir (Yaltırık, 1993:154). 1913 yılında Adalar’da üzerinde çam ormanları 
bulunan sahipsiz vakıf arazileri parçalara ayrılarak açık artırma ile isteklilere 
satılmıştır. Geçmişteki fotoğraflarda orman alanlarının çıplak görünmesinin sebebi bu 
hareketin ormanları olumsuz etkilemiş olmasıdır. 1930’larda tapulama hareketi ile 
özel araziler devlet himayesine alınarak kiliselerin tapu kayıtlarında görülen bağlıklar 
ortadan kalkmıştır. Tarım dışı kalan bu araziler kısa süre içinde yeniden, doğal yolla 
maki ve kızılçam ormanlarına dönüşmüşlerdir (Yaltırık, 1993:155). 1939’da ada 
ormanlarında çam kese böceği oluşumuyla ilk hastalık gelmiş ve ormanlarda büyük 
tehlike yaratmıştır. 1943 yılına kadar Belediye kontrolünde olan orman sahalarının 
hazineye geçmesiyle Orman İdaresi gerekli önlemleri almıştır (Pınar, 1987:14). 
Ancak Burgazada yüzölçümünün %45’ini kaplayan çam ormanlarının 40 hektarı 
yanarak yok olmuştur.  

Adalar çoğu yerde kayalık olan doğal kıyı yapısını koruyamamıştır. Gönüllü 
Caddesinin kıyıya inen yamaçlarında bulunan vahşi bir görünüme sahip kayalıklar 
1986-1987 yol çalışmalarında yok edilmiştir. Bu kayaların oluşturduğu koylar da 
kaybolmuş, vapur iskelesinden başlayan Cennet Yoluna kadar devam eden tekdüze 
bir plaj ve gezinti yolu elde edilmiştir (Pınar, 1987:11).  Bu hareketin devamı 
niteliğinde doğal kıyı yapısı park, su sporları kulübü, yüzme havuzu ve rıhtım 
yapmak amacıyla doldurularak bozulmuş ve yeşil alanların parsellenip satılmasıyla 
doğal çevre zenginliklerini büyük ölçüde yitirmiştir (Şekil A.3. 11, Şekil A.3.12).  

3.2. Anıtsal Yapılar 

Burgazada değişik dönemlerden kalma anıtsal yapılarıyla kültür mirasında çeşitlilik 
yaratan bir tarihe sahiptir. Adada yer alan 12 tane anıtsal olarak nitelendirilebilecek 
yapının arasında yüzyıllardır varlığını sürdürenler olduğu gibi yok olup tekrar 
yapılanlar ve bugün mevcut olmayanlar da bulunmaktadır. Bu yapılardan kilise, 
manastır, ayazma, cami ve mezarlıklar dini yapılar başlığı altında açıklanmış, Kültür, 
Sağlık ve Eğitim yapıları ayrı başlıklar altında incelenmiştir.  

3.2.1. Dini Yapılar 

Adada bulunan dini yapılar farklı dönemleri ve farklı kökenleri temsil etmektedir. 
Bizans öncesinden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir süreçte adanın kültür 
mozaiği mimariye de yansımıştır. Değişik yapım tekniklerinin, mimari biçim ve 
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üslupların kullanıldığı bu yapılar dönemsel teknoloji ve yaşantıyı anlamak açısından 
büyük önem taşımaktadır. Sosyal yaşam ve gelişmişliğin fiziksel biçimlere 
dönüştüğü bu mekanlar geçmişin izlerini taşımakta, kültürel mirasın korunarak ve 
yaşatarak gelecek nesillere aktarılması için araç olmaktadırlar. 

Hagios İoannes (Aya Yani) Kilisesi 

Gökdemir Sokağı’nda, Sait Faik Müzesi karşısında, vapur iskelesine yakın büyük bir 
kilisedir. Yüksek tamburlu kubbesi ile denizden rahatça görülür. Ada siluetinde etkili, 
görkemli bir yapıdır. Bu kilisenin yerindeki ilk kilisenin, imparator Teophilos’un 
(829-842) karısı imparatoriçe Theodora tarafından, Burgazada’nın ünlü sürgünü din 
adamı Methodios’un hücresi üzerine inşa edildiği sanılmaktadır (Milas, Proti 
Antigoni ta Prinkiponisa’dan aktaran Poridis, 1999:71). Taş konstrüksiyon üç nefli ve 
kubbeli bir bazilika olan eski kilise 1759 tarihinde yenilenmiş olmasına rağmen harap 
olmuş ve 1817’de Yunan Kurulu tarafından esaslı bir şekilde tamir ettirilmiştir 
(Janin, Les Iles Des Princes’ten aktaran Tekkeden, 1974:66). 1769 yılında kiliseyi 
görmüş olan gezgin Cosimo Comidas, bunun dört mermer kolon üzerinde duran bir 
kubbesi olup, planının Yunan Haçı şeklinde olduğunu belirtmiştir. Kilisenin ilk 
kubbeli örtüsü zaman içinde ahşap çatı ile değiştirilmiştir. 1894 yılındaki depremde 
tamamen yıkılan kilise binası, 1897 yılında İstanbul’da mimarlık hizmeti verdiği 
bilinen Batılı ve Levanten mimarlardan Nikola Dimadis1 tarafından kubbeli olarak 
yeniden yapılmıştır. Yeni kilise binası 11 Temmuz 1899 yılında tamamlanarak 
resmen açılmıştır (Şekil A.3. 13, Şekil A.3.14) (Milas, Proti Antigoni ta 
Prinkiponisa’dan aktaran Poridis, 1999:71).  

1896 yılında kilise ile beraber inşa edilmiş olan ve oldukça derin bir kuyu olan 
ayazmaya yedi basamaklı taş bir merdivenle inilir (Erdenen, 1962:102). Eskiden 
kilisenin avlusunda bulunan kagir duvar üzerine camekan örtülü ayazma yeni yolların 
açılmasıyla kilisenin bulunduğu ada dışında kalmıştır (Şekil A.3. 15, Şekil A.3.16).  

Kiliseye batı cephesindeki narteks bölümünden girilir. Narteskin sağ ve solunda iki 
sütunlu, kemerli birer kapıdan girilen iki hacim vardır. Soldaki hacimden 11 
basamaklı dar bir merdivenle küçük bir hücreye inilir. Methodios’un hücresi olarak 
gösterilen hücre burasıdır. 2m yüksekliğinde elipsoid tuğla sıraları ile örülü, beşik 

                                                 

1 Can, 1993, İstanbul’da 19. Yüzyıl Batılı ve Levanten Mimarların Yapıları ve Koruma Sorunları, 

s.45. 
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tonoz örtülü bir mekandır. Tavandaki 2 delik narteksin döşemesine açılır. Narteksin 
ağındaki bölmeden ise merdivenle üst kata, esas kilise hacmine açılan galeriye çıkılır. 

Naosa narteksin orta bölümündeki çift kanatlı bir kapıdan girilir. Kilisenin doğu 
cephesinde yer alan apsis ile batı cephesinde haçın batı kolu ana kütlenin dışına 
taşarlar. Kilise 3 nefli kapalı yunan haçı planına sahiptir. Yan nefler orta neften 2’şer 
fil ayağı ile ayrılır. Orta nefte orta açıklık 4 fil ayağını bağlayan kemerlere oturan bir 
kubbe ile örtülüdür. Yüksek kasnaklı kubbeye pandantiflerle geçilir. Kurşunla 
kaplanmış kubbe üzerinde bir haç yükselmektedir. Köşe açıklıklar (pastaforion 
hücreleri) içerden 4 küçük kubbe ile, dışardan kırma çatı ile, ara açıklıklar ise içerden 
beşik tonozla dışardan beşik çatı ile örtülüdür. Kaplama malzemesi marsilya 
kiremitidir. Absid ve absidioller içten dairesel, dıştan bir altıgenin yarısı şeklindedir 
ve dışardan kırma çatı üzeri alaturka kiremit ile örtülüdür. Apsisteki pencereler dıştan 
kırmızı tuğla ayaklar ve kemerlerle zenginleştirilmiştir. Yapının cepheleri sıvalı, 
saçak altları frizlerle süslüdür. Batı cephesinde girişin üstünde kemerli 3 pencere yer 
alır. Batı kolunun üzerini örten beşik çatının iki yanından yükselerek konumlanan 
köşe payeleri üzerinde dört sütuna oturmuş çan kuleleri yer almaktadır. Çan 
kulelerine galerideki merdivenlerden çıkılmaktadır. Kuzey ve güney cephesi 
birbirinin simetriği olup, haçın hafifçe dışarı taşan kolları pastaforion hücreleriyle 
hareketlendirilmiştir. Yarım altıgen biçiminde üç apsisin yer aldığı doğu cephesi 
kırmızı tuğlalardan kemer sıraları ile süslenmiştir. Ortadaki apsisin her yüzünde birer 
tane, yanlardaki apsislerin doğu yüzlerinde üst üste olmak üzere ikişer pencere 
açılmıştır.  

Hagios Georgios (Aya Yorgi) Manastırı ve Kilisesi 

Manastır ve kilise adanın batısında arkası gittikçe yükselen bir yamaçta, Cennet Yolu 
ile Gönüllü Caddesi arasında yer alan iki teras üzerinde kurulmuştur (Şekil A.3. 17). 
Kilise, Gönüllü Caddesine bakan yüksek teras üzerinde yer alırken, manastır ve ek 
binaları denize bakan aşağıdaki teras üzerinde yer alır. Manastırın kuruluş tarihi kesin 
olarak bilinmemekle beraber 17. yüzyıldan önce inşa edilmiş olma olasılığı yoktur. 
Yapımı sırasında 17. yüzyılın yarısında yıkılan Metamorphosis’ten devşirme 
malzeme kullanılmıştır. 18. yüzyıla ait belgelerde adı geçen manastırın 17. yüzyıl 
ortaları ile 18. yüzyıl ikinci yarısı arasında yapıldığı tahmin edilmektedir (Hurmuzis, 
1869 Antigoni Adası’ndan aktaran Tekkeden, 1974:62).  

Manastır denize bakan yamaçta olup dikdörtgen planlı, biri bodrum olmak üzere üç 
kattan meydana gelen taş bir binadır. Beşik çatılı, kiremit örtülüdür. Koridor üzerine 
sıralanmış odalardan oluşan diğer manastırların aksine 7 ayrı kapıdan girilen 
bölümlerden oluşur. Her bölüm kendi içinde birer merdivenle üst kata bağlanır. 
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XVII. Yüzyılda yapıldığı sanılan bu manastırın büyük bir kısmı 1920-1923 yılları 
arasında beyaz Rus göçmenleri tarafından kullanıldığı sırada yanmıştır (Şekil A.3. 
18) (Akpınar, 1984:60).  

Kilisenin manastırla birlikte yapıldığı tahmin edilmektedir (Şekil A.3. 19). İlk 
kilisenin deniz kenarında olduğu, 1882’de yıkılıp yeniden yapıldığı bilinmektedir 
(Gülen, 1994:338). Bugün var olan kilisenin biraz daha kuzeyinde yer alan bu yapı 
harap olduğu için yıktırılmış ve yeni kilise eskisinin biraz doğusuna inşa edilmiştir 
(Hurmuzis, 1869 Antigoni Adası’ndan aktaran Tekkeden, 1974:63). 1894 
depreminde yıkılan kilise 1897 yılında tekrar inşa edilmiştir (Erdenen, 1962:102). 
Cansever kiliseyi şu şekilde tasvir etmiştir: “Topografyayı takip eden ve kavisler 
çizen yoldan bir duvar ile ayrılmış bu küçük yapı, denizle arasında yer alan iri 
Manastır kütlesi yanında küçük zarif bir işaret noktasıdır. Ancak dış yapısı ile 
Osmanlı-İslam geleneğinin değer sistemine uyum sağlar gibi gözüken yapının 
mimarisi hoyrat, kuvvet ifadesi taşıyan unsurlar ile vücuda getirilmiştir” (Cansever, 
1984:79). 

Manastırın güneyinde, yolun hemen altındaki çam ağaçlarıyla kaplı düzlükte bulunan 
kilise haçvari planlıdır (Şekil A.3. 20, Şekil A.3.21). Kareye yakın dikdörtgen 
şeklinde nartekse, batı cephesinden iki basamakla çıkılan bir kapıdan girilir. Haçın 
batı kolunun tam ortasına yerleştirilmiş bir kapı ile naos mekanına geçilir. Noasta 
haçın kolları arasında kalan kare mekanlar narteksin dışına taşarak konumlanırlar ve 
batı cephelerinde birer pencereleri vardır. İç mekana hakim olan haçın kuzey, güney 
ve batı kolları birbirine eşit doğu kolu biraz daha uzundur. Orta açıklık dört kare 
sütuna oturan bir kubbe ile örtülüdür. 12 pencereli kubbeye pandantiflerle 
geçilmektedir. Köşe açıklıklar dört küçük kubbe ile ara açıklıklar ise beşik tonozla 
örtülüdür. Girişte bulunan narteks ve kilise hacmi, duvar resimleri ve çeşitli 
ikonalarla süslüdür. Sıvanmış ve boyanmış cephede herhangi bir süsleme elamanı 
yoktur. Saçak altından devam eden ahşap silmeler cepheyi boydan boya 
dolaşmaktadır. İçerden beşik tonozla örtülü olan haçın kolları dışardan beşik çatı ile, 
kubbe ile örtülü kollar arasındaki kare mekanlar ise de kırma çatı ile sonlandırılmış 
ve kiremitle kaplanmıştır. Cephede üçgen alınlıklarla sonlanan haçın kolları beşik 
çatı ile örtülü olup, 26 dilime ayrılmış yüksek kasnaklı kubbe ile beraber çinko ile 
kaplanmıştır.  

Hristos (Metamorfosis) Manastırı ve Kilisesi 

Kilise ada yerleşmesinin kuzey batısında Hristos tepesindeki düzlükte bulunmaktadır. 
Hristos Manastırı Burgazadası’nın tepesinde 3784 m²’lik bir alanda Makedonyalı 
Basileius (867-887) tarafından yaptırılmıştır (Tuğlacı, 1992:232). 1545 yıllarına 
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doğru İstanbul’a gelen Fransız Gezgini P. Gyllius Adanın tepesinde bir şapel ile bir 
sarnıç gördüğünü belirtir (Tuğlacı, 1992:232). IV. Murat zamanında, burada yapılan 
ayinler sırasında yakılan ateşlerin, İstanbul’da “yangın var” endişesiyle telaş yarattığı 
gerekçesi ile Sultan’ın emriyle yıktırılmıştır (Akpınar, 1984:56). J.B. Papadopoulos, 
Montfaoucon tarafından yayınlanan kitapta, bugün kaybolmuş bir mezar kitabesine 
dikkat çekmektedir. Burada Hristos Manastırı’nda 1063 yılında ölen keşişin hücresini 
kendisinin yaptığı yazılmıştır. Bu mezar taşı manastırın 1603 yılında var olduğunu 
kesin bir şekilde ortaya koymaktadır (Tekkeden, 1974:26). 17. yüzyıl sonlarında 
Burgazada’ya gelen Kudüs Patriği Dositheos bu harabeleri etrafındaki üç sarnıç ile 
beraber görmüştür (Kerameus, 1903 Byzantinische Zeitschrift’ten aktaran Tekkeden, 
1974:28). Schlumberger, XIX. yüzyılın ortalarına kadar, adanın en yüksek noktasında 
güzel bir görünüm oluşturan manastırın kalıntılarından bahsetmektedir 
(Schlumberger, 1996:66). Hristos Tepesi’nde günümüzde görülen kilise, 1868’de 
adanın yerlilerinden M. Hurmuzis tarafından, harabe halindeki eski kilise yıkılarak 
yaptırılmıştır (Şekil A.3. 22, Şekil A.3.23). Osmanlı devletine karşı Yunanlıların 
safında yer aldıktan sonra adaya dönen Hurmuzis devletten yardım almıştır (Janin, 
1924, Les Iles Des Princes’ten aktaran, Özbayoğlu, 2000:117). Kilisenin yanındaki 
Hegoumenos (baş rahip) evi de bu döneme aittir ve şimdi evde bekçi ve ailesi 
oturmaktadır (Şekil A.3. 24, Şekil A.3.25). 1894 depreminde büyük hasar gören 
manastır Papa Gomnos Hrisantos Efendi tarafından yeniden yaptırılmıştır (Tuğlacı, 
1992:233).  

Kilisenin arkasında, kuzeybatıda eski kiliseye ait duvar kalıntısı günümüze ulaşmıştır 
(Şekil A.3. 26, Şekil A.3.27). Tuğla örgü duvarda yer yer ilkçağa ait süslemeler 
görülür. Yine İlkçağa ait sütun gövdeleri, başlıkları, lentolar ve başka mermer yapı 
ögeleri yaklaşık 40m çapında bir alana dağılmış bulunmaktadır. Bahçeye girişte, 
sağda aralarında kilise çanının asılı olduğu iki İlkçağ dönemi mermer sütun 
günümüzde de görülmektedir; çan şimdi iki beton direk arasına asılıdır. P. Gyllius 
kitabında manastırın çevresindeki sarnıç ve kuyulardan bahsetmiştir. Gyllius’un XVI. 
Yüzyılın ortalarında gördüğü aedes sacra’nın (kilise;şapel) hemen yakınındaki “opus 
signinum örtülü tuğla örgü kemerli sarnıç” olasılıkla, günümüzdeki 6m derinlikte 
4x6m boyutlarındaki çukur olmalıdır ancak opus signinum sütunlar artık yoktur 
(Özbayoğlu, 2000:117). Hurmuzis ise eskiden manastırın 6 tane sarnıcı olduğunu 
iddia etmiş ancak bunların 2 tanesinin kaldığını savunmuştur. R. Janin bu sarnıçlarda 
su bulunmadığını belirtmiştir. G. Albert, kilisenin etrafında sarnıçları da göstererek 
planını çizmiştir. Burada sarnıçların sayısı 5 tanedir. Rezerv sarnıcı dediği sarnıcın 
yerinde kuyu yer almaktadır (Tekkeden, 1974:56). Günümüzde kilisenin doğusunda 
bir kuyu, güneydoğusunda ve  batısında birer sarnıç bulunmaktadır. 
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Bazilikal bir plana sahip olan yapının apsisi yoktur. Kiliseye batı cephesinde bulunan 
kapıdan girilir. Kapının karşısında ikonastas yer alır. Kilisenin iç mekanı batı 
cephesinde iki, kuzey cephesinde bir ve güney cephesinde iki pencere ile 
aydınlatılmıştır. Çimento ile sıvanmış cephede hiçbir süsleme elemanı yoktur. Kuzey 
ve güney cephede, ortada saçağa yakın birer niş bulunmaktadır. İki yandan dışarıya 
taşan doğu cephesi üç kademe halinde düzenlenmiştir. İç mekan beşik tonozla dış 
mekan beşik çatı ile örtülmüştür. Örtü malzemesi olarak marsilya tipi kiremit 
kullanılmıştır. Çatının iki ucuna mermer birer haç yerleştirilmiştir. Kilisenin 
çevresinde niteliksiz bir ek bulunmaktadır. Depo olarak kullanılan bu mekan kilisenin 
batı cephesi ile eski kilise kalıntıları arasında kalmış ahşap bir yapıdır. 

Manastırın kuzeyinde bulunan Ortodoks Mezarlığının kurulması esnasında meydana 
çıkarılan ve fonksiyonu anlaşılamayan yapı bugün ortadan kalkmıştır. J.B. 
Papadopoulos bu yapıyı görmüş, incelemiş, plan ve kesitini çizmiştir (Şekil A.3. 28, 
Şekil A.3.29). Yapı malzemesi olarak adadan toplanan moloz taşlar ve tuğla 
kullanılmıştır (Papadopoulos, 1926 Les Ruines de L’Ile D’Antigoni’den aktaran 
Tekkeden, 1974:28). 1999 depreminden sonra köşedeki kulübenin yıkılmasıyla 
İlkçağa ait sütun ve başka yapı elemanlarının ortaya çıktığı gözlemlenmiştir 
(Özbayoğlu, 2000:117). Bu sırada bulunan mermer parçalarından yapının içinde 
mermer kullanıldığı düşünülmektedir. Yapının, kapı ve pencerelerinin bulunması bir 
sarnıç olma olasılığını ortadan kaldırmakta, bulunan iskeletlerden bir mezar yapısı 
olduğu düşünülmektedir (Papadopoulos, 1926 Les Ruines de L’Ile D’Antigoni’den 
aktaran Tekkeden, 1974:28).  

Profitis İlias Kilisesi2 

Metamorphosis Manastırının kuzeyindeki Ortodoks mezarlığının güney doğu 
bölümünde yer alır. Törenlerin yapıldığı küçük bir mezarlık kilisesidir. Bugün tepede 
yer alan kilise Tekkeden’in tezinde anlattığı kiliseden tamamen farklı bir yapı 
sergilemektedir. Bu kilisenin yıkıldığı ve yeniden yapıldığı düşünülmektedir (Şekil 
A.3. 30, Şekil A.3.31).   

Rum Ortodoks Mezarlığı 

Hristos tepesinde Metamorphosis Manastırının kuzeyinde Profitis İlias Kilisesi 
yanında yer alan Rum Ortodoks Mezarlığıdır (Şekil A.3. 32, Şekil A.3.33).  

                                                 

2 Hristo Tekkeden, Burgazadası’ndaki Metamorphosis ve Ayios Georgios Karipia Manastırı ile Ayios 

İoannis Prodromos Kilisesi, İ.Ü., 1974, s.59. 
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Sankt George Katolik Kilisesi 

İstanbul’daki Sankt George Avusturya Lisesi’nin yazlık binasının yer aldığı bu alan 
40.427m² iken ifraz görüp 9082m²’ye kadar inmiştir. Ahşap yazlık bina 1905 yılında 
inşa edilmiştir (Tuğlacı, 1992:268). 1950 yılına kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
sürdürmüş olan bu bina bu tarihten sonra okulun öğretmenleri ve personeli tarafından 
yazlık lojman olarak kullanılmaya başlanmıştır. Eski “Marabetler Yeri” bugün kilise 
olarak kullanılmaktadır (Şekil A.3. 34, Şekil A.3.35).  

Burgazada Camisi 

İstanbul fethinin 500. yıldönümü nedeniyle belediyenin verdiği arsa üzerine, 
Müslüman nüfusun artması sonucu oluşan talep doğrultusunda halk yardımı ile küçük 
bir cami yaptırılmıştır. Adanın doğusunda dik bir set üzerine 1954 tarihinde Mimar 
Burhan Ongun tarafından inşa edilmiştir (Şekil A.3. 36, Şekil A.3.37). Sekizgen 
planlı cami tek kubbeli fevkani bir yapıdır. Mihrabı cephede çıkma yapar 
(Öz,1954:14). Camiye üçgen biçiminde bir taşlık ve dörtgen biçiminde son cemaat 
yeri sonradan eklenmiştir. (Tuğlacı, 1992:231). 

Müslüman Mezarlığı 

Kınalıada’ya karşı denize yakın çamlık bir sırt üstünde bulunan bu mezarlığa Gönüllü 
Caddesi’nden ayrılan toprak bir yolla ulaşılır (Şekil A.3. 38). 1920-1922 yılları 
arasında düzenlenerek defne açılmıştır. Adadaki camide musalla taşı olmadığından 
bu mezarlığa bir musalla taşı konmuştur. Cenaze namazları mezarlıkta kılınır 
(Tuğlacı, 1992:231).  

3.2.2. Kültür Yapıları 

Adadaki tek kültür yapısı olan Sait Faik Abasıyanık Müzesi Burgazada’nın gezilip 
görülmesi gereken mimarlık örnekleri arasında yer almaktadır. Sait Faik Müzesi`nde 
yazarın bugüne kadar tam olarak elden geçirilmeyen ve büyük bir kısmı eski yazı 
olan çok sayıda el yazması, mektubu, notu, defteri, kişisel eşyaları sergilenmektedir. 
Burgazada’nın eski eser ve arkeolojik kalıntılarını sergileyebileceği kültür yapılarına 
ihtiyacı vardır.  

Sait Faik Müzesi / Spanudis Köşkü 

Aya Yani Kilise narteksinin (giriş kısmı) karşısında, yüksekçe bir setin üzerinde 
1930’lu yıllarda edebiyatçı Sait Faik Abasıyanık tarafından satın alınmış Fener’li 
doktor Aleksandros Spanudis’in yazlık köşkü bulunmaktadır. Çayır Sokak No:15’te 
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yer alan köşkte Sait Faik Abasıyanık 1934-1954 yılları arasında oturmuş ve eserlerini 
yazmıştır (Şekil A.3. 39, Şekil A.3.40). Ahşap bina yazarın annesi Makbule Hanım’ın 
ölümünden sonra (1963) bakımsızlıktan köhnemiştir. Darüşşafaka Cemiyeti’nce 
onarımı yapılmış, Burgazada Güzelleştirme Derneği tarafından müze olarak 1964’te 
ziyarete açılmıştır. Köşk 1973 ve 1984 yıllarında onarım görmüştür (Tuğlacı, 
1992:263).  

3.2.3. Sağlık Yapıları 

Adalar yüzyıllardan beri tedavi merkezi niteliğini korumuştur. Adanın sakin ve huzur 
dolu yaşantısı, doğası ve yeşili hastalara ilaç olmuştur. Bu nedenle Adalar’da yer alan 
sağlık yapıları yerleşimin vazgeçilmez elemanları olarak tarihe geçmişlerdir. 
Burgazada’da bulunan sanatoryum Heybeliada’da 1924 yılında kurulan 
sanatoryumdan önce faaliyete geçmiştir (Şekil A.3. 41, Şekil A.3. 42). Eski 
resimlerde tespit edilen Burgazada Sanatoryumu’nun sahile yakın teras üzerinde yer 
alan dairesel binası bugün yok olmuştur (Şekil A.3. 43, Şekil A.3. 44). Son derece 
nitelikli bir yapı ve mimari üslup sergileyen bu bina adanın korunması gerekli kültür 
mirasına dahil edilmelidir. Eski fotoğraf ve belgelerden yararlanılarak yapılacak bir 
restitüsyon çalışmasıyla yapı Burgazada kentsel mekanına yeniden entegre edilebilir.  

Burgazada Sanatoryumu 

Gönüllü Caddesinde 6226m²’lik bir alanda yer alan 30, 32, 34, 36 numaralı yığma ve 
ahşap üç katlı bahçeli sanatoryum binaları 1909 yılında yapılmışlardır. Adaya Dr. 
Medeni Akman tarafından 1926 yılında kurulan Prevantoryum iki yıl sonra otuz 
yataklı Sanatoryuma dönüştürülmüştür. 1928-1940 yılları arasında Dr. Medeni 
Akman’ın yönetiminde Sanatoryum olarak kullanılmıştır (Şekil A.3. 45, Şekil 
A.3.46). Adada ilk elektrikle aydınlanan yapıdır. 1940 yılında sanatoryum 
kapandıktan sonra yaz aylarında çeşitli ailelere kiraya verilmeye başlanmıştır 
(Tuğlacı, 1992:278). 

Sankt George Hastanesi 

Adada kilisenin hemen altında yer alan Avusturya Sankt George Hastanesi bugün 
yok olmuştur (Şekil A.3. 47, Şekil A.3.48). Hastanede 10 kadar rahibe ile az sayıda 
rahip bulunduğu bilinmektedir. Hastanenin yanında yer alan bostan alanında meyve 
ve sebze yetiştirilmiştir (Tuğlacı, 1992:278). Bugün büyük bir bahçe niteliği taşıyan 
bostan alanında herhangi bir ekim dikim yapılmamaktadır (Şekil A.3. 49). 
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3.2.4. Eğitim Yapıları 

Adalar’ın sürekli bir yerleşim bölgesi haline gelmesiyle okullar açılmaya başlamıştır. 
Rum nüfusun buradaki yoğunluğu ve adaya bağlılığı dikkate alındığında okulların 
Rumca eğitim veren azınlık okulları olması kaçınılmazdır. Rum nüfusun Adalar’ı 
terketmesiyle Rum okulları eğitime son vermiştir. Göçle gelen Türk nüfusun 
çoğalmasıyla Burgazada’da Türkçe eğitim veren Burgazada İlkokul’u açılmıştır. 
Adada yeni yapılmış betonarme bir binada eğitime devam eden okul anıtsal yapılar 
arasında yer almamaktadır.  

Rum Ortodoks İlkokulu 

Burgazada’da kurulmuş ilk eğitim kurumu, 1848’de kilisenin karşısındaki bir binada 
eğitime başlayan Rum ilkokuludur (Milas, Proti Antigoni ta Prinkiponisa’dan aktaran 
Poridis, 1999:74). 1872 yılında bir kız okulu, 1873 yılında ise bir anaokulu açılmıştır. 
1880 yılında, içinde kız okulu, erkek okulu ve anaokulunu barındırabilecek 
kapasitede bir bina yaptırılarak, bu eğitim kurumları burada toplanmıştır. 1894 
depreminde yıkılmış olan bu okul yerine halen kilisenin sol tarafında yer alan yığma 
okul binası yaptırılmıştır (Poridis, 1999:74). Zemin katı ile beraber bu üç katlı, 16 
odalı okul binası 1905 yılında Simonaki Efendi’nin yardımlarıyla inşa edilmiştir 
(Şekil A.3. 50, Şekil A.3.51) (Tuğlacı, 1992:267). XX. Yüzyılın başlarından beri 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüş olan altı sınıflı Özel Rum İlkokulu, 1969 
yılında öğrencisizlikten kapanmış, bir süre pansiyon olarak kullanılmıştır (Şekil A.3. 
52). 

3.3. Sivil Mimarlık  

Ahşap yapım tekniğinin sürekliliği, İstanbul’da Cumhuriyet’in ilanına kadar -daha 
sonra da tek tük örnekleri ile- yerel yapı geleneğindeki tipoloji ve morfolojilerin 
kalıcılığının nedeni olmuştur. Bu durum, Boğaz köylerinde ve Adalar’da kentsel 
peyzajın kendine özgü bazı özelliklerinin korunmasına katkıda bulunmuştur 
(Barillari, 1996:182). Daha iyi ekonomik koşullara sahip olan Azınlıkların 
konutlarını daha kısa sürede yenilemeleri ve bulundukları ya da rağbet ettikleri 
yerleşim alanlarında kentsel görünümün daha erken dönüşmesine yol açmıştır (Batur, 
1984:1047).  

Ahşap konstrüksiyonu terk etmemek için gösterilen direnç, çabuk tahrip olmasına 
karşılık masrafı az ve yapımı kolay olarak özetlenebilecek avantajlarından 
kaynaklanmış, yanlamalarla desteklenmiş kiriş ve dikmelerden oluşan taşıyıcı iskelet 
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ve ayrıca, yapının genel statiğine destek veren yatay ahşap kaplamaların iskelete 
doğrudan çakılması ile kurulmuş iç ve dış duvarlardan oluşan strüktür, alevlerin yerle 
bir ettiği yapı dokusunun yeniden hızla yenilenmesine olanak vermiştir (Barillari, 
1996:182).  

Ancak adada çok sayıda bulunan sivil mimarlık örneklerinden çok azı günümüze 
özgünlüğünü kaybetmeden gelebilmiştir. Büyük çoğunluğu 19. yüzyıl sonu 20. 
yüzyıl başına tarihlenen bu yapılar restorasyon sonrasında çeşitli nedenlerle biçim 
değiştirmişlerdir. Yangınlarla kaybolan bazı yapıların yerine ise betonarme 
apartmanlar inşa edilmiştir. Ahşap geleneksel yapım tekniği Burgazada’da yerini 
kagir ve betonarmeye bırakmış, günümüze kadar ulaşabilen özgün az sayıda örnek bu 
tekniğin temsilcileri olmuşlardır. Aşağıda sıralanan sivil mimarlık örnekleri belli 
biçim, üslup ve karakter sergilemeleri dolayısıyla değerlendirmeye alınmıştır.  

1 Ada 13 Parsel / Envanter No:1 / Antigoni Palas 

Çarşı Caddesi 1 numarada yer alan kagir zemin üzerine 3 katlı ahşap yapıdır. 1894 
yılındaki depremde büyük hasar gören gazino Simeonaki Sinyasoğlu tarafından satın 
alınarak buraya Antigoni Palace oteli yaptırılmıştır (Tuğlacı, 1992:282).  1900-1910 
yılları arasında Avrupa tarzında bir yaşam ve eğlence anlayışının sergilendiği otelin 
zemin katında gazino ve lokanta mekanları yer alırken, gazinonun arka tarafında 
bilardo salonu ile Karagöz oyunlarının oynandığı bir sahne yer almaktadır (Milas, 
Proti Antigoni ta Prinkiponisa’dan aktaran Poridis, 1999:77). İlk adı Panteon olan 
yapı zamanla Otel Antigoni ve Burgaz Palas olarak anılmış, 1942 yılına kadar 
faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu tarihten 1982 yılına kadar kat kat kiraya verilerek 
kullanılmıştır (Tuğlacı, 1992:282). 1983 yılında betonarme üzeri ahşap kaplama 
olarak Mimar Ercan Ayıldız tarafından yeniden inşa edilmiştir. Kat mülkiyetine 
çevrilerek apartman niteliği kazanan üçgen alınlıklı, yivli sütunlu Neo-Grek yapının 
plan özellikleri yitirilmiştir. Bugün yapının zemin katında 4 tane Kafe-Restaurant 
işletmesi bulunmakta, katlar ailelere kiraya verilmektedir (Şekil A.3. 53, Şekil A.3. 
54). 

2 Ada 8 Parsel / Envanter No:28-29 

Gezinti Caddesi 1 ve 2 numarada yer alan yapılar betonarme üzeri ahşap kaplama 
olarak yeniden inşa edilmişlerdir. Vapur iskelesinin hemen karşısında yer alan eski 
ahşap köşkler konumları ile Sait Faik Abasıyanık Meydanını kucaklayan bir  
biçimleniş sergilerken yıkılarak bütün özgünlüklerini kaybetmişlerdir (Şekil A.3.55). 



 

 34

15 Ada 1 Parsel / Envanter No:412 / Özalp Köşkü 

Mezarlık Sokak 6 numarada yer alan kagir zemin üzerine ahşap 2 katlı yapı Neo 
Grek tarzda inşa edilmiştir. Özgünlüğünü büyük ölçüde koruyan yapıda bozulmalar 
gözlemlenmektedir (Şekil A.3. 56).  

21 Ada 7 Parsel / Envanter No:303 / Refik Bey Yalısı 

Gezinti Caddesi 13 numarada yer alan ahşap 3 katlı yalı betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak yeniden inşa edilmiştir. Restorasyon sonrasında cephe oranları 
değişen ve detaylarını kaybeden yapı özgünlüğünü yitirmiştir (Şekil A.3.57). 

21 Ada 19 Parsel / Envanter No:313 / Sinyosoğlu Köşkü 

Gönüllü Caddesi 6 numarada yer alan 3 katlı ahşap yapı betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak 1983 yılında yeniden inşa edilmiştir. Özgününe sadık kalınarak 
yapılan yapı kimliğini yitirmiştir (Şekil A.3. 58). 

24 Ada 7 Parsel / Envanter No:439 / Andriomenos Köşkü 

Mehtap Sokak 21 numarada yer alan 3 katlı bahçeli ahşap köşklerin bodrum katları 
bulunmaktadır. İkiz olarak inşa edilmişlerdir. Özgünlüklerini büyük ölçüde 
korumuşlardır. Cephede Art Nouveau bezemeler göze çarpmaktadır (Şekil A.3. 58, 
Şekil A.3.59). 

24 Ada 9 Parsel / Envanter No:441 / Bendiç Evi  

Mehtap Sokak 23 numarada yer alan ikiz köşklerin bodrum katları bulunmaktadır. 
Özgünlüklerini büyük ölçüde korumuşlardır. Cephede Art Nouveau bezemeler göze 
çarpmaktadır. Köşklerin giriş kapılarının önünde sonradan eklendiği düşünülen 
balkonlar yer almaktadır. İkiz köşklerden biri 2006 yazında tadilat görmüş, basit 
onarımlarla makyaj yapılmıştır (Şekil A.3. 60). 

24 Ada 11-12 Parsel / Envanter No:422/423 

Sarnıç Sokak 32 ve 34 numarada yer alan 2 katlı ahşap yapılar oryantalist izler 
taşımaktadırlar. Herhangi bir onarım geçirmemiş yapılar özgünlüklerini korumuşlar 
ancak strüktürel olarak yıpranmışlardır. Cephe düzeni, kapı ve pencere özellikleri, 
süslemeleriyle adanın en güzel yapılarından olan bu binalara acil müdahale 
gerekmektedir (Şekil A.3.61). 
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26 Ada 11 Parsel / Envanter No:449 / Yediç Evleri 

Mehtap Sokak 37 numarada yer alan bahçeli ahşap ev, 4 katlı betonarme üzeri ahşap 
kaplama yapı olarak 1985’te yeniden inşa edilmiştir. Özgünlüğünü ve kimliğini 
restorasyon çalışmaları sırasında kaybeden yapı apartman niteliği kazanmıştır (Şekil 
A.3. 62). 

27 Ada 2 Parsel / Envanter No:474 / Kalınoğlu Evi 

Gönüllü Caddesi 11 numarada yer alan 2 katlı binanın bir de bodrumu 
bulunmaktadır. Yapının ön cephesinde betonarme teras eklentileri yer almaktadır. 
1995 yılında onarım geçiren yapıya ekler bu tarihten önce yapılmıştır. Mevcut 
durumunda yapıda bozulmalar başlamıştır (Şekil A.3.63). 

27 Ada 19 Parsel / Envanter No:504 / Yorgiapelis Evi 

Bizim yokuşu 1 numarada yer alan 3 katlı ahşap bahçeli ev betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak yeniden inşa edilmiştir. Modifiye edilerek inşa edilen ampir yapı 
özgünlüğünü büyük ölçüde kaybetmiştir (Şekil A.3. 64, Şekil A.3.65). 

28 Ada 13-22 Parsel / Envanter No:559 / Erbelger Evi 

Gönüllü Caddesi 38 numarada yer alan 5 katlı yapı 2. sınıf eser kapsamında yeniden 
inşa edilmiştir. Betonarme üzeri plastik kaplama yapı özgünlüğünü tamamen 
yitirmiştir. Orjinali 3 katlı ahşap yapının bir tek avlu kapıları ile duvarları özgün 
olarak günümüze ulaşabilmiştir (Şekil A.3. 66).  

28 Ada 31 Parsel / Envanter No:558 / Barnas Evi 

Gönüllü Caddesi 62 numarada yer alan 3 katlı ahşap ev 1885 yılında inşa edilmiş, 
Turgut Cansever tarafından 1969 yılında restore edilmiştir (Tuğlacı, 1992:242). Son 
derece sade bir yapı olan Barnas Evi özgünlüğünü korumuştur ( Şekil A.3. 67). 

29 Ada 3 Parsel / Envanter No:486 / Karakaş Köşkü 

Gönüllü Caddesi 37 numarada yer alan 2 katlı ahşap yapının bir kulesi 
bulunmaktadır. Art Nouveau özellikler taşıyan yapı uzak doğu mimarisinden de izler 
taşımaktadır. Özgününe uygun olarak restore edilmiştir (Şekil A.3. 68).  

29 Ada 4 Parsel / Envanter No:487 / Kevencioğlu Köşkü 

Gönüllü Caddesi 39 numarada yer alan 4 katlı ahşap köşk Neo Barok izler 
taşımaktadır. 6 Ekim 2003 yangınında kagir zemin katı hariç tamamen yanmıştır. 
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2003 yılında Mimar Müge Alsancak tarafından hazırlanmış Rölöve-Restitüsyon ve 
Restorasyon projeleri bulunmaktadır. (Şekil A.3.69, Şekil A.3. 70). 

29 Ada 6 Parsel / Envanter No:489 / Lukia Evi 

Gönüllü Caddesi 43 numarada yer alan özgünü ahşap 4 katlı yapı betonarme üzeri 
ahşap kaplama olarak yeniden inşa edilmiştir. Ampir üslup gösteren yapının kemerli 
tepe penceresi, ahşap eli böğründeleri gibi özgün detayları rekonstrüksiyon sırasında 
kaybolmuştur (Şekil A.3.71).  

29 Ada 8 Parsel / Envanter No:490 / Çivioğlu Köşkü 

Gönüllü Caddesi 45 numarada yer alan 4 katlı ahşap köşk set üzerinde 
bulunmaktadır. Giriş kotuna iki kollu yuvarlak merdivenlerle çıkılmaktadır. 
Merdiven özgün korkuluklarını yitirmiştir. Neo Gotik üslup özellikleri gösteren yapı 
betonarme üzerine ahşap kaplama olarak yeniden inşa edilmiştir. Özgünlüğünü 
büyük ölçüde korumasına rağmen rekonstrüksiyon esnasında bazı detaylar 
kaybolmuştur (Şekil A.3. 72, Şekil A.3.73).  

30 Ada 3 Parsel / Envanter No:493 / Güvenç Evi 

Gönüllü Caddesi 51 numarada yer alan 3 katlı ahşap yapı 1990 yılında restorasyon 
amacıyla yıkılarak betonarme üzeri ahşap kaplama olarak yeniden inşa edilmiştir. 
Yapı restorasyon sonrasında plan özelliklerini büyük ölçüde korumasına rağmen 
kimliğini kaybetmiştir. 12 Haziran 1957 tarihinde satış yoluyla önce Türkiye 
Öğretmenler Sendikasına, daha sonra hibe yoluyla Türkiye Öğretmen Birliğine daha 
sonra da Maliye Hazinesine geçmiştir. Bugün biri suit olmak üzere 8 oda, 24 yataklı 
M.E.B. Burgazada Öğretmenevi olarak kullanılmaktadır (Tuğlacı, 1992:249) (Şekil 
A.3. 74). 

30 Ada 5 Parsel / Envanter No:495 / Dimitrakopulo Köşkü 

Gönüllü Caddesi 55 numarada yer alan 2 katlı ahşap köşk harabe durumundadır. 
Zarif ve görkemli köşk terkedilmiş ve büyük ölçüde yıkılmıştır. 1915 yılında inşa 
edilen köşkün geniş ve setli bahçesinde kış bahçesi niteliğinde bir çardak, kestane, 
elma, hurma ve ıhlamur ağaçları bulunmaktadır (Tuğlacı,1992:246) (Şekil A.3.75, 
Şekil A.3. 76).  

30 Ada 9 Parsel / Envanter No:492 / Berberyan Evi 

Gönüllü Caddesi 49 numarada yer alan yapı eski ahşap köşktür. 1963 yılında elektrik 
kontağından çıkan yangınla kagir zemin kat hariç ahşap köşk yanmıştır. 
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Rekonstrüksiyon olarak yeniden inşa edilen yapı tescilli değildir. Yapı özgünlüğünü 
yitirmiş, avlu kapısı ve duvarları özgünlüklerini korumuşlardır, avlu kapısı rozetleri 
ise yok olmuştur (Şekil A.3. 77). 

31 Ada 6 Parsel / Envanter No:466 / Ataç Evi 

Mehtap Sokak 43 numarada  konumlanan 3 betonarme üzerine ahşap kaplama yapı 
1600m²’lik bir alanda kameriye, şadırvan ve iki fıskiyeli havuz ile beraber yer 
almaktadır. 1986 yılında Turgut Cansever tarafından inşa edilen bu yapı Osmanlı 
Mimarisinin özelliklerini taşımaktadır (Şekil A.3. 78). 

45 Ada 3-5 Parsel / Envanter No:342-343 / Arzumanoğlu Evi / Villa Maria 

Sarnıç Sokak 1 ve 2 numarada yer alan 2 katlı köşk ifraz görüp ayrılmıştır. Özgünü 
ahşap olan köşklerden 3 parseldeki 1960 yılında betonarme üzeri ahşap kaplama 
olarak yeniden inşa edilmiş, 5 parseldekine ise ekler yapılmıştır (Tuğlacı,1992:241). 
Yapılar geniş kaplama tahtalarıyla ampir bir yapı sergilemektedir (Şekil A.3. 79, 
Şekil A.3.79, Şekil A.3. 80).  

45 Ada 4 Parsel / Envanter No:341 / Çibukeli Evi 

Sarnıç Sokak 4 numarada yer alan 2 katlı bahçeli ahşap ev rekonstrüksiyon olarak 
yeniden inşa edilmiştir. Betonarme üzeri ahşap kaplama yapı tescilli değildir ve 
uygulama sırasında özgün detaylarını yitirdiği düşünülmektedir. Orjinal yapının 
kapısından bacasına kadar hurda gemilerden sökülen çeşitli parçalarla ustaca dekore 
edildiği bilinmektedir (Tuğlacı,1992:246) (Şekil A.3.81). 

46 Ada 12 Parsel / Envanter No:333 / Panciri Evi 

Çınarlık Sokak 34 numarada yer alan 3 katlı kuleli ahşap köşk 1991 tarihinde 
betonarme üzeri ahşap kaplama olarak yeniden inşa edilmiştir. Cephe düzenini yitiren 
yapı yüksekliği 4 kata çıkarılarak apartmana dönüştürülmüştür (Şekil A.3. 82).  

53 Ada 37Parsel / Envanter No:233 

Yeni Yalı Sokak 27 numarada yer alan kuleli zarif ahşap köşk Belediye izni ile 
yıktırılmıştır. Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarına göre tescilli parsel üzerinde inşa 
edilen betonarme bina niteliksiz bir yapıdır (Şekil A.3.83, Şekil A.3. 84).  
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53 Ada 87 Parsel / Envanter No:246 / Avusturya Sankt George Okul Sitesi 

Büyük Çam Mevkii’nde yer alan 90 parsel ifraz görmüş, üzerinde bulunan 3 ahşap, 5 
kagir yapı ile eski  bostandan geriye kagir yapılar kalmış, 2 ahşap yapı yok olmuştur. 
(Şekil A.3.85). 1905 yılında inşa edilen okul binasında eğitim faaliyetleri 1950’ye 
kadar sürmüş bu tarihten sonra yazlık lojman olarak kullanılmıştır 
(Tuğlacı,1992:268). 

53 Ada 90 Parsel / Envanter No:238 

Yeni Yalı Sokakta yer alan 3 katlı ahşap köşk yok olmuştur. Adanın karakteristik 
mimari ögelerini taşıyan yapı yıkılmıştır. Neo Barok bir üslup sergileyen yapının 
parselinde bugün kagir zemin duvarları bulunmaktadır. Yapının müştemilatı olarak 
kullanılan ahşap yapı varlığını sürdürmektedir (Şekil A.3. 86, Şekil A.3.87). 

75 Ada / Envanter No:689-690 / Sinyosoğlu Evleri 

Bayraktepe Yolunda 12 numarada yer alan evler Burgazada yangınında tamamen 
yanmış, 2006 yılında betonarme üzeri ahşap kaplama olarak yeniden inşa 
edilmişlerdir. Halk arasında Beyaz Evler diye anılan bu yapılar adanın yüksek bir 
noktasında yer almakta, buraya uzun patika bir yolla ulaşılabilmektedir. Evler 
özgünlüklerini korumuşlardır (Şekil A.3. 88, Şekil A.3.89). 

84 Ada 15 Parsel / Envanter No:605 / Girav Köşkü 

Gönüllü Caddesi 81 numarada yer alan 3 katlı ahşap yapı özgünlüğünü korumuştur. 
Dış bükey çıkmasıyla Neo Barok özellik gösteren görkemli ve zarif köşkün içinde 
alaturka hamam bulunmaktadır (Tuğlacı, 1992:248) (Şekil A.3. 90, Şekil A.3.91). 

3.4. Mimari Özellikler 

Adalar, batı etkisindeki mimarlığın yoğun olarak uygulandığı ve nadir bir mimari 
doku meydana getirdiği nispeten korunmuş bir mekanı temsil etmektedir. 19. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendini hissettiren ahşap yapım tekniği 20. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar en güzel örneklerini vermiştir. Burgazada kentsel doku 
özellikleri tek yapı ölçeğinde aranan çözümlerin doğru yaklaşımlarla bütünleşerek 
mekan oluşumuna katkı sağlamasından ortaya çıkmıştır. Adanın organik gelişen 
yerleşimi doğa ve topografyayla bütünleşen yapılarla dengeli bir siluet oluşturmuş, 
yapılar kentsel mekanın ayrılmaz parçaları olarak tarihi doku içindeki yerlerini 
almışlardır. 
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3.4.1. Üslup Özellikleri 

Batılı yaşamın mimariye yansıyan etkisiyle Burgazada’da daha çok Neo Grek, Neo 
Gotik, Neo Barok, Ampir ve Art Nouveau üslupları saptanmıştır. Osmanlı 
geleneğindeki yapılar az sayıda çarşı çevresinde bulunmaktadır. Yabancı mimar ve 
kalfalar tarafından inşa edilen bu yapıların birçoğu rekonstrüksiyon uygulamaları 
sonucunda özgün detaylarını yitirmişlerdir.  

Neo Grek Üslup: Üçgen alınlıklı çatılar ve pencereler, cepheye bitişik yivli 
sütunceler, Korint, İyon sütun başlıkları, silmeler bu üslubun özelliklerini gösteren 
başlıca elemanlardır (Ciner, 1982:50). Rıhtımdaki Antigoni Palas bu üslubun en 
güzel örneklerindendir. 

Neo Gotik Üslup: Sivri ve yüksek kuleler, eğimli çatılar, sivri kemerler üslubun 
mimari öge olarak kullanılan elemanlarıdır (Ciner, 1982:37). Gönüllü Caddesindeki 
Çivioğlu Köşkü bu üslubun en güzel örneklerindendir. 

Neo Barok Üslup: Dış bükey çıkmalar, eğrisel alınlıklar, silmeler, S ve C 
şekillerinin üç boyutlu olarak kullanılması, kıvrımlı dallar, yaprak motifi, oval ve 
dairesel madalyonlar, ince sütunlar bu üslubun en belirgin özellikleridir (Ciner, 
1982:33). Gönüllü Caddesindeki Girav Köşkü bu üslubun en güzel örneklerindendir. 

Ampir Yapı Üslup: Bu üslup Osmanlı Klasik mimarlığı ile birleşerek konut 
mimarlığına yansımıştır (Günay, 1984:96). Duvara gömülü sütunlar, üçgen alınlık, 
yakın silmelerle belirlenmiş kornişler, dairesel kemerler cephelerde görülen başlıca 
elemanlardır. Bezemeler simgesel anlam taşır. S ve C şekilleri yaprak biçimine 
dönüşmüştür. Ahşap evlerde kaplamalar geniştir, pencere ve kapılar dar bir söve ile 
çevrilmiştir. Bezemelerde çiçek demetleri, vazo içinde çiçekler, yaprak dizileri 
egemendir (Ciner, 1982:33). Sarnıç Sokakta yer alan Villa Maria bu üslubun en güzel 
örneklerindendir. 

Art Nouveau Üslubu: Art Nouveau bezemesinin ahşaba işlenmesi çok uygun olduğu 
ve sevildiği için özellikle Adalar konut mimarlığında sık rastlanmaktadır (Günay, 
198:99). Bezemeler vurguludur. Çiçek ve yaprak dallarının doğal görünümleri 
devingen ve asimetrik düzenlemeler içinde yapı yüzeylerinde yer alır. Eğri çizgilerin 
üsluplaştırdığı çiçek örgüleri, soyut çizgisel eğriler, iç içe girmiş daireler, bantlar 
halinde yapıyı saran çiçek ve defne yaprağı motifleri, sarkma dallar bu üslubun en 
belirgin özellikleridir (Ciner, 1982:37). Mehtap Caddesindeki Andriomenos ve Bediç 
Köşkü cephe bezemeleriyle Art Nouveaunun en güzel örneklerini sunarlar. 
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3.4.2. Mekansal Özellikler 

Adada yerleşim kuzey güney doğrultusunda gelişmiştir (Şekil A.3. 92, Şekil A.3.93). 
Yapı parselleri denize dik şekilde manzaraya göre biçimlenmiş, birbirinin 
manzarasını kapatmayacak şekilde düzenlenmişlerdir. Bu nedenle ön cephelerde 
açıklık oranları fazla tutulmuştur. Diğer adalarda olduğu gibi Burgazada’da da, 
geleneksel Türk evi plan tiplerine bağlı kalınarak daha çok cephe süslemelerinde 
çeşitlilik yaratılmıştır.  

Ancak 19. yüzyılın sonundan itibaren “hayat”lı Türk evi, Türkiye’de gittikçe artan bir 
ilgi görmüş kır evine ait yabancı modellerin etkisi ile uğradığı tipolojik ve morfolojik 
değişimlere karşı büyük bir engel oluşturmamıştır (Barillari, 1996:182).  Tipoloji 
konusunda en büyük değişiklik iç avluya açılan ve mahremiyetin korunduğu kafesli 
pencerelerle sokağa kapalı geleneksel merkezcil ev şemasının, Batılı yaşam tarzının 
özentisi ile terk edilmesi olmuş, evin dış mekana doğru açılması sürecinde geleneksel 
ortak mekan olan “hayat”ın yerini balkonlar, verandalar, geniş camlı çıkmalar 
alırken, Batılı pitoresk modellerin etkisiyle teraslar, çatı terasları ve çatı katları gibi 
yerel geleneklere yabancı ögeler de belirmeye başlamıştır (Barillari, 1996:182).  

Burgazada geleneksel plan şemaları sofanın konut içindeki yerini büyük ölçüde 
koruduğunu göstermektedir.  İç, orta sofalı ve karnı-yarık simetrik plan şeması kurul 
dosyalarında yer alan rölövelerden tanımlanmıştır. Ancak plan şemasının simetrikliği 
zaman zaman bir kule ile bozularak cepheye hareket katılmıştır. Tek aile konutu 
içinde planda simetrinin sağlanamadığı durumlarda ikiz olarak tasarlanan köşklerin 
ön plana çıktığı saptanmıştır. Geç örneklerde plan şemalarında dağıtım çekirdeği ve 
ev yaşamının başlıca çekim merkezi olarak sofa işlevini kaybederken (Ek D), Batı 
kılavuz kitaplarındaki şemalar doğrultusunda koridorlu mekansal dağılım 
düzenlemelerine geçilmiştir (Barillari, 1996:182). 

3.4.3. Cephe ve Çıkma Özellikleri 

Burgazada’daki sivil mimarlık örneklerinde cepheler birbirleri arasında farklılıklar 
göstermektedirler. Cepheler çıkmalı-çıkmasız, simetrik-asimetrik düzende 
kurgulanmışlardır. Ayrıca giriş düzeni bakımından yandan girişli, ortadan girişli, niş 
içinden girişli olarak sınıflandırılabilir (Ek D). Çıkmalar şekillerine göre testere 
çıkma (Şekil A.3. 94), yandan çıkma (Şekil A.3.95, Şekil A.3. 96), ortadan çıkma 
(Şekil A.3.97) olarak, bunlar da kendi aralarında balkon (Şekil A.3. 98, Şekil A.3.99) 
ve tüm çıkma (Şekil A.3. 100, Şekil A.3.101) olarak ayrılmaktadırlar. Çıkmalar 
genellikle dörtgen olmakla birlikte barok üslubunu yansıtan dışbükey oval çıkmalara 
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(Şekil A.3. 102) da rastlanmaktadır. Çıkma altları ahşap eliböğründelerle (Şekil 
A.3.103) süslenmiştir.  

Yapıya girişler ortadan, yandan ve niş içerisinden (Şekil A.3. 104) sağlanmaktadır 
(Şema 2). Bina girişi yol kotunda olabildiği gibi yol kotundan aşağıda veya yukarıda 
konumlanabilmektedir. Giriş merdivenli olabildiği gibi düz ayak olarak da 
yapılabilmektedir. Giriş kapısı üzerinde yer alan açık, kapalı ya da yarı açık çıkma 
saçak görevi görerek girişi hava etkilerine karşı korumakta, aynı zamanda görsel 
olarak cephedeki yerini vurgulamaktadır. Kimi örneklerde ise cephede aynı düşey aks 
üzerindeki giriş kapısı ile çıkma düzeni, çatı hizasında bir alınlıkla sona ermektedir 
(Poridis, 1999:274). Üstü kapalı balkonlar çıkmalar biçiminde yapının orta ekseninde 
altı kolonlu girişten çatıya kadar devam etmektedir (Günay, 1984:101). Ahşap 
kaplamalı bazı cephelerin köşelerinde ahşap pervazlar kullanılmıştır. Bazı örneklerde 
strüktürel elemanlar olan yatay, düşey ve çapraz ahşap kuşaklar (Şekil A.3.105) 
cephede hareketlilik yaratmak amacıyla açıkta bırakılmıştır. Ahşap silmeler üst kat 
döşeme seviyesinden yatay geçen ve katları birbirinden ayıran elemanlar olarak 
cephede kullanılmışlardır. 

Gotikte kemerli ve dantel gibi süslü olan çatı alınlıkları çatı katı ile beraber 
tasarlanmıştır (Günay, 1984:100). Çatı alınlığı altı genellikle balkonludur ve geniş 
saçaklar furuşlarla taşınmaktadır. Klasik üsluplarda cephede çatı alınlıkları, yuvarlak 
çatı pencereleri, duvara yapışık sütunlar ve başlıklar, yatay silmeler, üçgen pencere 
alınlıkları, kolonlu üstü kapalı zemin kat terasları izlenmektedir (Günay, 1984:101). 
Korkuluklar balkonlarda oyma süslü ahşap, teras ve bahçelerde dökme ve bükme 
demir kullanılarak tasarlanmıştır.  

3.4.4. Yapım Teknikleri ve Malzeme Kullanımı 

Burgazada’daki sivil mimarlık örnekleri yapım tekniği açısından iki grupta 
incelenebilir. Bunlar yığma sistemle tuğla ve taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş 
yapılar ile kagir temel veya bodrum kat üzerine ahşap karkas yapım tekniği ile inşa 
edilmiş yapılardır (Şekil A.3. 106, Şekil A.3.107) Ahşap karkas sistemle inşa edilen 
yapılarda iç kısım bağdadi üzerine kireç harçlı sıva ile, cephe ise ahşap kaplama 
tahtaları ile yalı baskısı, bindirmeli, fitilli ve lamba zıvanalı olmak üzere değişik 
şekillerde kaplanmıştır. Bazı örneklerde kaplama tahtalarının çürümesi nedeniyle 
cephe tel üzerine yapılan sıva ile kaplanmıştır.  

Adadaki yaygın çatı biçimlenişi yüksek eğimli kırma çatı şeklindedir. Bunun yanında 
beşik çatılı örnekler de görülmektedir. Çatı örtüleri ahşap olup saçakları süslemelidir, 
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örtü malzemesi genellikle marsilya kiremitidir. Günümüze az sayıda alaturka 
kiremitli örnek ulaşabilmiştir. 

Nemli ada ikliminde ahşap malzeme kullanımının sağlığa olan olumlu etkisi ve 
yapım sisteminin depreme karşı dayanıklı olması bölgede ahşabın yaygın 
kullanımının en önemli nedenlerindendir. 1894 yılında İstanbul’un özellikle güney 
kıyıları ile Adalar’da etkili olmuş olan büyük depremde, o zamana kadar Adalar’da 
yapılmış kagir binaların büyük çoğunluğu zarar görürken, ahşap binalar depremden 
çok az etkilenmiştir (Poridis, 1999:272). Adalar’da ahşap kullanımının tercih 
nedenlerinden biri de bunun kolay ve çabuk tamamlanabilmesi dolayısı ile ucuz 
olmasıdır. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda İstanbul’da Rum’ların yapmış olduğu 
binalarla ilgili, 1998 yılında Atina Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından 
yapılmış bir araştırmada, yaşlı bir inşaat kalfası ile yapılan görüşmede; ahşap karkas 
yapımın kolay ve çabuk olduğu belirtilmektedir (Vrihea, 1998’den aktaran Poridis, 
1999:272). Buna göre Adalar’da iki, üç katlı ahşap bir bina sekiz kişinin çalışması ile 
52 günde tamamlanabilmektedir (Poridis, 1999:272).  

3.4.5. Kapı ve Pencere Özellikleri 

Kapıları avlu ve giriş kapısı olarak ayırmak mümkündür. Bunlar da kendi içlerinde 
kemerli (Çivioğlu Köşkü) ve düz lentolu örnekler olarak ayrılmaktadırlar. Ayrıca çift 
kanatlı ve tek kanatlı kapılar da mevcuttur. Kapı kenarlarında ahşap söveler 
bulunduğu gibi, düz lentolu bazı kapılarda ahşap silme veya üçgen alınlık 
bulunmaktadır.  

Pencerelere gelindiğinde özgün olarak tek ve iki kanatlı pencereler ile giyotin 
pencereler bulunmaktadır. Düz lentolu pencere tipi yaygın olup sivri ve basık kemerli 
örnekler de bulunmaktadır. Yuvarlak pencere tipine (Lukia Evi) bazı yapıların çatı 
alınlığında rastlanmıştır. Bazı pencerelerin tepelerinde güneş kırıcı olarak renkli 
camlar kullanılmıştır. Pencere kenarlarında da ahşap söveler bulunmaktadır. Zaman 
zaman geleneksel pencere yerine yere kadar devam eden fransız pencereleri 
uygulanmıştır (Günay, 1984:101). Ayrıca bazı yapılarda bulunan özgün ahşap 
kepenkler de cephe düzenine katkıda bulunmaktadır. 

3.5. Çalışma Alanında Yapılan Analizlerin Değerlendirilmesi 

Burgazada kentsel sit alanı içerisinde yapılan incelemelerde alt başlıklar analizler 
doğrultusunda oluşturulmuş, durum tespitinin analitik olarak değerlendirilmesini 
sağlamak amacıyla analizler, sayısal değerler ve grafikler haline getirilmiştir. Bu 
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çalışmada öncelikle yapıların işlevsel dağılımları, kat adetleri, yapı malzemeleri ve 
tarihsel değer açısından mevcut durumları tespit edilmiş, sınıflandırma bu doğrultuda 
yapılmıştır. Yapıların strüktürel ve korunmuşluk durumlarına ait tespitler ise çalışma 
alanında gözlenen bazı baskın sorunların açıklanması sonucunda oluşturulmuştur (Ek 
E).  

3.5.1. İşlevsel Dağılım 

Yerleşim alanı içerisinde bulunan 866 yapıdan %74’ü konut olarak kullanılmaktadır. 
Bu binaların çoğunluğu ikincil konut olarak yazları sayfiye amacıyla kullanılmakta, 
büyük kısmı kışları boş kalmaktadır. Ticaret 51 yapıyla adadaki yapı stoğunun 
%6’sını oluşturmaktadır. Genellikle Çarşı Caddesi aksında yoğunlaşan ticaret 
yapılarının çoğunluğu konut işlevi ile birlikte kullanılmaktadır. Adada 1 İlkokul, 1 
sağlık ocağı, 1 PTT, 1 Karakol, 1  Zabıta, 1 İtfaiye, 1  Muhtarlık olmak üzere 9 resmi 
yapı bulunmaktadır. Bunların dışında adada 5 sera (Şekil A.3. 108), 6 ahır 
bulunmaktadır. Adadaki seraların hepsi terkedilmiş durumdadır. Ahırlar atların 
yaşama birimleri olarak kullanılmakta, bakımları da burada yapılmaktadır. 
Burgazada’da 17 konaklama tesisi bulunmaktadır. Bunların arasında 1 Öğretmenevi, 
1 Butik Otel, 1 Dinlenme Tesisi ve Kilise-Manastırlara ait konaklama yapıları ile eski 
Sanatoryum yapıları gibi bugün kullanılmayan ancak bu amaçla kullanılmış yapılar 
da bulunmaktadır (Şekil A.3.109, Şekil A.3. 110). 11 sosyal ve kültür amaçlı yapı 
bulunmaktadır. Bunlardan 1’ini Sait Faik Abasıyanık Müzesi diğer 10’unu adanın 
güney mendireği etrafında gelişmiş su sporları kulüp binaları oluşturmaktadır (Şekil 
A.3.111). 9 dini yapı içerisinde 1 cami, 1 cemevi, 1 sinagog, 5 kilise ve 1 manastır 
bulunmaktadır. Bunların dışında adada bulunan 5 park yerinden 2 tanesi deniz 
taşıtlarının yanaştığı iskele yapılarını, diğer 3’ü Burgazada faytonlar için 
oluşturulmuş özel bir park alanı olmaması nedeniyle at arabalarının kısa veya uzun 
süreli durdukları mekanları temsil etmektedir. Adada bulunan yapılardan 16’sı konut 
işlevi verilerek yapılmış ancak herhangi bir işleve hizmet edemeyecek kadar harap 
yapılardır. Toplam yapıların %2’sini oluşturan bu yapılar harabe olarak 
tanımlanmıştır. Adada bulunan 87 yapı %10’luk bir oranla depolama amacıyla 
müştemilat olarak kullanılmaktadır. Müştemilatlar konut parsellerinin içinde yer 
almaktadır (Ek E, Analiz Paftası I). 
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İşlevsel Dağılım

Konut
650
74%

Ticaret
51
6%

Depo
87

10%

Ahır
6

1%

Harabe
16
2%

Park
5

1%Sera
5

1%

Resmi
9

1%

Sosyal-Kültürel
11
1%

Dini
9

1%

Konaklama
17
2% Konut

Ticaret
Sosyal-Kültürel
Resmi
Dini
Sera
Park
Harabe
Ahır
Depo
Konaklama

Şekil 3.5. 1: İşlevsel Dağılım Yüzdeleri 

 3.5.2. Kat Adetleri 

Çalışma alanında kat yükseklikleri zemin kat, zemin+1, zemin+2, zemin+3, zemin+4 
ve zemin+5 alt başlıkları altında incelenmiştir (Şekil A.3. 112, Şekil A.3.113). 
Yerleşim içinde, yalnızca zemin kattan oluşan yapıların oranı %21’dir. Tek katlı 
nitelikli yapılar ile yeni yapılan niteliksiz ekler bu sınıfa girmektedir. Zemin+1 186 
yapıyla % 21’lik bir orana sahiptir. %44 ile en büyük dilimi zemin+2 
oluşturmaktadır. Zemin+3 ise %13 ile 115 yapıya karşılık gelmektedir. Bu 
değerlerden de anlaşılabileceği gibi geleneksel doku yüksekliği zemin+2’den 
oluşmakla birlikte, zemin ve zemin+1 katlı yapıların da önemli bir yüzdesi olduğu 
açıktır. Yeni yapılar da zemin+2 yüksekliği referans alınarak inşa edilmişler ve 
yapıların çoğunluğu da bu gabariye uymuştur. 

Yeni inşa edilen yapılardan 6 tanesi zemin+4 katlıyken, 1 tane zemin+5 katlı yapı 
bulunmaktadır. Gezinti Caddesi üzerindeki terasta yer alan bu yapı kottan kazanılarak 
bu yükseklikte inşa edilmiştir. Erbelger Evi zemin+2 katlı bir yapıyken 
rekonstrüksiyon uygulaması sonrasında zemin+4 katlı olarak yeniden inşa edilmiştir 
(Ek E, Analiz Paftası II). 
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Şekil 3.5. 2: Kat Adedi Dağılım Yüzdeleri 

3.5.3. Yapı Malzemesi 

Burgazada kentsel sit alanı içerisinde karşılaşılan yapı malzemeleri betonarme, ahşap, 
kagir, ahşap+kagir, ahşap+betonarme, çelik ve pvc olarak ayrılmaktadır (Şekil A.3. 
114, Şekil A.3.115). %43’lük bir oranla kagir yapım tekniği öne çıkmaktadır (Şekil 
A.3. 116, Şekil A.3.117). Bu teknikle inşa edilen yapılar arasında taş yığma nitelikli 
yapılar olduğu gibi tuğla yığma gecekondu tipinde yapılar da bulunmaktadır. %39 ile 
kagir yapım tekniğini takip eden betonarme yapı stoğunda 338 yapı yer almaktadır 
(Şekil A.3. 118, Şekil A.3.119). Betonarme yapıların birçoğu 1950’den sonraki 
apartmanlaşma hareketi sonucunda inşa edilen yeni yapılardır. 

Ahşap yapılar %2’lik bir oranla 13 yapıyı simgelemektedir. Geleneksel yapım 
tekniğinin ahşap+kagir olduğu Adalar’da 62 yapıyla %7’lik bir oran mevcuttur. Çok 
daha yüksek olan bu rakam rekonstrüksiyon uygulamaları sonucunda azalmıştır. Bu 
teknikle inşa edilmiş yapıların birçoğu yıkılarak betonarme+ahşap olarak yeniden 
inşa edilmişlerdir.  Yapı stoğunun %8’ini oluşturan bu yapılar 65 tanedir. Adada 7 
tane pvc, 1 tane ise çelik konstrüksiyon yapı bulunmaktadır (Ek E, Analiz Paftası III). 
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Şekil 3.5. 3: Yapı Malzemesi Dağılım Yüzdeleri 

3.5.4. Tarihsel Değer 

Alan içerisinde, Koruma Kurulu’ndan alınan listelere göre (1973 Kurulun yaptığı 
grup tescili ile M.S.Ü.’nin 1991 yılında yaptığı tespitlerin toplamı) 134 adet tescilli 
yapı bulunmaktadır (Şekil A.3. 120). 2007’ye kadar gelen süreçte alınan ek kararlarla 
bu sayı 139’a yükselmiştir. Toplam tescilli yapıların ada içindeki yapılara oranı 
%16’dır. Bu noktada, önceleri tescil edilmiş bazı yapıların bugün değişmiş ve 
özgünlüklerini kaybetmiş oldukları gözlemlenmiştir. Bu yapılar %5’lik bir oranla 
rekonstrüksiyon olarak yeniden inşa edilmiştir (Şekil A.3.121). Yapılan çalışma 
sonucunda, 22 adet yapı daha tescil edilmek üzere önerilmiştir. Tescil edilmek  üzere 
önerilen yapılarsa, bütünün %3’ünü oluşturmaktadırlar (Şekil A.3. 122, Şekil 
A.3.123, Şekil A.3. 124, Şekil A.3.125). Tescilli olmadıkları halde eskiye öykünerek 
yeniden inşa edilen yapılar %1’lik bir dilim oluşturmaktadırlar (Şekil A.3. 126, Şekil 
A.3.127). Adada yok olmuş 18 tescilli yapıdan  %1’i parselinde niteliksiz yapıların 
bulunduğu %1’i ise parseli boş olan yapılardır (Şekil A.3. 128, Şekil A.3.129). Adada 
%21 oranında çevresel değerli olarak betimlenebilecek kagir veya ahşap+kagir yapım 
tekniğinde inşa edilmiş nitelikli yapılarla modern betonarme mimarlık örnekleri 
bulunmaktadır. Geriye kalan yapılardan yapı malzemesi, kütle ve gabarisiyle mimari 
dokuya uyum sağlamayanlar %59’luk bir orana sahiptir. Yerleşim alanı içerisinde 
yazlık amacıyla inşa edilen yapıların çoğunluğu da bu kategoriye girmektedir (Ek E, 
Analiz Paftası IV-V).  
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Tarihsel Değer A

Tescilli 
139
16%

Tescile Önerilen
22
3%

Çevresel Değerli
190
22%

Uyumsuz
515
59%

Tescilli 
Tescile Önerilen
Çevresel Değerli
Uyumsuz

Şekil 3.5. 4: Tarihsel Değer Dağılım Yüzdeleri 

 

Tarihsel Değer B

Uyumsuz
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59% Çevresel Değerli
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21%

Rekonstrüksiyon 
Tescilsiz

10
1%

Rekonstrüksiyon 
Tescilli

45
5%

Yok Olmuş 
Tescilli

18
2%

Tescile Önerilen
22
3%

Tescilli 
76
9%

Tescilli 
Tescile Önerilen
Yok Olmuş Tescilli
Rekonstrüksiyon Tescilli
Rekonstrüksiyon Tescilsiz
Çevresel Değerli
Uyumsuz

Şekil 3.5. 5: Tarihsel Değer Dağılım Yüzdeleri 
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3.5.5. Yapıların Strüktürel Ve Korunmuşluk Durumu  

Çalışma alanındaki yapıların strüktürel durum değerlendirmesi 536 yapı 
değerlendirme dışı tutularak yapılmıştır. Değerlendirme içine alınan 330 yapı ise iyi, 
orta, kötü olarak sınıflandırılmıştır. Yapının strüktürel durumu, yapının taşıyıcı 
sisteminde herhangi bir sorun gözlenmediği, sistemin sağlıklı olduğu durumlarda,  
“iyi” olarak değerlendirilmiştir. Çalışma alanında, bu sınıfa giren yapı oranı %55’dir.  

Bazı yapı elemanlarının yıprandığı ve zaman içerisinde tehlike oluşturacağının 
tahmin edildiği ve taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılmasına ve kısmi onarımlara ihtiyaç 
duyulduğu ve yapının bu şekilde özgünlüğünü koruyabileceği düşünülen durumlarda, 
yapıların strüktürel durumları “Orta” olarak değerlendirilmiştir. Bu tür sorunlara 
sahip yapıların  oranı % 31’dir.  

Strüktürel durumu “kötü” olarak değerlendirilen yapılar ise taşıyıcı sistemlerinde 
oldukça ciddi problemler barındıran, acil müdahale görmesi gereken yapılardır. Bu 
yapılara örnek olarak kısmen yıkılmış veya yıkılmak üzere olan yapılar verilebilir. 
Bu sınıfa giren yapıların büyük bir bölümü terk edilmiştir ve %45’lik bir orana 
sahiptir (Ek E, Analiz Paftası VI). 

Strüktürel Durum

İyi 
182
55%

Orta
103
31%

Kötü 
45

14%

İyi 
Orta
Kötü 

Şekil 3.5. 6: Strüktürel Durum Dağılım Yüzdeleri 
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Çalışma alanındaki yapıların korunmuşluk durumlarının analizi, bölgedeki tarihsel ve 
çevresel değerli yapıların korunmuşluklarının iyi, kötü, orta şeklinde 
sınıflandırılmaları şeklinde oluşturulmuş, bu değerler daha sonra sayısal hale 
getirilerek grafiğe dökülmüşlerdir. 

Yeni yapılar değerlendirme kapsamında ele alınmamıştır. Korunmuşluk durumu “iyi” 
olarak sınıflandırılan yapılar tescilli veya tescilsiz niteliklerini korumuş yapılardır. 
Bu yapıların özgün yapım sistemi, cephe düzeni, çatı biçimlenişi ve örtü malzemesi 
gibi, bölgenin geleneksel ve özgün mimari niteliklerini taşımalarına özen 
gösterilmiştir. Adada korunmuşluk durumu “iyi” olarak sınıflandırılan yapılar, 
çalışma alanı içerisindeki yapıların %37’sini oluşturmaktadırlar (Şekil A.3. 130, 
Şekil A.3.131). 

Korunmuşluk durumu, orta olarak nitelendirilen yapılar, mimari özgünlüklerini 
nispeten korumakla birlikte, pencere doğramaları, kapıları, çatı örtüleri gibi 
özellikleri değişikliğe uğramış yapılardır. Bu yapıların toplamdaki oranı %44’tür. 
Kentsel sit sınırları içerisinde, özgün cephe düzenini, doğramalarını kaybetmiş, 
sonradan getirilen eklerle niteliksiz bir hal almış yapıların korunmuşluk durumu, 
“kötü” olarak sınıflandırılmıştır. Bu yapıların yerleşim içindeki oranı ise %19’dur 
(Ek E, Analiz Paftası VII).  

Korunmuşluk Durumu

İyi 
122
37%

Orta
146
44%

Kötü 
62

19%

İyi 
Orta
Kötü 

Şekil 3.5. 7: Korunmuşluk Durumu Yüzdeleri 
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3.5.6. Kullanım Durumu 

Adadaki yapı stoğunun %85’i yaz aylarında tam kapasite kullanılmaktadır. Bu 
yapılar dolu olarak değerlendirilmiştir. Kat mülkiyetindeki bazı yapıların kısmen 
kullanıldığı yapılan analizler sonucunda tespit edilmiştir. %4’lük bir orana sahip olan 
bu yapılar kısmi dolu olarak nitelendirilmiştir. Adada terkedilmiş, uzun süredir 
kullanılmayan yapılar bulunmaktadır. %11’lik bir yüzdeyle boş olarak nitelendirilen 
bu yapılar bakımsızlıktan dolayı kötü durumdadırlar (Ek E, Analiz Paftası VIII).  

Kullanım Durumu

Dolu
738
85%

Kısmi Dolu
37
4%

Boş
91

11%

Dolu
Kısmi Dolu
Boş

Şekil 3.5. 8: Kullanım Durumu Yüzdeleri 

3.6. Çalışma Alanında Ulaşım ve Hareketlilik 

Her gün düzenli olarak Denizcilik İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi’ne (İDO) ait 
vapurlar, Bostancı, Kartal, Sirkeci, Kadıköy, Yalova ve Çınarcık ile Adalar arasında 
sabah 06.00’dan akşam 01.45’e kadar yolcu taşımaktadır. Ayrıca, İstanbul Deniz 
Otobüsleri İşletmesi (İDO) Genel Müdürlüğü’nün deniz otobüsleri Kabataş ve 
Bostancı  ile Adalar arasında yaz-kış düzenli seferler yapmaktadır. Özel sektöre ait 
deniz taşıtları da, özellikle yaz mevsiminde yoğun olmak üzere her zaman Adalar ile 
İstanbul arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapmaktadır. Belediyenin Maltepe ile 
Adalar arasında yük taşımacılığı yapan bir çıkartma gemisi vardır.  
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Adalar İlçesinde özel motorlu taşıt yasağı olduğundan, iç ulaşım faytonlar ve yük 
arabaları ile sağlanmaktadır. Adalar’da sadece polis, ambulans, itfaiye ve çöp 
toplama gibi kamu hizmetleri için motorlu araçlar kullanılmaktadır.  

3.6.1. Yaya ve Taşıt Ulaşımı 

Burgazada’da yollar genellikle asfalt olup ormanın içlerine doğru giden toprak patika 
yollar da bulunmaktadır. Sokaklar araziye uygun şekilde kıvrımlar yaparak yamaçları 
tırmanır. Bisiklet adanın en yaygın ulaşım aracıdır. Topografyanın verilerinden 
yararlanılarak elde edilen sokak dokusu  bisiklet ulaşımı için uygun bir zemin 
hazırlar. Adanın temel ihtiyaçlarından içme suyu dağıtımı da bisikletlerle 
yapılmaktadır. Bisikletten sonra taksi ve gezinti aracı niteliği taşıyan faytonlar 
gelmektedir. Yol genişlikleri iki faytonun yan yana geçişine olanak sağlamaktadır. 
Yollar atların dönebileceği açılarla kıvrımlar yapmaktadır.  

3.6.2. Ulaşıma Yönelik Donatılar 

Burgazada’da vapur ve deniz otobüsleri olmak üzere iki iskele bulunmaktadır. 
İskeleler adanın doğusunda Sait Faik Abasıyanık Meydanının önünde yer almaktadır. 
Adalarda bazı koylara, Burgazada’da Kalpazankaya’ya denizden dolmuş motorlarla 
ulaşım sağlanmaktadır.  

Fayton park yeri Sait Faik Abasıyanık Meydanı’nın hemen yanındaki parkın önünde 
bulunmaktadır (Şekil A.3. 132). Kuzeyde Gezinti Caddesi’nden başlayarak Gönüllü 
Caddesi ve Mehtap Sokağı takip eden at arabası güzergahı güneyde Çınarlık Sokak 
ile Yeni Yalı Sokak’tan geçerek Çarşıda son bulmaktadır. Adada Kalpazankaya yolu 
üzerinde bulunan at ahırları gecekondu biçiminde yapılaşmış bir çevre meydana 
getirmektedir (Şekil A.3. 133). Atların bakımı ahırlarda sağlıksız koşullarda 
yapılmakta, yine aynı çevrede faytoncular için hijyenik olmayan yaşama birimleri 
bulunmaktadır. Bisikletler Burgazada Deniz Kulüp duvarına bitişik yapılaşmış 
gecekondu tipindeki tek katlı kulübelerden temin edilmektedir. Bisikletler buradan 
kiralanmakta ve yine buraya teslim edilmektedir (Şekil A.3.134).  
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4. KORUMA KARARLARI3 

Koruma hareketinin başladığı 1970’li yıllardan günümüze kadar Adalar ve 
Adalar’daki yapılar ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış, doğal sit ve kentsel sit alanı 
tescili ile yapılara ilişkin tesciller ilan edilmiş, 1/5000 Nazım İmar Planı hazırlanmış, 
1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanmış ancak onaylanmamıştır. Bu süreçte 
kentsel dokuya ve yapılara yönelik alınan kararlar ve yapılan çalışmalar Koruma 
Kararları başlığı altında incelenmiş, bu amaçla kurul arşivindeki belgelerden 
yararlanılmıştır.  

4.1. Adalar İle İlgili Alınmış Koruma Kararları 1970-2007 

Burgazada’da ilk onanlı plan 1970 yılında yapılan 1/2000 İmar Planıdır. 1970’ten 
sonra 1987 yılında başlayan planlama çalışmalarıyla ada korunmaya çalışılmış, bu 
amaçla 1/5000 ve 1/1000’lik planlar hazırlanmıştır. 1/5000 planın onaylanması 
süresince 1/1000 planlar da üretilmiş ancak çeşitli gerekçelerle onaylanmamıştır. 
Onaylanmayan 1/1000 ölçekli planlar üç dönemi göstermektedir: 1990-1996-2004. 
1990 planının revizyonları olan 1996 ve 2004 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar 
Planları çok küçük farklılıklar içermektedir. 

İstanbul Nazım İmar Plan Bürosu’nca hazırlanan 29.7.1980 tarihinde İmar ve İskan 
Bakanlığı tarafından onanan 1/50.000 ölçekli Büyük İstanbul Metropoliten Alanı 
Nazım Planı çerçevesinde Marmara Takım Adaları bütünü kıyı kullanımına bağlı 
rekreasyon merkezleri olarak önerilmiştir. 

1/50.000 ölçekli Metropoliten Alan Nazım Planının destekleyen ve plan hazırlanması 
esnasında belirlenen Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu Başkanlığının hazırladığı 
hedefler, stratejileri ile diğer açıklamaları içeren kaynaklarda (İstanbul Metropoliten 
Alan Nazım Planı 1/50.000 1980 Raporu-T.C. İskan Bakanlığı Planlama ve İmar 
Genel Müdürlüğü Metropoliten Daire Başkanlığı Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu 

                                                 

3 Bu bölümde yer alan bilgiler T.C. Kültür Bakanlığı, V. No’lu K.T.V.K.B.K ile Adalar İlçesi 

Belediye Başkanlığı’nda yer alan karar belgeleri incelenerek derlenmiştir. 
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Başkanlığı); doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, önemli hedeflerden birisi 
olarak belirtilmiştir. Bu hedefin iki politikasından birincisi kamulaştırma yoluyla 
aktif koruma, ikincisi ise özendirerek aktif koruma şeklinde tespit edilmiştir. 

Raporda açıklanan önemli hedeflerden diğeri de Metropoliten Alanda nüfusa uyumlu 
Rekreatif alan, şehirsel açık alan gereksiniminin giderilmesi şeklinde belirtilmiştir. 
Bu hedeflere ait politikalarda da belirlenen alan gereksiniminin kamu eliyle organize 
edilerek karşılanması ya da kamuya ait veya özel alanlarda rekreatif kullanımın 
desteklenerek bu gereksinimin karşılanması olarak belirtilmiştir. 

Önemli bir diğer hedef de arazi kullanımının sektörler arası dengelenmesinde turizm 
payının arttırılması olarak kaydedilmiştir. Buna ait politikalar ise kamunun ağırlıkla 
katılımı ve yönlendirilmesi veya kamunun düzenlenmesi ve katılımı ile özendirme ya 
da doğrudan özendirme şeklinde tespit edilmiştir. 

Adalar’ın İmar Planı İstanbul’dan ayrı olarak ayrı tarihlerde ve ölçeklerde 
yapılmıştır. Burgazada’ya ait 1/2000 ölçekli imar planı 10.8.1970 tarihinde 
onaylanmıştır. İmar Planı ile birlikte GEEAYK tarafından alınan 10.8.1970 tarih ve 
8377 sayılı kararla adada yeni iskan alanları açılarak yapılanma koşulu getirilmiştir 
(Ek B.1). 

15.12.1973 tarihinde, GEEAYK tarafından alınan 7621 sayılı karar doğrultusunda 
Burgazada’da Doğal Sit Alanları ile korunması gerekli resmi ve sivil mimarlık 
örnekleri ile sahaların tescili yapılmış, “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”na 
zemin hazırlayan kararlar alınmıştır. 1973 yılındaki tescil listesinde korunması 
gerekli 12 Resmi, Dini Yapı ile Saha ve 50 sivil mimarlık örneği bulunmaktadır. 
Belediye Başkanlığı’nca Kurula gönderilen listede bulunup, kaydedilmesi unutulması 
nedeni ile, yapılan ikaz üzerine 8.3.1974 tarih 7714 sayılı ek karar ile bu sayı sivil 
mimarlık örneklerinde 52’ye yükselmiştir. GEEAYK’nun 10.12.1976 gün ve 9500 
sayılı kararıyla bütün Adalar Doğal Sit olarak kabul edilmiştir. 

İstanbul Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğünce gönderilen 9.5.1980 tarih ve 
751 sayılı yazıda “Adalar’da 1/2000 ölçekli ve 10.8.1970 onay tarihli imar planında 
iskana ayrılmış parsellerde verilen imar durumu ile inşaat yapılabileceği belirtilmekte 
ise de Yükek Kurul’un 10.6.1977 gün ve 9871 sayılı kararı ile meri imar planı 
şartlarının üstünde inşaat hakkı tanındığından Burgazada’da uygulanamadığı” 
belirtilmiştir. Bu nedenle Burgazada imar planında ayrık nizam iskan sahasında kalıp 
da plana göre inşaat hakkı olamayan parsellerde inşaat imkanı sağlamak amacıyla 
plan notlarında değişiklik yapılması 12417 sayılı ve 11.11.1980 tarihli kararla 
onaylanmıştır. 26.11.1980 tarihli raporda yapılanma koşulları belirtilmiştir (Ek B.2). 
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21.6.1983 tarih ve 2863 sayılı yasa ile Türkiye’de koruma adına ilk adımlar atılmış, 
yasal çerçeve belirlenmiş, GEEAYK kaldırılarak  Kültür Bakanlığına bağlı 
KTVKYK oluşturulmuş, Koruma Bölge Kurulları Yüksek Kurula bağlanmıştır.  

Adalar, Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nca 2891 sayılı 
kanunun 6. maddesine göre (31.03.1984 tarih ve 234 karar numarası ile) yeniden 
incelenerek Marmara Takım Adaları (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, 
Sedef Adası) “Sit Alanları Bütünü” olarak ilan edilmiştir. Prens Adaları’nın zengin 
tarih hatıralarına sahip olduğuna, 8. asırdan beri meskun olan Büyükada, Heybeliada, 
Burgazada ve Kınalıada’nın dini, askeri, resmi ve sivil mimarlık örneklerinin 
korunması gerekli Kentsel Siti oluşturduğuna, İstanbul’un bu dinlenme yerlerinin 
tepeleri, sırtları, yamaçları, çam koruları, tüm yeşillikleri, koyları, plajları ve kıyı 
çizgisi ile pitoresk bir tabiat yapısına sahip olduğuna, bu nitelikleri ile Büyükada, 
Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’nın tümüyle korunması gerekli Doğal Sit alanı 
olduğuna karar verilmiştir. Bu karar ile 1/2000 Nazım İmar Planlarının uygulanması 
durdurulmuştur. 

Kurulun 31.03.1984 gün ve 234 sayılı kararı ile Sit Alanı bütünü ilan edilen Marmara 
Takım Adaları’nın Koruma İmar Planı yapılıncaya kadar geçerli olmak üzere; 
belirlenen Komisyon tarafından hazırlanan 16.05.1984 tarih ve 291 karar No’lu 
“Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları” kabul edilmiştir (Ek B.3).  

25.4.1988 gün ve 296 sayılı kararla K.T.V.K.K. tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 
sunulmuştur. 1/5000 ölçekli planlar esas alınarak hazırlanmış 1/1000 ölçekli Sit 
Koruma İmar Uygulama Planları 12.12.1988 tarih ve 857 sayılı kararla kurul 
tarafından onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama planlarında getirilen arazi 
kullanım ve yapı yoğunluğunun prensip olarak uygun bulunduğu ve ileride yapılması 
teklif edilecek plan tadiliyle ilgili konuların kurula sunulması ve görüş alınması 
zorunlu olduğu, kurulun korumaya yönelik olarak planda değişiklik yapma yetkisinin 
bulunduğu ve bu yetkinin saklı tutulması gerektiği, korunması gerekli kültür 
varlıkları ve bunların koruma alanlarıyla ilgili her türlü konu hakkında kurulun 
görüşü alınması gerektiği, korunması gerekli kültür varlıklarıyla yasaya bağlı sit 
haklarının kurul yetkisinde saklı tutulması zorunluluğu 26.12.1988 ve 874 sayılı ek 
kararla onaylanmıştır. Adalar ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçirilecek 
1/1000 planların araya giren mahalli seçimler nedeniyle uygulama alanına 
sokulmasının gecikeceğinin anlaşılması üzerine 23.1.1989 gün ve 949 sayılı kararla 
planlar onaylanana kadar geçen süre içinde “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”na 
göre uygulama yapılmasına karar verilmiştir.  
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26.12.1988 gün ve 874 numaralı karara İdare Mahkemesi’nde açılan iptal davası ile 
ilgili yapılan müzakere neticesinde 29.5.1989 gün ve 1337 sayılı kararla Marmara 
Takım Adaları 1/1000 ölçekli Koruma İmar Planlarının Kurul tarafından ilgili 
Belediye Meclisinde görüşülmeye esas, kanunen görüşülmesi gereken plan notlarının 
onaylandığı, bu plan notlarının 1/5000 imar planları ile ilgisi bulunmadığı, Adalar 
İlçesinde Koruma İmar Planına inhisar edecek yeni yapılanmalarla ilgili kararların 
“Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”na göre alındığı belirtilmiştir. Kurulun tetkikine 
sunulan, Marmara Takım Adaları 1/1000 ölçekli Koruma İmar Uygulama Planı ve 
Notlarının incelenmesi sonucunda 29.8.1989 gün ve 1516 sayılı kararla; 1/1000 
ölçekli Koruma İmar Planları üzerinde yapılacak her türlü mevzii imar planı 
teklifinin asgari yapı adası bazında yapılmasına, Koruma İmar Planları üzerinde, 
yapılabilecek olan tadilatların Kurul onayından geçtikten sonra plana işlenmesine, 
Kıyı kenar çizgisi dışında hiç bir şekilde dolgu yapılmamasına, ilgili planların ve 
Planlama Kurulu/Koruma Kurulu raporunun plan notları olarak kabulüne, plan 
müellifince, Sit Koruma Planı, Plan Kararları ve Notları olarak sunulan belgenin bilgi 
olarak kabulüne karar verilmiştir. 16.10.1989 gün ve 1686 sayılı ek kararla 1/1000 
ölçekli Koruma İmar Uygulama Plan ve notlarına esas olan 1/25.000 Çevre Düzeni 
Nazım Planı ile 1/5000 ölçekli Koruma Nazım İmar Planının revize edilmiş hali 
uygun bulunmuştur (Ek B.4).  

Avukat Şevket Yalovalı tarafından İstanbul 4 No’lu İdare Mahkemesi Başkanlığına 
30.10.1989 tarihinde yazılan dilekçede yürütmenin durdurulması, duruşma, tespit ve 
bilirkişi tetkikatı talep edilmiş, Koruma Kurulu kararının iptalini gerektiren kararlar 
sıralanmış (Ek B.5), 1/5000 ölçekli planlar inceleme aşamasındayken 1/1000 ölçekli 
planların onaylanması ve uygulanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır. 4. İdare 
Mahkemesi 26.2.1990 gününde aldığı ara kararla davalı Belediyelerden 1/5000, 
1/25.000’lik imar planlarının yürürlüğe girip girmediğinin sorulmasını talep etmiş ve 
yürütmenin durdurulması isteminin daha sonra incelenmesine karar vermiştir.  

M.S.Ü. ile Adalar İlçe Belediye Başkanlığı arasında 12.2.1987 tarihinde yapılan ve 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da onaylanan protokol gereğince, İlçe 
Belediyesinin kendi sorumluluğunda bulunan ancak Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca da onanması gereken 1/1000 ölçekli Adalar bütününün Koruma 
Uygulama İmar Planlarının yapılabilmesi için gerekli olan 1/5000 ölçekli Koruma 
Nazım İmar Planının aynı protokol çerçevesinde ve aynı müellif üniversite tarafından 
yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1/5000 ölçekli planın hazırlanması 
yetkisini İlçe Belediyesine devretmiştir. İlçe Belediye Başkanlığının kendi meclis 
kararı üzerine Üniversite ile yaptığı protokol çerçevesinde 1/25.000, 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli planlar bir bütünlük içinde M.S.Ü tarafından hazırlanmış, Kurula 
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teslim edilmiş ve 29.9.1989 tarih ve 1516 sayılı karar ile onanmıştır. Plan hiyerarşisi 
içinde Marmara Takım Adaları’na ait planlar ve raporlar Koruma Kurulunun onayını 
takiben Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Adalar İlçe Belediyesinin elindeki 
mevcut kopyaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığına vermesi üzerine, yapılan 
inceleme aşamasında planlama grubundan açıklamalar ve düzeltmeler istenmiştir. 
Planlama grubu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, Şehircilik planları 
hazırlanmasında uygulanan teknik şartnameye göre talep ettiği düzeltmeleri yapmış 
ve 30.7.1990 tarihinde paraf edilmek üzere Kurula teslim etmiştir. Ancak bu sırada 
Danıştay 6. Daire Başkanlığı, Bayındırlık Başkanlığına devredilen yetkinin iptali 
davası nedeniyle yürütmeyi durdurmuştur (Ek B.6). Bu sırada 14.8.1990 gün ve 90-
988 sayılı yazıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1/5000 ölçekli planla ilgili İlçe 
Belediyesine devrettiği yetkiyi iptal etmiş ve 1/5000 planlarla ilgili hususlarda 
planlama grubu ile ilişki kurmuştur.  

Büyükşehir ve Üniversite Planlama grubu 1/5000 plan kararları üzerinde, Büyükşehir 
Planlama Dairesi elemanları ve planlama danışmanları ile yeniden tartışmıştır. 
Planda, Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Merkezi ilan edilen kesimde Turizm türü 
ve yoğunluğu üzerinde ortak bir görüşte birleşilerek plan revizyonu yapılmıştır. 
1/5000 ölçekli plan revizyonu ve raporları Büyükşehir Belediyesine 29.11.1990 
tarihinde teslim edilmiştir (Ek B.7).  

25.12.1991 tarih ve 4047 No’lu kararla İstanbul Büyükada, Heybeliada, Burgazada, 
Kınalıada’ya ait Koruma Kurullarınca bugüne kadar alınmış genel ve münferit 
kararlara ek olarak, Mimar Sinan Üniversitesi’nce hazırlanan tespit ve tescil önerileri 
Koruma Kurulu Müdürlüğü elemanlarınca yapılan arşiv çalışmaları ve yerinde 
yapılan incelemeler sonucunda değerlendirilerek, kültür ve tabiat varlıklarının tescili 
güncelleştirilmiştir. Bu güncellemeler sonucunda 72 sivil mimarlık örneği daha tescil 
edilmiştir. 

Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Adalar Planlama Grubu 
tarafından, her bir ada bünyesinde belirlenen kentsel ve doğal sit bölgesi içinde 
geçerli olmak üzere, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama 
İmar Planları hazırlanmıştır. Planlar, raporları ile birlikte 1988 yılında Kurula teslim 
edilmiş, 1990 yılında ise revize edilmiştir (Ek B.8). Bu plan üzerinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin talebi doğrultusunda değişiklikler yapılmış, Kültür ve 
Tabiat Varlıkları 3 No’lu Koruma Kurulu yaptığı incelemede “yaşayarak koruma” 
ilkesinin gözetilmediğini vurgulayarak, değerlendirilmesi istediği konuları Adalar 
İlçesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmiştir. Kurulun aldığı 10.3.1992 
tarih ve 538 sayılı kararla, Estetik Müdahale alanlarının revize edilerek planlarda 



 

 57

yeniden değerlendirilmesine, imar haklarının ve fiili durum ile planlara yapılan 
itirazların yasalar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesine, “Geçiş Dönemi 
Yapılanma Koşulları”nın bir an evvel sona ermesi için plan onayının en kısa süre 
içinde gerçekleşmesine, uygun görülen projelerin yasal işlemlerinin devam etmesinde 
sakınca olmadığına, bu süre içinde tescilli parseller dışındaki konuların 
görüşülmemesine karar verilmiştir (Ek B.9).  

Büyükşehir Belediyesi bu istek doğrultusunda yaptığı değişiklikleri plan kopyaları 
üzerine işleyerek Bölge Kuruluna iletmiştir. 25.06.1992 tarih ve 4832 No’lu kararla 
İstanbul İli Marmara Takım Adaları 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 
Revizyonlarının belirtilen hususlar ve bu planlar üzerindeki plan notlarına Kurul 
tarafından ilave edilen 4 maddelik plan notu ile birlikte uygun bulunduğuna karar 
verilmiştir (Ek B.10). Marmara Takım Adaları 1/1000 ölçekli Uygulama Planlarının, 
1/5000 ölçekli İmar Planı ilkelerine göre üç ay içinde hazırlanarak Kurula 
getirilmesine ve bu süre içinde tescilli parseller dışındaki konuların görüşülmemesine 
karar verilmiştir.  

Bu sürenin bitiminde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 
22.10.1992 gün ve 4020 sayılı yazısı gereği konunun Kurulca tekrar 
değerlendirilerek, alınan 5.11.1992 gün ve 5342 sayılı kararla Belediyesine ek bir 
aylık süre tanındığı bildirilmiştir. Bu sürenin dolmasına rağmen, Adalar İlçe 
Belediyesinin 3.2.1993 gün ve 93/96 sayılı yazısında plan müellifince revize edilecek 
olan 1/1000 ölçekli planların henüz iletilmediği belirtilmekte ve ilgili Belediyesince 
korunması gerekli kültür varlığı dışındaki konularda, yasa gereği, Yüksek Kurulun 
16.5.1984 gün ve 291 sayılı kararı ile kabul edilen “Geçiş Dönemi Yapılanma 
Koşulları”na göre değerlendirme yapılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Adalar’ın 
tümünün sit alanı olmasına karşın 1984 yılından bu yana yasanın uygulanmasını 
engelleyen fiili bir durum yaratılmıştır. Sit alanı için yapılmış 1/5000 ölçekli 
revizyon planının Büyükşehir Belediyesince onaylanmamış olması koruma için 
gerekli 1/1000 hatta 1/500 ölçekli planların onaylanmasını da olanaksız kılmıştır.  

Bu gelişmeler dikkate alınarak 11.3.1993 ve 5672 sayılı Kurul kararı (Ek B.11);  ile 
“Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”nın durdurulmasına, “Geçiş Dönemi 
Yapılanma Koşulları”na göre uygulamanın tarihi dokuya yaptığı etkileri inceleyerek 
yeni “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”nın korumayı ne şekilde etkilediğinin 
incelenmesine, Geçiş Dönemi ile ilgili yeni koşullar belirleninceye kadar durdurma 
kararının geçerli olmasına ve 3 ay zarfında yeni “Geçiş Dönemi Yapılanma 
Koşulları”nın da hazırlanmasına, Adalar’da öncelikle koruma amaçlı imar planlarının 
yürürlüğe girmesinin artık ertelenemeyecek bir koşul olması nedeniyle 1/5000 ölçekli 
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revizyon planını onaylamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesine, tarihi sit için çok 
sakıncalı olan bu durumun bildirilmesine ve yasal sorumluluğun gereklerinin yerine 
getirilmesinin istenmesine, karar verilmiştir. 

Bu kararın akabinde planlar, 3 No’lu koruma kurulu tarafından onaylanarak tavsiye 
kararları ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunulmuştur. 
30.06.1994 tarihinde 1/5000 Revizyon Planları İstanbul Büyükşehir Başkanlığınca 
aynen onaylanmıştır (Şekil A.4. 1). 15.4.1994 tarihinde Kurul tarafından teslim 
alınan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Uygulama Planı Raporu ve Ek 
Açıklamasında 1/1000 ölçekli planların 1/5000 ölçekli son plan değişikliklerine göre 
revize edilmesi gerekliliği vurgulanmış, bu safhada yapılan çalışmada Nazım Plan ve 
Koruma İmar Planları'nın yeniden değerlendirilmesinde gözetilen esaslar ve 
değerlendirmeler açıklanmıştır (Ek B.12). 

Adalar Belediye Başkanlığı M.S.Ü. Döner Sermaye Müdürlüğü ile ek bir protokol 
yaparak 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planlarının Kurul tarafından kabul edilen 
1/5000 ölçekli plana göre değişikliklerini yapma görev ve yetkisini M.S.Ü. Planlama 
Grubuna vermiştir. Buna göre 1/5000 ölçekli planların revizyonuna bağlı olarak 
1/1000 ölçekli Koruma İmar Uygulama Planları değişiklikleri için yapılan 
çalışmalarda, tespit-yöntem ve değerlendirme aşamasında dikkate alınan unsurlar 
belirtilmiştir (Ek B.13). Ancak 05.01.1995 tarih ve 7221 No’lu kararla Öneri 1/1000 
ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları 1/5000 Revizyon planları 
çerçevesinde incelenmiş, alt ve üst planlar arasındaki uyuşmazlık nedeniyle 
onaylanmamış ve öneri 1/1000 ölçekli planların onaylı 1/5000 ölçekli planlarla; plan 
kararları ve plan notları, plan üzerinde fonksiyonların dağılımı ve fonksiyonlara 
önerilen yoğunluklar yönünden farklı hüküm ve önerileri içerdiği saptanmıştır. 
Ayrıca öneri 1/1000 ölçekli planların, Adalar’daki mevcut yapılaşma ile uyum 
sağlamadığı, Adalar’da “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”na göre gerek 
Belediyesince ve gerekse Koruma Kurullarınca verilen imar durumlarının plana 
yansıtılmadığı, mevcutta konut olarak yapılaşan alanlara 1/1000 ölçekli planlarla 
konut dışı fonksiyonların getirildiği, mevcutta konut alanlarındaki oluşmuş yapılaşma 
düzeninin 1/1000 ölçekli planlarda farklı olarak önerildiği saptanmıştır. Öneri 1/1000 
ölçekli planlar, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları açısından incelendiğinde; 
planda öneri eski eser olarak gösterilen parsellerin genel veya münferit Kurul 
kararları ile tescil edildiği ancak plana yansıtılmadığı, genel veya münferit Kurul 
kararları ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen parsellerin planlarda 
eski eser olarak işlenmediği saptanmıştır. 
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Öneri 1/1000 ölçekli planlar üzerinde yukarıda belirtilen hususlarda gerekli 
düzeltmelerin yapılması amacıyla, Belediyesinden mevcut duruma ilişkin her türlü 
bilgi ve belgenin analizlerle birlikte istenmesine karar verilmiştir (Ek B.14). Kurulun 
aldığı 26.10.1995 gün ve 7697 sayılı kararla İstanbul İli, Adalar İlçesi, 1/1000 ölçekli 
Marmara Takım Adaları Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin alınan 5.1.1995 gün ve 
7221 sayılı kararın, Marmara Takım Adaları 1/1000 ölçekli Planların onaylanıp 
yürürlüğe girinceye kadar devamına karar verilmiş, 4 maddelik bir ek 
oluşturulmuştur (Ek B.15).    

1996 yılında Adalar Belediye Başkanlığı’nın revize ederek hazırladığı Sit Koruma 
Planı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan raporu politik 
kararlar taşıdığı, önceki planların üstünde yapılanma hakkı getirdiği gerekçesiyle 
Kurul tarafından onaylanmamış, sonrasında Belediye tarafından geri çekilmiştir.  

11.2.1998 tarih ve 9775 sayılı Kurul kararı çerçevesinde, 17.10.1985 tarih ve 1515 
sayılı “Geçiş Dönemi Yapılanma” koşullarının uygulamaya esas olmak üzere uygun 
bulunduğuna, 25.06.1992 gün ve 4832 sayılı kararı ve eki ile Marmara Takım Adaları 
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hüküm ve koşulları ile ilişkisinin 
kurularak uygulama yapılabileceğine karar verilmiştir.  

1999 yılında belediye bünyesinde hazırlıkları sürmekte olan 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı İmar Planları üzerinde Belediye yetkilileri ile Kurul üyelerinin birlikte 
yaptıkları inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 06.10.1999 tarih ve 11231 No’lu 
ilke kararları alınmış (Ek B.16), 1/1000 ölçekli Koruma Planı Çalışması 
sonuçlanıncaya kadar her türlü uygulamanın ilgili kararlar çerçevesinde 
gerçekleşebileceğine, kurul izni olmayan uygulamaların yapılamayacağına karar 
verilmiştir. 

Adalar Belediye Başkanlığı İmar ve Planlama Müdürlüğüne ait 15.6.2000 tarihli 
yazıda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar uygulama plan çalışması bünyesinde, 
kurul tarafından istenen arazi kullanım, mülkiyet, kat adedi, yapı cinsi ve eski 
eserlerin tespiti ile oluşturulan sentez çalışması sonucunda; mevcut durumlarla plan 
arasındaki uyumsuzluğun giderildiği, kadastral yollarla plandaki yolların çakışması 
ve dokuyu bozan gereksiz yolların düzeltilmesinin sağlandığı, kıyının doğal haliyle 
korunmasının sağlandığı, inşaat emsallerinin ada karakterine uygun olarak 
düzenlendiği, belirtilmiştir.  

Ancak 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının mevcut durumu yansıtmadığı 
1/1000 ölçekli planların yapımı için yapılan arazi çalışmasında ortaya çıkmıştır. 
1/5000 ölçekli planların revize edilerek mevcut duruma uygun hale getirilmesi, 
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1/1000 ölçekli uygulama planlarının revize edilen nazım planlarına uygun olarak 
tasdik edilmesi için yasa ile belirlenen 1 yıllık sürenin dolması halinde yeniden 
işletilmesine yönelik 15.06.2000 tarihli talep yazısı Koruma Kuruluna gönderilmiştir, 
Kurulun 5.10.2001 tarih ve 1711 sayılı kararı ile geçecek süre zarfında “Geçiş 
Dönemi Yapılanma Koşulları”nın uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.  

3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde uygulama imar planı ile onaylanmış 
planlardaki değişikliklerin, ilgili belediyesince yapılacağı ve yaptırılacağı, belediye 
meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği, onay tarihinden itibaren belediye 
başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde 1 ay süre ile ilan edileceği, 1 aylık ilan 
süresi içinde yapılan itirazların ve planların belediye meclisince 15 gün içinde 
incelenerek kesin karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. 30.3.1992 tarih ve 112 
sayılı Genelgede de; imar planı revizyon, ilave ve değişikliklerinin ilgili idare 
tarafından yapılması halinde, “İmar Planlarının yapımını yüklenecek Müellif ve 
Müellif Kuruluşlarının Yeterlik Yönetmeliği’nin 7. maddesi gereğince planlama işi 
süresince işin gerektirdiği yeterlilik belgesine sahip en az bir müellifin ilgili idarenin 
planlama grubunda istihdam edilmesi gerektiği, bu kurallara uyulmadan yapılan imar 
planı, revizyon, ilave ve değişikliklerinin idari yargı tarafından iptal edildiği, bu 
durumun da hem vatandaşlar hem de idareler açısından telafisi güç maddi ve manevi 
zararlara neden olduğu” belirtilmiştir. Dolayısıyla 2004 yılında Adalar Belediye 
Başkanlığı tarafından hazırlanan Sit Koruma Planı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı Revizyonu yeterlilik belgesi olmaması gerekçesiyle 
onaylanmamıştır. 

Bugünkü durumda 30.06.1994 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 
onaylanan 1/5000 Revizyon Planları geçerliliğini korumakta, Adalar için onaylı 
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları halen bulunmamaktadır. 

4.2. Yapılara İlişkin Koruma Kararları 

Burgazada Kentsel Sit Alanı içindeki tescilli yapıların kurul dosyaları incelenerek 
envanteri çıkarılmıştır. Kurul tarafından 1973 yılında Burgazada’da kültür varlıkları 
grup tescilleri ile ilan edilmiştir. 50 yapı sivil mimarlık örneği olarak, 12 parsel 
korunması gerekli resmi, dini yapı ve sahalar olarak tescil edilmiştir. 1991 yılında 
M.S.Ü.’nin çalışmaları doğrultusunda 72 yapı daha kültür varlığı olarak tescil 
edilmiş, toplam tescilli yapı sayısı 134’e yükselmiştir. Kurul tarafından alınan ek 
kararlar ve tescilden düşürülen yapılarla birlikte bugün 139 tescilli yapı 
bulunmaktadır.  
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Burgazada’da tescilli veya ihtilaflı 66 yapıya ait dosyaya ulaşılabilmiş, diğer yapılar 
hakkında ayrıntılı bilgi ve belge bulunamamıştır. Bölge Kurulunda Bakım, Basit 
Onarım, Rekonstrüksiyon, Yeni Yapı Yapma ve İfraz gibi uygulama talepleri 
bulunan yapıların dosyaları açılmıştır. Kurul tescil ettiği her yapıya ilişkin anıt fişi 
oluşturmuştur. Fişlerde yapıya ait eski veya yeni resimle beraber yapının Ada Parsel 
numarası ile yer aldığı Sokak belirtilmiş ancak ayrıntılı bir tanım yapılmamıştır. 
Tescilli yapıların kurul dosyalarında yapılara ait eski resimler, varsa rölöveleri ve 
uygulama yapılmışsa restorasyon projeleri bulunmaktadır. Bugün mevcut olmayan 
yapılara ait uygulama yapıldığı durumlarda kurul tarafından restitüsyon projeleri 
istenmiş eski belge ve resimlere dayanılarak hazırlanan bu projeler kurula iletilmiştir. 
Günümüzde büyük bir değişim geçirmiş Burgazada’daki yapılara ait kurul dosyaları 
büyük önem taşımaktadır.  

Araştırılan kurul dosyalarındaki bilgi ve belgeler doğrultusunda, yapıların eski 
durumları ile mevcut durumlarının karşılaştırılması amacıyla, alınan kararlar ve 
verilen izinler incelenmiş, yapıların geçirdikleri değişim eski ve yeni fotoğrafları ile 
hazırlanan projeleri doğrultusunda tespit edilmeye çalışılmıştır. Hiçbir uygulama 
talebi olmayan yapıların Kurulda dosyalarının bulunmadığı saptanmış, arazide 
yapılan çalışmada bu yapıların birçoğunun bakımsızlıktan köhnedikleri ve bazı 
yapılarda ise izin alınmadan kaçak uygulama yapıldığı tespit edilmiştir.  

Kentsel Sit Alanı genelinde 76 Tescilli, 45 Rekonstrüksiyon olarak yeniden inşa 
edilmiş Tescilli, 18 Yok olmuş Tescilli, 10 Rekonstrüksiyon olarak yeniden inşa 
edilmiş ancak Tescilsiz yapı bulunmaktadır. Tescilli yapılardan 7 tanesi kaçak olarak 
rekonstrüksiyon kapsamında yeniden inşa edilmiştir (Ek B.17). 1 Ada 11 Parselde yer 
alan kagir yapının kurul dosyasında ahşap ev olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. 
Geçmişteki resimlerine bakıldığında üçgen alınlıklı bir çatı biçimlenişine sahip olan 
yapıda bugün çekme kat gözlenmektedir. Kapı ve pencere oranlarının değiştiği 
yapının izinsiz olarak yıkılıp yeniden inşa edildiği düşünülmektedir. 17 Ada 3 
Parselde yer alan ahşap yapıya 1996 yılında yıkmadan restorasyon izni verilmiştir. 
Kaçak olarak betonarme üzeri ahşap kaplama olarak yeniden inşa edilen yapıya 1997 
yılında belediye tarafından ruhsat verilmiştir. Yapı, rekonstrüksiyon sonrasında 
balkonu genişletilerek cephe düzenini kaybetmiş ve özgünlüğünü yitirmiştir. 25 Ada 
1 parselde yer alan yapı 1989 yılında izinsiz yıkılarak kaçak olarak yeniden inşa 
edilmiştir. Eskiye öykünerek inşa edilen yapıda balkon ve giriş ekleri bulunmaktadır. 
Yapının 1986 yılına ait onaylı rölövesi bulunmaktadır. 29 Ada 8 Prselde yer alan 
Çivioğlu Köşkü projesi ve izni olmadan yeniden inşa edilmiştir. Çıkma altlarında yer 
alan betonarme kirişler ile kagir zemin katta yer alan betonarme dolgular ahşap 
köşkün betonarme olarak yeniden inşa edildiğini göstermektedir. İzinsiz 
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rekonstrüksiyon sonrasında kemerli pencerelerin bazıları düz atkılı pencerelerle yer 
değiştirmiştir. 41 Ada 3 Parselde yer alan yapı 1973 yılında tescil edilmiş, 1988 
yılında tescilden düşürülmüştür. 1989 yılında uygun bulunan projesinin, Geçiş 
Dönemi Yapılanma Koşullarına uyması halinde uygulama yapılabilceğine karar 
verilmiş ancak parsel üzerinde 1990 yılında kaçak olarak betonarme apartman inşa 
edilmiştir. 41 Ada 4 Parselde yer alan ahşap yapı izinsiz yıkılarak 1986 yılında 
betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. Değişik kotlardan verilen girişlerle kat 
mülkiyetinde 4 katlı apartmana dönüştürülen tescilli yapı özgünlüğünü tamamen 
kaybetmiştir. 43 Ada 8 Parselde yer alan ahşap tek katlı yapı, 1986 yılında aldığı 
basit onarım izni ile kaçak olarak yıkılıp yendien yapılmıştır. İzinsiz uygulama 
sonucunda özgünlüğünü yitiren yapı, 2 katlı betonarme niteliksiz bir binaya 
dönüşmüştür.  

İzinli olarak rekonstrüksiyon yapılan 25 yapıda ise kapı ve pencere oranlarının 
değiştiği, kütle ve gabaride artmalar olduğu, cephe düzeninin farklılaştığı 
gözlemlenmiştir. 1 Ada 13 Parselde yer alan Antigoni Palas adanın en önemli 
yapılarından biri olmasına rağmen betonarme üzeri ahşap kaplama olarak 1983 
tarihinde yendien inşa edilmiştir. Kat mülkiyetinde apartmana dönüştürülen yapı 
bütün plan özelliklerini kaybetmiştir. Fenerinin bulunduğu en üst katta fener 
çevresinde yapılan ekler yapının özgününde bulunmayan kat kazanma amaçlı 
oluşturulan mekanlardır. Yapıya ait rölöve projeleri bulunmaktadır. 7 Ada 2 ve 6 
Parsellerde yer alan ikiz bina olarak tasarlanan yapılardan 2 Parselde yer alanı yıkılıp 
eskiye öykünerek betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. Yapıya ait 1992 yılında 
alınmış restorasyon kararı bulunmaktadır. Rekonstrüksiyon uygulamalarında gerekli 
olan rölöve projesi bulunmayan yapının taban oturum alanı genişletilerek bahçe 
girişinin olduğu kısım da bina taban alanına katılmıştır. Yapının kapı ve pencere 
oranları değiştirilmiş, ön cephedeki giriş düzeni yok edilerek giriş eskiden bahçenin 
bulunduğu yan cepheye alınmıştır. Özgünlüğünü tamamen yitiren yapı ikiz olarak 
tasarlandığı yanındaki yapı ile herhangi bir bütünlük oluşturamamaktadır. 7 Ada 5 
Parselde yer alan ahşap yapı 1993 yılında yıkılarak betonarme olarak yeniden inşa 
edilmiştir. 1991 yılında restorasyon uygulaması izni alan yapının rölöve projeleri 
bulunmamaktadır. Yapının tek kat yüksekliğindeki çıkması 2 kata çıkartılarak balkon 
ilavesi yapılmıştır. Özgünü 3 katlı olan yapının yüksekliğinin çekme katla 4 kata 
çıkartıldığı tespit edilmiştir. 21 Ada 19 Paselde yer alan yapı özgününe sadık 
kalınarak betonarme üzeri ahşap kaplama olarak yendien inşa edilmiştir. Ancak gerek 
kullanılan malzeme gerekse seçilen renklerden dolayı yapı kimliksiz bir görüntü 
sergilemektedir. 24 Ada 14 Parselde yer alan ahşap yapı 1992 yılında onaylanan 
restorasyon projesi doğrultusunda betonarme üzeri ahşap kaplama olarak yendien 
inşa edilmiştir. Özgünü ile hiçbir ilişki kurmayan yapı kimliğini tamamen yitirmiştir. 
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27 Ada 19 Parselde yer alan yapı 1992 yılında onaylanan projesi doğrultusunda 
betonarme üzeri ahşap kaplama olarak yeniden inşa edilmiştir. Yapıda özgününde 
bulunmayan balkon ekleri, saçak uygulamaları söz konusudur. Rekonstrüksiyon 
sonrası özgünlüğünü yitiren yapının parselinde kaçak bir yapı bulunmaktadır. 29 Ada 
1 Parselde yer alan yapı 2003 Burgazada Yangınında tamamen yanmış, 2006 yılında 
betonarme üzeri ahşap kaplama olarak yeniden inşa edilmiştir. Çatı katı ilavesi de 
yapılarak kat mülkiyetinde apartmana dönüştürülen yapı özgünlüğünü yitirmiş, 
kimliğini kaybetmiştir. 29 Ada 6 Parselde yer alan Lukia Evi 1991 yılında onaylanan 
projesi doğrultusunda 1992-1994 yılları arasında yeniden inşa edilmiştir. Özgünü 3 
katlı olan yapı 4 katlı olarak inşa edilmiş rekonstrüksiyon sonrasında detaylarını 
yitirmiştir. 30 Ada 3 Parselde yer alan Güvenç Evi 1991 yılında onaylanan projesi 
doğrultusunda yıkılarak betonarme üzeri ahşap kaplama olarak yeniden inşa 
edilmiştir. Rekonstrüksiyon sonrasında Öğretmenevi işlevi kazanan yapı cephe 
biçimlenişini yitirmiştir. 30 Ada 4 Parselde yer alan tescilli ahşap tek katlı yapı 1991 
yılında uygun bulunan projesi doğrultusunda 1992 yılında betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak inşa edilmiştir. Uygulamada yerinin değiştirilmesiyle kottan kat 
kazanılarak 2 katlı inşa edilmiştir. Yapı detaylarını yitirmiş, cepheye eklenen 
cumbalarla özgünlüğünü kaybetmiştir. 35 Ada 8 ve 9 Parsellerde yer alan ahşap 
yapılar ikiz olarak tasarlanmışlar, 1992 yılında onaylanan projeleri doğrultusunda 
betonarme üzeri ahşap kaplama olarak yeniden inşa edilmişlerdir. Rekonstrüksiyon 
sonrasında niş içinden giriş veren cephe düzeni değişmiş, yapılar kimliklerini 
kaybetmişlerdir. 37 Ada 1 ve 2 Parsellerde yer alan ahşap yapılar tescilden 
düşürülerek yıkılmış, yerine niteliksiz betonarme bir apartman inşa edilmiştir. 38 Ada 
5 Parselde yer alan yapı 1992 yılında onaylana projesi doğrultusunda betonarme üzeri 
ahşap kaplama olarak yeniden inşa edilmiştir. Ancak mevcut yapının özgünüyle bir 
benzerliği bulunmamaktadır.  

İnşaatı devam eden 4 tanesi projesine aykırı uygulama yapıldığı gerekçesiyle yapı 
tatil tutanağı ile mühürlenmiştir. 2 Ada 8 Parselde yer alan yapı 1990’da projesine 
aykırı uygulama yapıldığı gerekçesiyle inşaatı durdurulmuş, uygulamanın projesine 
uygun hale getirilmesine karar verilmiştir. Ancak durdurma kararrı ihlal edilmiş, 
betonarme üzeri ahşap kaplama olarak inşa edilmiş yapı için yıkım kararı alınmış 
ancak uygulanmamıştır. Yapı rekonstrüksiyon sonrasında özgünlüğünü tamamen 
yitirmiştir. 19 Ada 9 Parselde yer alan yapı 1990 yılında aldığı izinle betonarme üzeri 
ahşap kaplama olarak inşa edilirken projesine aykırı uygulama yapıldığı tespit 
edilerek faaliyet durdurulmuştur. Yapı patinasını ve özgün çatı biçimlenişini 
kaybetmiştir. 26 Ada 11 Parselde yer alan Yediç Evi onaylı projesine uygun olarak 
inşa edilmediği için açılan dava sonucunda 1989 yılında tescilden düşürülmüştür. 
1985 yılında betonarme üzeri ahşap kaplama olarak inşa edilen yapıda geniş balkon 
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ilaveleri bulunmaktadır. 28 Ada 22 Parselde yer alan Erbelger Evi ikiz olarak 
tasarlanmıştır. 1990-1996 yılları arasında betonarme üzeri ahşap kaplama olarak inşa 
edilen yapıda kot farkından yararlanılarak kat kazanılmıştır. Yapı özgünlüğünü 
yitirmiş, gabarisiyle çevresini ezen bir karaktere bürünmüştür.  

Basit onarım kapsamında 2 yapıda kaçak çekme kat uygulaması yapılmıştır. 27 Ada 4 
ve 26 Parsellerde yer alan kagir yapılarda 1979 yılında alınan basit onarım izni ile 
kaçak çekme kat uygulaması yapılmıştır. Burgazada genelinde 4 yapı izinsiz 
yıkılmıştır. 41 Ada 4 Parsel ve 25 Ada 1 Parsellerde yer alan yapıların izinsiz 
yıkıldığı ve yerlerinde uygulama yapıldığı tespit edilmiştir. 53 Ada 90 Parselde yer 
alan 2 ahşap yapının ise izinsiz yıkıldığı tahmin edilmektedir. Kurul dosyasında bu 
yapıların neden yıkıldıklarına dair bir bilgi veya belgeye ulaşılamamıştır.  

Özgününe uygun uygulama yapılmadığı ve yapı niteliklerini kaybettiği gerekçesiyle 
3 yapı tescilden düşürülmüştür: 24 Ada 1 Parsel, 26 Ada 11 Parsel ve 41 Ada 3 
Parsel. Dolayısıyla tescilsiz olmasına rağmen Rekonstrüksiyon olarak yeniden inşa 
edilen 10 yapıdan 2’sinin tescilden düştüğü, 8 yapının ise koruma bilinciyle 
Rekonstrüksiyon olarak inşa edildikleri saptanmıştır: 2 Ada 7 Parsel, 4 Ada 1 Parsel, 
12 Ada 8 Parsel, 21 Ada 20 Parsel, 23 Ada 3 Parsel, 30 Ada 9 Parsel, 75 Ada 
(Sinyosoğlu Evleri). Bu yapılardan sadece 5 tanesi özgün niteliklerini korumuşlar, 
diğer 3 tanesi özgün niteliklerini ve detaylarını kaybetmişlerdir. 

Bugün adada özgün niteliklerini koruyan, yapıya zarar verecek nitelikte herhangi bir 
müdahaleye maruz kalmamış 15 tescilli sivil mimarlık örneği bulunmaktadır. Bu 
yapıların çoğunluğunu adanın bilinen tanınan ahşap köşkleri oluşturmaktadır. Bugün 
13 Ada 8 Parselde yer alan ve Sait Faik Abasıyanık Müzesi olarak kullanılan 
Spanudis Köşkü, 15 Ada 1 Parselde yer alan Özalp Köşkü, 24 Ada 6 Parselde yer 
alan ahşap yapı, 24 Ada 7-8 parsellerde yer alan Andriomenos Köşkü, 24 Ada 9-10 
Parsellerde yer alan Bendiç Evi, 24 Ada 11-12 Parseller yer alan ahşap köşkler, 24 
Ada 16-17 Parsellerde yer alan ahşap binalar, 28 Ada 31 Parselde yer alan Barnas 
Evi, 29 Ada 3 Parselde yer alan Karakaş Köşkü, 29 Ada 7 Parselde yer alan ahşap 
yapı ve 84 Ada 15 parselde yer alan Girav Köşkü Burgazada’nın günümüze kadar 
özgünlüğünü koruyarak gelmiş önemli yapılarındandır.  
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5. DEĞERLENDĐRME  

Yüzyılların birikimiyle gelişerek ve değişerek oluşan özgün kentsel mekanlar  kısa 

sürelerde yok olabilmektedirler. Tarihi çevreyi tehdit eden unsurlar kentsel dokuda 

meydana gelen değişimler başlığı altında konut, ticaret ve turizm talebinin yarattığı 

değişimler ve depremlerle yangınlar olmak üzere dört başlık altında, tek yapıya 

ilişkin değişimler ise altı başlık altında sınıflandırılmıştır. Değerlendirme 1918 Necib 

Bey Haritası, 1920 Cesar Raymond Haritası, 1930 Harita Şirketi Haritası ile mevcut 

durum karşılaştırılarak yapılmıştır (Kronolojik Analiz Paftaları I, II, III, IV). Kültür 

mirasının korunması adına gerekli önlemlerin alınabilmesi için mimari dokudaki 

erozyona neden olan ihtiyaçlar ve tehlikeler saptanmaya çalışılmıştır. 

5.1. Kentsel Dokuda Meydana Gelen Değişimler 

Burgazada yerleşimi tarihi iki mendirek arasında sınırlandığı Bizans Dönemi’nden 

bugüne değişerek genişlemiştir. Sahile yakın kurulan balıkçı köyünün tarımsal 

faaliyetlere geçişiyle beraber yerleşim Aya Yani Kilisesi çevresinde gelişmeye 

başlamış, bostan alanları güneye doğru konut alanları çeperlerinde konuşlanmışlardır 

(Kronolojik A. I).(Şekil A.5. 1) Adalar’a vapur seferlerinin başlamasıyla mendirek 

sınırlarını aşan yerleşim 1900’lere doğru kuzey-güney doğrultusunda bir gelişim 

göstermiştir (Şekil A.5. 2, Şekil A.5. 3). Güneyde bostan alanlarının sınırlandırdığı 

yerleşim kuzeyde Aya Yorgi Kilisesine kadar uzanmış, bu alanlarda ayrık nizam 

yapılaşma kendini göstermiştir (Kronolojik A. II).(Şekil A.5. 4) 1918 Necib Bey 

haritasından (Şekil A.5. 5, Şekil A.5. 6) anlaşıldığı üzere yapılaşma kuzeyde Aya 

Yorgi Kilisesi güneyde ise güney mendirekle sınırlanmıştır (Şekil A.5. 7, Şekil A.5. 

8). Güney mendireğinin batısında ve güneybatısında konumlanan bostan alanları 

tarım ve seracılık faaliyetlerinin gerçekleştiği alanlar olarak göze çarpmaktadır. 

Gezinti Caddesi’nden kuzeye doğru ahşap köşkler kendini göstermekte ve sahil yolu 

ancak eski Burgazada Sanatoryumu’nun bulunduğu buruna kadar geçit vermektedir 

(Şekil A.5. 9). Buradan sonra dik falezlerin yarattığı eğim sebebiyle Gezinti Caddesi 

son bulmaktadır. Bu dönemde sahil şeridi boyunca sıralanan ahşap yalılar 

Burgazada’nın mimari değerlerini oluşturmaya başlamışlardır. Kıyının bu yıllarda 

henüz doldurulmaması nedeniyle Çarşı Caddesi boyunca uzanan yalılar deniz ile 

ilişkisini korumaktadır (Şekil A.5. 10). 1920’lere yaklaşırken iskele yapısının 
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mimari değerlerini oluşturmaya başlamışlardır. Kıyının bu yıllarda henüz 
doldurulmaması nedeniyle Çarşı Caddesi boyunca uzanan yalılar deniz ile ilişkisini 
korumaktadır (Şekil A.5. 10). 1920’lere yaklaşırken iskele yapısının yenilendiği ve 
tepelerin dolmaya başladığı eski resimlerden anlaşılmaktadır (Şekil A.5. 11). 
1900’lerin başında var olan Sanatoryuma ait çardak 1920’lerde varlığını 
sürdürmektedir (Şekil A.5. 12). 1920 Cesar Raymond’a ait haritada (Şekil A.5. 13) 
Burgazada 1918 yılındaki halinden farklı değildir. Yerleşim, mekansal özelliklerini; 
organik sokak dokusu ise niteliğini korumaktadır. Burgazada’nın 1920’deki mevcut 
kentsel mekan özelliği günümüzde ada-parsel ve sokak biçimlenişini korumuş, 
bozulmadan günümüze ulaşmış ancak yeni açılan yollar ve parselasyonlarla yerleşim 
alanı genişlemiştir. Yapıların daha ayrıntılı gözüktüğü 1920 yılına ait bu harita 
üzerinde Cesar Raymond tarafından 270 yapı işaretlenmiştir. Bu 270 yapıdan 106’sı 
günümüze kadar ulaşmıştır. Mevcut tescilli yapılardan birçoğu 106 yapı ile kütle 
biçimlenişi ve parsel üzerindeki yeri bakımından eşleşmektedir. 1920 yılındaki konut 
stoğunun %39’u korunmuş olarak, % 61’i ise değişerek ve gelişerek günümüze kadar 
gelebilmiştir.  

1930 yılına ait Şirket-i Hayriye haritasında (Şekil A.5. 14) Burgazada organik kent 
dokusunu korumaktadır. Aya Yani Kilisesi çevresinde başlayan yerleşim 1900’lerde 
gelişerek tepelere kadar ilerlemiştir (Şekil A.5. 15, Şekil A.5. 16). Yapı stoğunda 
belirgin bir artış algılanamamaktadır (Kronolojik A. III) (Şekil A.5. 17). Ancak 
adanın önemli yapılarından olan Sanatoryum binaları bu dönemde inşa edilmiş ve 
yine aynı dönemde eski resimlerde ve Raymond’a ait haritada görülen Sanatoryumun 
doğusundaki set üstünde yer alan zarif dairesel yapı yok olmuştur (Şekil A.5. 18). 
Kurul arşivinde bu yapıya ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılamamıştır. 
1930’larda Burgazada Gezinti Caddesi Sahilinin doğal yapısını korumaktadır (Şekil 
A.5. 19). Sahil boyunca dizilmiş yalılar bütünlüklerini henüz kaybetmemişlerdir. 
Kelleşmiş tepelerde bugün var olan tescilli yapıların birçoğu ayırt edilebilmektedir 
(Şekil A.5. 20). Bu yıllarda bitki örtüsü kaybına neden olabilecek büyük bir yangın 
kayıtlara geçmemiştir. Eski resimlerde gözüken ormanların bu tarihlerdeki resimlerde 
gözükmemesinin sebebi vakıf arazilerinin parsellenerek satılması olabilir.  

1930’lardan 1960’lara doğru gelindiğinde Gezinti Caddesi sahilinin doldurularak 
doğal kıyı yapısını kaybettiği anlaşılmaktadır. Sahilde ticari amaçla kullanılabilecek 
yapı grupları göze çarpmaktadır (Şekil A.5. 21). 1960 yılına ait eski bir resimde 
iskele yapısının günümüzdeki kütle ve gabarisine ulaştığı tespit edilmiştir (Şekil A.5. 
22). Yine 1960 yılına ait başka bir resimde tepelerin dolduğu ve sahildeki yalılardan 
bazılarının betonarme binalarla yer değiştirdiği gözlemlenmiştir (Şekil A.5. 23).  
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2007 yılına gelindiğinde ise yerleşimin sınırlarını zorladığı bir gerçektir (Kronolojik 
A. IV).(Şekil A.5.24) Orman alanları tahrip edilerek genişleyen iskan alanları fiziksel 
çevre-doğal çevre dengesini alt üst etmiştir. Kentsel doku ise bütünlüğünü yitirmiştir. 

5.1.1. Konut Talebinin Yarattığı Değişimler 

Adalar eskiden beri bir sayfiye yeri olmasına rağmen özellikle II. Dünya Savaşı 
sonrasındaki dönemde başlayıp günümüze kadar giderek artan bir yazlık kullanıcı 
talebi ile karşı karşıya kalmışlardır. 1950’lerde görece düşük olan arsa fiyatları 
Adalar’da yazlık kullanım amaçlı binaların yapılmasını hızlandırmıştır. Bu yıllarda 
geleneksel ahşap mimarinin yerini kagir ve betonarme binalar alarak ilk apartmanlar 
yapılmaya başlanmıştır. Artarak devam eden bu talep gayrimenkul fiyatlarının 
artmasına ve yüksek rant gelirleri oluşmasına neden olmuştur. Arsa ve ev sahipleri 
maddi yetersizliklerden sağlayamadıkları konforu rantla elde etme çabasına girmişler, 
gayrimenkullerini müteahhitlere kat karşılığı vererek konut sahibi olmuşlardır. Ahşap 
yapılar betonarme apartmanlara dönüşmüşler, boş parseller kütle, gabari ve 
malzemesiyle geleneksel dokuya referans vermeyen yapılarla dolmuştur.  

1930’lu yıllardan 1970’e gelindiğinde yerleşim kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinde 
gelişmektedir. Adanın karakteristik mimari dokusunu tahrip eden imar uygulamaları 
1970 yılında başlamış, günümüze kadar hızla devam etmiştir. 1970 yılında iskana 
açılan orman ve bostan alanları bu yöndeki yapılaşmanın en önemli sebeplerinden 
biri olmuştur. Adanın 1970 ile 1984 yılları arasında yasal çerçeve ile koruma altına 
alınmamış olması, 1984’ten sonra ise “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”nın 
yetersiz kalması ada mimari karakterini olumsuz etkilemiştir. Dolayısıyla Burgazada 
mevcut yerleşme sınırlarına 1970-1990 yılları arasında ulaşmıştır. 1970 İmar 
Planında Burgazada’nın güneydoğu kesiminde yer alan iskan dışı ve bostan olarak 
muhafaza edilecek sahalarda bugün yeni yapılanmalar görülmektedir (Şekil A.5. 25: 
53 Ada, 70 Ada). 1/2000 imar planında ayrık nizam 2 katlı yapılanma hakkı getirilen 
71 Adanın, 1990 yılında ağaçlandırılacak alan içine alındığı ancak 1996 yılında 
yeniden yapılanmaya açıldığı görülmektedir (Şekil A.5. 26: 71 Ada). 2004 yılında 
doğal değeri olan korunacak ağaç grupları içinde kalan bu alanda mevcut durum, 
iskana açılmış bir yapı adasını göstermektedir. 1970 İmar Planında Burgazada’nın 
güneydoğu kesiminde yer alan iskan dışı ve bostan olarak muhafaza edilecek sahalar 
(Şekil A.5. 27: 47 Ada) Necib Bey ve Cesar Raymond’a ait haritalarda bostan 
kullanımında olan alanlardır. Açık spor sahası ve bostan olarak koruma önerisi 
getirilen 47 Ada 4 ve 65 Parsellerde bu özellikler nispeten korunmuş ancak spor 
sahalarının yanına gecekondu niteliğinde yapılar eklemlenmiş, bostan niteliğindeki 
arazide bir kümes varlığını sürdürürken, yeni havuzlu betonarme binalar parselin 
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büyük kısmını işgal etmiştir. Tarih boyunca uzun süre bostan niteliğini korumuş bu 
alandaki düzensiz ve gelişigüzel yapılaşma alınan önlemlerin yetersizliğini ortaya 
koymaktadır.  

Adanın kuzeybatı burnunda yer alan “Aya Nikola” mevkii (Şekil A.5. 28) 1970 
yılındaki planla imar durumu verilerek (Ayrık nizam H:3.50) yapılaşmaya açılmıştır 
(Şekil A.5. 29: 83, 84, 85, 86, 87 Ada). İmar planı ile ayrık nizam 1 katlı yapılanma 
koşulu getirilmiş olmasına rağmen bugün 2-3 katlı villaların yükseldiği bu arazide 
(Onaylanmamış imar planlarında verilen imar durumu ayrık nizam 2 katlıdır), 1918 
yılında ince bir patika ile ulaşılan çevresinde ekim dikim alanları ile birlikte 3 yapının 
yer aldığı orman sahaları bulunmaktadır. Burgazada tarihinde yerleşmenin 
bulunmadığı bu orman arazisi, villakonduların istilasına uğramış, ada karakterine 
tamamen zıt bir yapılaşmanın esiri olmuştur.  

Orman alanları içinde kendini gösteren gecekondular (Şekil A.5.30, Şekil A.5. 31) 
Burgazada’daki yerleşim sınırlarının genişlemesinin önemli sebeplerindendir. 
Genellikle kentsel ve doğal sit sınırında konuşlanan gecekondu alanları kentsel sit 
sınırını orman içlerine çekmekte, dolayısıyla yapılaşmış orman arazilerine imar 
durumu verilmektedir. İmar planı çalışmaları sırasında sürekli değişim gösteren bu 
gecekondu alanlarını ıslah etmek amacıyla 1988 yılında 1/1000 Koruma İmar 
Uygulama Planı Raporunda “Estetik Müdahale Alanları” kavramı ortaya atılmış ve 
orman sınırında kalan yapılaşmış alanlara yönelik bir tanım getirilmiştir (Ek 5, C.II). 
1/2000 imar planında piknik yeri, 1/5000 nazım imar planında yeşil alan olarak 
önerilen 79 Ada gecekonduların istilasına uğramış, orman sınırında niteliksiz 
yapılaşmaya örnek olmuştur. 1990 yılında imar durumu verilen ancak parselasyon 
önerisi getirilmeyen 81 Ada 1 Parsel bugün orman sınırında yer alan gecekonduların 
gelişigüzel yayıldığı bir alanı temsil etmektedir (Şekil A.5. 32: 79 Ada, 81 Ada). 
1996 ve 2004 yıllarında aynı saha ağaçlandırılacak alan ve korunacak ağaç grupları 
olarak önerilmiştir. Bugün gecekonduların yer aldığı orman içi sahada bulunan 58, 
60, 61, 62 adalar 1990 ve 1996 imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak 
gösterilmiş, 2004 yılında ise aynı alan spor tesisi olarak önerilmiştir (Şekil A.5. 33: 
58, 59, 60, 61, 62 Ada). Gecekondulara karşı önlem alınmayan bir ortamda bu tür 
öneriler kaçak yapılaşmayı cesaretlendirmiş ve orman alanlarının yavaş yavaş tahrip 
olmasına neden olmuştur. 

Orman sınırında kalan parsellerde nitelikli yapı gösteren binaların “byp” (başka yapı 
yapılamaz) başlığı altında ele alındığı ancak imar planları onaylanmadan geçen 
süreçte bu alanlara gecekonduların yayıldığı gözlenmiştir. 1990 yılında “byp” koşulu 
getirilen üzerinde Avusturya Lisesi’ne ait Marabetler Yeri’nin bulunduğu 53 Ada 87 
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Parselin (Şekil A.5. 34, Şekil A.5. 35) 1996 yılında ağaçlandırılacak alan olarak 
gösterilmesi imar planlarının aceleci bir tutumla hazırlandığını göstermektedir. 67 
Ada 1 Parselde yer alan seralar (Şekil A.5. 36) 1990 imar planı kapsamında “byp” 
koşulu ile korunmuş, 1996 ve 2004 yıllarında ise aynı alana seralar korunarak 
ağaçlandırılacak alan önerisi getirilmiştir (Şekil A.5. 37, Şekil A.5.38). 1990 yılında 
orman alanları sınırında yer alan parsellere verilen yapı yoğunlukları (TAKS, KAKS 
değerleri) 1996 yılında arttırılmış, 2004 yılında biraz daha arttırılmıştır. Kentsel sitten 
Doğal site geçerken bir tampon bölge oluşturan bu alanlarda yapı yoğunluklarının 
düşürülmesi imar planının temel prensiplerinden olmalıyken tam tersi bir öneri hayal 
kırıklığı yaratmıştır.  

İskana açılan sahalar arasında yer alan bostan alanları, orman alanları ve tescilli 
parseller Burgazada’daki yoğun yapılaşmanın en önemli nedenlerindendir. 
Burgazada Büyük Çam Mevkii’nde yer alan 1.3.1991 tarihli kurul kararı ile konut 
alanına açılan 53 Ada 90 Parselde (Şekil A.5. 39, Şekil A.5. 40) önerilen havuzlu 
konut sitesi teklif projesinin iptali istemiyle açılan dava sonucunda proje, işlem 
tarihinde kesinleşmiş bir koruma imar planı bulunmaması ve teklif projesinin ise 
“Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”na uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. 
Aynı parsel üzerinde geçmişte tescilli bina bulunması ve dolayısıyla parselinin de 
tescilli olması böyle bir öneriyi en başta geçersiz kılmaktadır. Bu parselde yer alan 
tescilli binaların (Şekil A.5. 41, Şekil A.5.42) izinsiz yıkılması ve haklarında 
herhangi bir takip kararı alınmaması araziyi köhne ve bakımsız bir alana 
dönüştürmüştür. Aynı sahada imar planında getirilen yapılanma koşulları büyük tek 
bir parsel üzerinde taban alanı geniş bir kütlenin oturmasıyla sonuçlanacak türden bir 
öneriyi içermektedir. Yıllarca Avusturya Lisesi’ne ait bostan alanı olarak kullanılmış 
bu sahada “byp” koşulunun getirilerek imar durumu verilmesi en uygun çözüm gibi 
gözükmektedir. Ancak 1988 yılına ait Koruma İmar Uygulama Planlarının temel 
hedeflerinden biri olan “Konut alanlarının 20 yıllık projeksiyonda öngörülen nüfus 
artışları doğrultusunda tahsisli bazı boş yapı adaları doyurularak elde edilmesi” (Ek 
5,E.III/3.5) önerisi ada yoğunluklarını artırarak eski dokuyu yok etmektedir. Mevcut 
doku ve parsel özellikleri göz önüne alınmadan yapılan öneriler, geri dönüşü 
olmayan yapılanmalara ve çözümsüzlüklere doğru bir gidişatı desteklemektedir. 53 
Ada 90 Parselde getirilen site önerisi veya eski bostan alanı olan 47 Adada yapılan 
yeni parselasyonlar boş yapı adalarının doyurulması yaklaşımına verilebilecek en 
güzel örneklerdir. Ancak bu yaklaşımın çok fazla taraf bulamaması üzerine onaylı 
1/5000 Plana göre 1993 yılına ait ek raporda Adalar’ın arazi kullanma çizelgelerinde 
düzeltmeler yapılmış, Burgazada’da arazi kullanma oranı konut alanlarında %28 
oranında azalırken yeşil alanlarda %2 oranında artmıştır (Ek 6). Ne var ki adadaki 
parsel büyüklüklerinin yapılan ifrazlarla küçülmesi, tescilli yapıların tescilli 
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parsellerinin dahi kuruldan alınan izinlerle bölünmesi mevcut yapı adalarının 
doyurulması prensibine yardımcı uygulamalar olarak göze çarpmaktadır. Adanın 
kuzeybatısında yer alan ayrık nizam bahçeli konut biçimlenişi ifrazlarla değişmiş, 
parsellerin daraldığı Mehtap Sokağa bakan arka bahçelerde bir siluet oluşturamayan 
konutlar yerlerini almışlardır. İmar planları ve kurul izinleriyle hayat bulan bu tür 
uygulamalar korumacı yaklaşımla bağdaşmayan sonuçlar doğurmuş, yapı adaları yeni 
eklenen binalarla doyurulmuş, yoğunluklar arttırılmış ve kentsel doku tahrip 
olmuştur.  

5.1.2. Ticaret Talebinin Yarattığı Değişimler 

Sahil şeridinin rıhtım, gezinti yolu, su sporları kulübü, yüzme havuzu ve park elde 
etmek amacıyla doldurulması Burgazada’da ticaret talebinin doğurduğu başlıca 
değişimlerdir. Çarşı Caddesinin rıhtıma bakan cephesinde bulunan yapılar doğu ve 
batı yönlerindeki çift girişleriyle genelden farklı bir düzen sergilemektedirler. Ancak 
bu düzen geçmiş yıllardan günümüze uzanan alışkanlıkların bir yansımasıdır ve 
değişen tek şey kullanım amaçlarının farklı olmasıdır. Batı yönünde yer alan ana giriş 
geçmişteki fonksiyonunu günümüzde de koruyarak “Piyasa”nın yer aldığı Çarşı 
Caddesinde ticaret aksının can damarını oluşturmuştur. Doğu yönünde terasın 
bulunduğu deniz tarafında yer alan ikinci giriş, kahvehane ve meyhaneler tarafından 
kullanılmıştır. Teraslar, deniz dibine çakılmış ahşap kazıklara oturan, ahşap kirişler 
üzerine aralıklı tahta bir döşemenin oluşturduğu platformlar olarak geçmişte 
balıkçılar tarafından kullanılmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde (1920-1930) kahve ve 
meyhanelerin önündeki deniz kıyısı rıhtıma dönüştürmek amacıyla doldurulmuş 
(Şekil A.5. 43) bugün kafe-restaurantların açık havada hizmet verdikleri mekanlara 
dönüşmüşlerdir. Ticaretin yaz aylarında yoğunlaştığı Burgazada’da Çarşı Caddesi 
üzerinde manav, kasap, bakkal, kahvehane, pastane, kafe-restaurant, çayevi, 
elektrikçi, kuaför, emlakçı ve benzeri işletmeler bulunmaktadır. Günümüzde ticaret 
talebinin yarattığı en büyük değişim kapı önlerindeki tezgahların, tentelerin ve 
benzeri niteliksiz eklerin dil birliği oluşturamaması ve görüntü kirliliği yaratmasıdır. 

5.1.3. Turizm Talebinin Yarattığı Değişimler 

Turizm, Burgazada’da geçmişte olduğu gibi bugün de çok yaygın değildir. Yakın 
zamana kadar pek çok kır gazinosu olan adada İndos, Paradisos, Aya Nikola ve 
Bayraktepe gazinolarından geriye bugün bir tek Kalpazankaya’daki kır gazinosu 
kalmıştır (Pınar, 1987:30). Bugün Gönüllü Caddesinin sonunda yer alan kır kahvesi 
Cennet Bahçesi eski Paradisos’tur. Yüzyıllardan beri sayfiye niteliğinde gelişen 
Burgazada bu özelliğini hala korumakta, yaz nüfusu kış nüfusunun 10 katına 
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çıkmaktadır. Ada evleri ikincil konut olarak kullanılmakta, hatta kiraya verilerek 
gelir elde edilmektedir. Turizmin çok gelişmediği adada başta Öğretmenevi olmak 
üzere yeni açılan Mehtap Butik Otel’de konaklanabilmektedir. Bir sezon otel olarak 
kullanılan Antigoni Palas izin alamadığından işlevini sürdürememiştir. Tepede 
pansiyon olarak işletilen Villa Maria terkedilmiş durumdadır. Adanın Kalpazankaya 
yolu üzerinde yer alan batı ve kuzeybatı kıyıları imar planlarında günübirlik 
aktivitelere, rekreasyon ihtiyacına ve kentsel hizmet alanlarına ayrılmıştır. 
Kalpazankaya’daki plaj tesisleri (Şekil A.5. 44, Şekil A.5.45) ile Gezinti Caddesinin 
hemen altında yer alan günübirlikçiler için oluşturulmuş sahil şeridi deniz turizmine 
hizmet etmektedir. Yine de Burgazada’ya gelen yaz nüfusunun büyük bir 
çoğunluğunu ev sahipleri oluşturmaktadır, günübirlik turizm, eğlence veya dinlence 
amacıyla gelenlerin sayısı sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle adada turizm talebinin 
yarattığı bir değişim söz konusu değildir.  

5.1.4. Deprem ve Yangınlar 

Burgazada’da konut talebinin yarattığı değişim kadar etkili olan bir başka değişim de 
deprem ve yangınlardan kaynaklanmaktadır. Kentsel doku küçük ve büyük yangınlar 
ve depremler sonucunda var olan doğal ve kültürel değerlerini kaybetmektedir. 10 
Temmuz 1894 İstanbul Depremi art arda üç sarsıntı halinde meydana gelmiş, toplam 
17-18 saniye sürmüştür. Deprem etkilediği çevre açısından o güne kadar bilinen en 
büyük depremlerden biridir. Depremin merkez hattı İzmit Körfezi boyunca uzanıp, 
bu körfezin devamı olan sahillere paralel gitmektedir. Merkeze yakın olan 
mahallelerde yıkım, can ve mal kaybı büyük olmuştur. Binaların birçoğu tamamen 
yıkılmış, birçoğu oturulamayacak hale gelmiş, hasar görmemiş bina kalmamıştır 
(Sakin, 2002:130). İstanbul evlerinin tamamen kagir olmaması, çoğu ahşap olan 
evlerin yıkımının az olmasında etkili olmuştur. Ahşaptan sonra depremden en az 
etkilenenler ise iyi inşa edilmiş tuğla binalardır (Şekil A.5. 46, Şekil A.5.47). 
Burgazada’da sahile paralel olarak kuzey-güney yönünde yarıklar görülmüştür. 
Bunların en önemlisi 200m uzunluğunda 6cm enindedir (Sakin, 2002:135). Yine bu 
depremde manastırların, kiliselerin ve Rum İlkokulunun yıkıldığı daha sonradan 
tekrar yapıldıkları bilinmektedir. 17 Ağustos 1999 depreminde Burgazada’da Hristos 
Manastırı’nın kuzeydoğu köşesindeki yıkılan kulübe dışında başka bir hasar 
bilinmemektedir (Özbayoğlu, 2000:117).  

Adalar’da tarih boyunca çeşitli nedenlerle yangınlar çıktığı bilinmektedir. Vahşi 
depolama (Açıkta yığarak depolama) yapılan Burgaz ve Kınalıada çöplüklerinde çok 
sayıda patlama meydana gelmektedir. Burgazada'da 6 Ekim 2003’te itfaiye 
kayıtlarına göre saat 14.10'da, ada sakinlerine göre 13.00 sıralarında çöplüğün 
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bulunduğu Bayraktepe’de başlayan yangın, şiddetli lodosun da etkisiyle kısa sürede 
çamlık alana sıçramıştır. Ardından adanın büyük bölümünde etkili olan yangın 
sonucunda birkaç saatte Burgazada'daki ormanlık alanın yarısı yanmıştır (Şekil A.5. 
48). Adanın tamamı 150 hektar, ormanlık alan 87 hektar, yanan alan 40 hektardır. 
Yangın nedeniyle Burgazada üzerinde oluşan yoğun duman, lodosun da etkisiyle 
İstanbul'un Anadolu yakasındaki Bostancı sahiline kadar ulaşmıştır. Saat 17.00 
sıralarında yangın yerleşim alanlarına kadar ulaşmış, orman içi evleri yangın içinde 
kalmıştır. Adada kurulan kriz merkezindeki görevlilerin de “yangının üç yerde birden 
başladığını belirtmesi”, yangının bir sabotajdan çıkmış olabileceği ihtimalini akıllara 
getirmiştir. Mehtap Sokak üzerinde konumlanan 29 ada 1 ve 4 parsellerde yer alan 
tarihi eser niteliğinde birbirinden uzak tescilli iki köşkün yanması köşklerin 
kundaklandığı ihtimalini düşündürtmüştür (Şekil A.5. 49, Şekil A.5.50). Yangın 
sırasında biri Kevencioğlu Köşkü ikisi tescilli olmayan Sinyosoğlu Evleri olmak 
üzere üç tarihi eser, toplam 12 bina yanmıştır. Burgazada’da 06.10.2003 tarihinde 
meydana gelen yangından 10 gün sonra başlayan ağaçlandırma çalışması 2 ay 
sürmüş, yanan bölgeye fidanlar dikilmiştir. Adalar Belediyesi, Büyükada ve 
Heybeliada Çöplükleri'ni ıslah edip üzerini kapatarak, yangın tehlikesini tamamen 
ortadan kaldırmıştır. Buralarda toplanan çöpler, çıkarma gemileriyle Maltepe'ye 
geçirilmekte, oradan da Tuzla Aydınlı'daki çöp toplama merkezine götürülmektedir. 
Ancak ıslah edilmeyen, sık sık yangınların çıktığı çöplük çevresinde yangına karşı 
önlem alınmamıştır 

5.2. Yapılarda Meydana Gelen Değişimler 

Batılılaşmanın etkisiyle başlayan apartmanlaşma hareketi son derece içe kapanık bir 
yerleşme örneği olan Adalar’ı dahi etkilemiştir. Yüzyıllardır izole bir yaşam sürdüren 
Adalar kendi kendine yeten bir sistemin parçası olmuşlar, dolayısıyla adadaki hayatın 
biçimlenişi de bu doğrultuda gerçekleşmiştir. Sosyal yaşamın çeşitliliği, mimari 
dokuyu da etkilemiş, Osmanlı geleneksel üslubundan 19. yüzyıl batı etkisindeki 
seçmeci mimari üsluplara kadar bir çok örnek veren kentsel bir çevre oluşmuştur. 
Avrupa’daki yaşantının Adalar’da canlandırılması hevesi buraya karakterini veren bir 
çevre oluşumuna neden olmuş, fayton gezileri, deniz banyoları, mehtap sefaları, 
piknikler, müzik dinletileri ve kayık yarışları sosyal hayatın bir parçası olmuşlardır. 
İstanbul’un baskısından kaçarak buraya yerleşen ilk kullanıcılar yaşadıkları çevreye 
hem değer katmışlar hem de nadir ve benzersiz bu çevreyi bilinçli bir şekilde 
kullanarak tarihi, doğal ve sosyal dokuyu, hasar vermeden 20. yüzyıl ortalarına kadar 
korumuşlardır. Çeşitli nedenlerle adadan ayrılan ilk kullanıcıların yerine göçle gelen 
halk, mekanın ayrıcalıklarının ve özelliklerinin farkına varamamış, konutlarına 
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düzenli bakım yapamamış, yıpranan ahşap evlerini terk etmiş ve dolayısıyla 
bulunduğu çevreyi yaşatamamıştır. Çözülmelerin başladığı 1950’lerde ada bir 
değişim sürecinin içine girmiştir. Bu süreçte rekonstrüksiyon yaparak betonarme 
kopyalar yaratma yaklaşımı ahşap köşklerin yok olmasına neden olmuştur. Ahşap 
köşklerle birlikte geleneksel yapım tekniği, plan ve cephe tipolojileri, süsleme 
elemanları da detaylarını yitirmiş, rekonstrüksiyon sürecinde kaybolan bu detaylar 
basit kopyalara dönüştürülerek kullanılmıştır. 

5.2.1. Yapılarda Bozulmaların Meydana Gelmesi 

Burgazada’da yapılarda meydana gelen fiziksel sorunların başlıcaları yapım tekniği 
ve kullanılan malzemelerden kaynaklanan sorunlar ile düzenli bakım 
yapılmamasından ve yapıların kullanılmayarak terk edilmelerinden kaynaklanan 
sorunlar olarak saptanmıştır. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle yapılan tamiratlarda 
herhangi bir uzmana danışılmaması, sorunlara gelişigüzel çözümler getirilmesi, 
yapılarda bozulmalara ve geri dönüşü olmayan müdahalelere neden olmuştur. Ahşap 
yapı cephelerinin bakım amacıyla tel sıva ile kaplanması ya da rekonstrüksiyon 
uygulamalarında ahşap yerine plastik veya beton esaslı cephe kaplama elemanları 
kullanılması yapının özgün niteliklerini kaybetmesine neden olmuştur. Adada kuzey 
rüzgarlarının neden olduğu rutubet bozulmalara yol açmış, oluşan rutubet sonucunda 
ahşap elemanlar çürümüş, yapılar hasar görmüş, terk edilen yapılar (13 Ada 6 Parsel) 
ise bakımsızlık nedeniyle yıkılmıştır (Şekil A.5. 51, Şekil A.5.52). Yapılarda 
bozulmalar; çatı ve döşeme kirişleri ile saçaklardaki ahşap yapı öğelerinin çürümesi 
ve çökmesi, ahşap kapı ve pencere doğramalarının çürümesi, rutubet sebebiyle 
çürüyen cephe kaplama elemanlarının dökülmesi sonucu içerideki taşıyıcı sistemin 
hasar görmesi, çatı kaplama malzemelerinin bozulması ve kaybolması olarak kendini 
göstermiştir. 

5.2.2. Yasal Boşluklar Sonucunda Aykırı Uygulamalar Yapılması 

Burgazada’da diğer Adalar’da olduğu gibi 1973 yılında sivil mimarlık örneklerinin 
tescili ile koruma adına ilk adımlar atılmış ancak “Geçiş Dönemi Yapılanma 
Koşulları” belirleninceye kadar geçen sürede birçok gelişigüzel uygulama 
yapılmıştır. 1984 yılına kadar herhangi bir yasal çerçeve ile koruma altına alınmamış 
Burgazada’da 1950’lerden sonra başlayan apartmanlaşma hareketi ile 1984 yılına 
kadar geçen sürede birçok ahşap köşk yıkılmış yerine betonarme binalar yapılmıştır. 
“Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları” çerçevesinde uygulamalar sınırlandırılmış ve 
belli bir koruma sistematiğine oturtulmuş olsa da 1/1000 imar planlarının onaylanma 
sürecindeki denetimsizlikten, yasadaki açıklardan ve duruma spesifik boşluklardan 
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faydalanılarak kaçak inşaatlar, aykırı müdahaleler devam etmiştir. Yetkili mercilerin 
yetkilerini doğru kullanamamaları nedeniyle resmi projelerin dışına çıkılarak 
uygulama yapıldığı, basit onarım izni ile veya izinsiz kaçak inşaat yapıldığı tespit 
edilmiştir. Hatta restitüsyon ve restorasyon projelerinde yer alan birçok detay ve 
çözümün kurulun reddetmesine rağmen yapılan uygulama sırasında değiştirilmediği, 
rekonstrüksiyonlarda inşaat ruhsatıyla tescillendiği saptanmıştır. Tescilli binalar izin 
alınmadan (1 Ada 11 Parsel) veya basit onarım izniyle yıkılmış (43 Ada 8 Parsel), 
bazen rekonstrüksiyon olarak yeniden yapılmış bazen de tescilli parselde özgünü ile 
ilgisi olmayan yapılar inşa edilmiştir (24 Ada 14 Parsel). Yapı tatil tutanakları ile 
alınan kurul kararları sonucunda durdurulan inşaatlar, açılan davalar, verilen cezalar 
caydırıcı olamamış, kaçak ve izinsiz uygulamaların sonu gelmemiştir. 27 Ada 19 
Parselde yer alan tescilli yapının bahçesinde 1987 yılında onaylanan bahçe 
düzenlemesi projesi kapsamında asırlık ağaçlar kesilerek havuz ve kaçak bir yapı inşa 
edildiği tespit edilmiştir (Şekil A.5. 53). Kurul tarafından 1990 yılında projesinin 
reddedilmesi üzerine ilgilisinin açtığı davada, davacı davayı kaybedeceğini anlaması 
üzerine davadan feragat etmiş ancak aynı projeyi tekrar değerlendirilmek üzere 
Kurula sunmuştur. Kurul ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olan projenin reddine 
karar vermiş ancak kurulun daha önce aldığı inşaatı durdurma kararına rağmen 
uygulamaya devam edilmiştir. Yapı bugün Gönüllü Caddesine bakan cephe üzerinde 
varlığını sürdürmektedir. 

5.2.3. Gabari Belirlenirken Tescilli Binalardan Referans Alınmaması 

Tescilli yapılardan herhangi bir referans almadan inşa edilen komşu binalar dokudaki 
tahribatın yaygınlaşmasında en etkili uygulamalar olmuşlardır. 12 Ada 8 Parselde ve 
36 Ada 5 Parselde yer alan kütle ve gabarisiyle yanındaki yapılarla ilişki kuramayan 
betonarme binalar bu duruma verilebilecek en güzel örneklerdir. Yeni yapılardaki 
aykırı kütle ve gabari biçimlenişi ile adadaki geleneksel mimari dokudan kopmalar 
başlamıştır.  

5.2.4. Uygulamalar Sırasında Plan ve Cephe Özelliklerinin Yitirilmesi 

Eski yapıları tehdit eden en önemli konulardan biri ifraz gören parsellerde 
mirasçıların çoğalması sonucu ortaya çıkan taleplerdir. Her mirasçının evden eşit 
oranda fayda sağlamak ve evi bağımsız kullanmak istemesi, değişik yerlerden kapı ve 
pencerelerin açılmasına sebebiyet vermiş, köprü ve merdivenle özgüne aykırı 
bağlantılar yapılmasını gerektirmiştir (Şekil A.5.54). Bu eklentiler plan ve cephelerde 
bozulmalara, yapının özgünlüğünü yitirmesine neden olmuştur. İkiz ev olarak 
tasarlanan Erbelger evi 28 Ada 13 ve 22 parsellere oturmasına rağmen, bilinçsiz 
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kullanıcının yaptığı uygulamalar sonucunda ahşap köşkün yarısı yıkılarak betonarme 
inşa edilmiş, yanan diğer yarısı harabe halinde yaşamaya devam etmiştir. Ancak, ayrı 
ayrı projeleri hazırlanan Erbelger Evinin kurul tarafından müşterek projesinin 
hazırlanması istenmiş, 22 Parselde başlayan kaba inşaat durdurulmuş, uygulama 
hazırlanan müşterek projesine göre revize edilmiştir. 

Burgazada geleneksel konut dokusu içerisinde bulunan ahşap yapıların tek aile 
konutu olarak tasarlanması ancak günümüz koşullarında bu yapıların kullanımının 
sınırlı oluşu bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Yeni yapılan binalara 2 kat izni 
verilmesi ile 2. sınıf eser konumundaki yapılar cazip hale gelmiştir. Kat mülkiyetinde 
apartmanlara dönüştürülen bu yapılarla rant sağlanmış, 4 katlı ahşap bir yapıdan 8 
daire kazanılmış ancak geleneksel plan düzeni bozulmuştur. 2. sınıf eski eser 
restorasyon uygulamalarındaki iç mekan değişimlerinin cepheye yansıması sonucu 
dokuya aykırı cephe düzenlemeleri ortaya çıkmıştır. Doluluk-boşluk oranları 
değiştirilmiş, pencereler büyütülmüş, betonarme balkon ve dikmeler ilave edilmiştir. 
Bu yapılara ait detaylar ve süslemeler rekonstrüksiyon uygulamaları sırasında 
basitleştirilerek kullanılmışlar, uyumsuz kopyalara dönüşmüşlerdir.  

26 Ada 11 Parselde yer alan Yediç Evi bu tarz bir uygulama ile rekonstrüksiyon 
sonrası apartman niteliği kazanmış ancak projesine aykırı olarak inşa edildiği 
gerekçesiyle açılan kamu davasının düşürülmesi sonucunda 1989 yılında kurul 
tarafından tescilden düşürülmüştür. Kurul plan özellikleri korunacak türden yapılarda 
iç mimarisi açısından I. sınıf özellikler taşıdığını belirterek yıkılmadan yapılmasına 
karar vermiştir. 32 Ada 5 Parselde yer alan yapı bu gruba girmesine rağmen kurul 
tarafından daha sonra alınan bir kararla tavan ve cephe elemanlarının şaslon olarak 
iskan safhasına kadar saklanması koşuluyla yıkılarak yapılabileceği belirtilmiştir 
(Şekil A.5. 55, Şekil A.5.56). Bu süreç içinde betonarme olarak tekrar inşa edilebilen 
sivil mimarlık örnekleri ahşap kaplama tahtaları ile kaplanmış ancak bütün 
yaşanmışlığını, patinasını kaybetmiştir (21 Ada 19 Parsel). Yapıya kimlik kazandıran 
bu ögelerin korunamaması niteliksiz bir çevrenin oluşumuna zemin hazırlamıştır.  

5.2.5. Kottan Faydalanılarak Kat Kazanılması 

Kurulun aldığı kararlar doğrultusunda en çok 2 kat olan kat yüksekliği eğimden 
kazanılan katlarla 4-5 kata kadar çıkmıştır (28 Ada 29 Parsel). Geçiş Dönemi 
Yapılanma Koşullarında yer alan çatı arası katı kazanılamaz maddesine rağmen 
yapılan çatı katı ve çekme kat uygulamaları da ada siluetini olumsuz etkilemiştir. 
Örnek olarak 41 Ada 4 Parselde yer alan ahşap yapı izinsiz yıkılmış, betonarme 
olarak yeniden inşası sırasında çatı katı ilave edilmiş ve özgünlüğünü tamamen 
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yitirmiştir. Kurul korunması gerekli yapı niteliklerini kaybettiğini belirtmiş ancak 
tescilden düşürülmemiştir. Ada genelinde hakim olan beşik ve kırma çatı biçimlenişi 
bu tür uygulamalarla kentsel doku içindeki bütünlüğünü kaybetmiş, adanın genel 
görünümünde büyük bir değişim yaşanmıştır. Aynı şekilde Gotik üsluptaki sivri çatı 
eğimlerinin %50-60’a ulaştığı bir çevrede çatı eğimlerinin % 33-40 arasında 
sınırlandırılması adadaki çatı düzenindeki çeşitliliği dolayısıyla mimari dokudaki 
çeşitliliği yok edecek tarzda bir sınırlamaya neden olmuştur.  

5.2.6. Koruma Bilincinin Yetersizliği 

Adalardaki bilinçsiz kullanıcılarla beraber koruma anlayışının gelişmemiş olması, 
yasal çerçevede alınan kararların suistimaline neden olmuştur. Yetersiz olan yasal 
düzenlemelerin esas kullanıcı tarafından suistimallerle delinmesi yerel denetim 
mekanizmasını da devre dışı bırakmıştır. Koruma bilincinin esas kullanıcı tarafından 
benimsenmesi yasa düzenleyicinin yasal süreçte doğru  yaklaşımları benimsemesi 
için birinci koşuldur. Halkın korumaya katkıda bulunmadığı bir çevrede var olan 
değerleri yaşatmak mümkün değildir.  
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6. ÖNERİ 

Kentsel mekanının bütünlüğü göz önünde bulundurularak ekonomik ve sosyal 
gelişmenin dinamikleri tarihsel ve doğal çevrenin korunması esaslı bir yaklaşım 
çerçevesinde ada içinde çözümlenmeye çalışılmıştır. Koruma stratejisine uygun 
kentsel mekan kullanımı ve gelişimi esas olarak alınmıştır. Kentsel sit alanında genel 
bir projelendirme yaklaşımı öngörülerek ada genelinde uygulanacak müdahaleler 
belirlenmiştir. Kullanım kararları ve öneriler getirilirken kültürel ve doğal mirasın 
korunarak değerlendirilmesi, sağlıksız yapıların rehabilite edilerek yeniden 
işlevlendirilmesi ve kamu alanlarının düzenlenerek, altyapı ve sosyal-kültürel 
hizmetlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

6.1. Kentsel Doku Ölçeğinde Getirilen Öneriler 

Tarihi ve doğal çevrenin rant uğruna tahrip olduğu Burgazada’da gerekli önlemler 
alınmalıdır. Sayfiye yeri ve dinlenme alanı olarak kullanılan Adalar’da, yazlık konut 
ihtiyacı olmamasına rağmen açılan iskan alanları sezonluk nüfusu arttırarak 
ekonomik ve sosyal dengeyi alt üst etmektedir. Burgazada Kentsel Sit Alanını 
sezonluk kullanımdan sürekli kullanıma geçirebilmek için üst ölçekli planlarla  
strateji belirlenmesi gerekmektedir. İstanbul’a 20 dakika mesafede yer alan bu 
benzersiz tarihi ve doğal çevre, uygun kullanışlara açılmalıdır. İmar planlarında 
Adalar’ın kıyı kullanımına bağlı rekreasyon merkezleri olarak belirlenmesi 
günübirlik turizmi desteklemekte ancak Burgazada’ya sürekli bir fayda 
sağlamamaktadır. Rekreasyon merkezinin tanımı ayrıntılandırılarak sağlanacak 
sürekli bir çekim merkezi niteliği buradaki ekonomik yaşamı destekleyecektir. Yaz 
turizmini kış turizmi ile birleştiren, nitelikli ziyaretçinin adaya gelmesini sağlayan 
kültür ve doğa turizmi ada içindeki açık alan yapı yoğunluğu dengesini bozmadan bir 
akış yaratacaktır.  

Burgazada Doğal Sit Alanı içinde yer alan ormanlık alanların korunması ve yok 
olmuş orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması öncelikli hedeflerden biridir. Aynı 
şekilde sahil şeridinin doğal yapısını yeniden kazanması adına betonarme dolguların 
kaldırılması hedeflenmektedir. Burgazada Kentsel Sit Alanı içinde rekreasyon alanı 
olarak belirlenen kıyı kesiminde, atıl durumdaki yeşil alanlar ve boş yapılar göz 
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önünde bulundurularak arazi kullanım kararları alınmalıdır. Pasif yeşil alanların aktif 
amaçlı kullanımı sağlanmalı, kıyı kesiminin rekreatif kullanımı dinlenme ve 
duraklama noktalarındaki tesislerle zenginleştirilmelidir. Mevcut çay bahçelerinin ve 
restoranların bu kapsamda sıhhileştirilmesi ve düzenlenmesi önerilmektedir.  

Arazi kullanım kararlarındaki düzenleme ve öneriler adanın esas kullanıcıları hedef 
alınarak yapılmış, boş yapıların kültür ve sanat aktivitelerine ev sahipliği yapması 
öngörülmüştür. Adadaki esas kullanıcıların birçoğu halihazırda kültür ve sanatla aktif 
olarak ilgilenmektedirler. Bu kullanıcıların önderliğinde düzenlenebilecek etkinlikler 
ve düzenli aktiviteler sezonluk nüfustan yerleşik nüfusa geçişi hızlandıracaktır. Bu 
tür düzenlemelerin sürdürülebilir ve kalıcı olması ile de adanın ekonomik gelişimine 
katkıda bulunulacaktır.  

Adalar’da turizm yatırım bölgeleri oluşturmak mimari ve yeşil doku üzerinde baskı 
oluşturacağından kaçınılması gereken politikalardır. Adada her türlü yeni inşaata 
yasak getirilmeli, bu yaklaşım yasalar ve yönetmeliklerde desteklenmelidir. Herhangi 
bir konut ihtiyacı olmayan Burgazada’da esas öncelik var olan konut stoğunun etkin 
kullanımının desteklenmesidir. Bu amaçla mevcut yapı stoğundan kullanılmayanların 
konferans, seminer, atölye çalışmaları, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla 
düzenlenmeleri amaçlanmaktadır. Günümüzde kullanılmayan eski Sanatoryum 
Binalarının konaklama potansiyeli de kullanılarak özgün işlevi olan rehabilitasyon 
merkezine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Burada ziyaretçilerin 
konaklayabilecekleri; atölye, konferans ve seminer çalışmaları yapabilecekleri bir 
düzenleme öngörülmektedir (Şekil A.6. 1, Şekil A.6.2). Bu doğrultuda gerçekleşecek 
bir projelendirme ile eski binalarla beraber bahçesinin de değerlendirilerek yeniden 
işlevlendirilmesi önerilmektedir. Aynı şekilde geçmişte pansiyon olarak kullanılan 
ancak bugün boş olan Villa Maria’nın eski işlevinin canlandırılması 
amaçlanmaktadır. Öncelikle eklerinden arındırılması gereken yapının bu kapsamda iç 
ve dış mekan düzenlemelerinin yapılması öngörülmektedir (Şekil A.6. 3, Şekil 
A.6.4). 

Burgazada’da arazi kullanımına yönelik önerilerle birlikte ulaşıma yönelik öneriler 
de getirilmiştir. Mevcut yolların korunması ana hedeftir. Tarihi çevreyi tahrip edecek 
yeni yolların açılmasını ya da mevcut yolların genişletilmesini gerektirecek bir 
ihtiyaç söz konusu değildir. Burgazada kentsel mekanının ayrılmaz karakteristik bir 
parçası olan atlı ulaşımına, iç ulaşımın motorlu taşıtlarla yapılmasına yönelik baskı 
oluşturan bazı çıkar gruplarınca zarar vermeye çalışılmaktadır. Bisiklet yollarının 
önem kazandığı, kent merkezlerinin yayalaştırıldığı, motorlu taşıt kullanımının 
sınırlandırıldığı bir dönemde özgün ulaşım aracı olan faytonların ada açısından 
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öneminin anlaşılması sağlanmalıdır. Esnek vapur tarifeleri ile birlikte adaya dolmuş 
niteliğindeki motor seferlerinin düzenlenmesi, bisiklet yolu izlerinin oluşturulması 
ulaşımın geliştirilmesine yardımcı önlemler önerilmektedir. Adada kayrak taşı olan 
eski yol dokusu asfaltlanarak tahrip edilmiştir. Yağmur sularının birikmesine neden 
olan bu sistemde ahşap yapılar topraktaki nemden zarar görmektedir. Burgazada’da 
arazi eğimi yağmur sularının birikmesine engel olsa da kontroller yapılarak gerekli 
noktalarda ızgaraların açılması önerilmektedir. Yangın musluklarının yetersiz olduğu 
adada muslukların kritik noktalarda çoğaltılması ve eski kuyular ile sarnıçların su 
depolama amacıyla yeniden kullanıma açılması ve yangın halinde kullanılması 
öngörülmektedir. Burgazada Kentsel ve Doğal Sit Alanı içinde kültür ve doğa 
rotalarının oluşturulması ulaşıma yönelik alınan kararlar arasında yer almaktadır (Ek 
F, Öneri Paftası I). 

Adanın nitelikli doğal ve tarihi çevresi tur yollarının belirlenmesi ve yürüyüş 
rotalarının çizilmesiyle rekreatif kullanımla turistik amaçlı ziyareti birleştirecektir. 
Adanın mimari karakterini sergileyecek bir tur yolunun oluşturulması, iskele 
çıkışında bu konuda bilgi veren panoların oluşturulması ve broşürlerin dağıtılacağı 
bir mekan düzenlenmesi öngörülmektedir. Tur yolu güzergahının yön gösteren ve 
bilgi içeren tabelalarla desteklenmesi, duraklama noktalarında rekreatif kullanımın ön 
plana çıkartılması ve bu noktalarda dinlenme tesislerinin oluşturulmasıyla planlı bir 
gelişim stratejisi izlenerek sürekli ziyaretçilerin Adalar’a çekilmesi hedeflenmektedir. 
Burgazada doğal ve tarihi çevre özelliklerinin korunması bunları ön plana çıkartan 
ekonomik ve sosyal politikayla mümkündür.  

Kentsel Sit Alanı içinde tarihi dokunun süreklilik gösterdiği 2 ana aks vardır. Mimari 
karakter açısından en gösterişli konutların ve tarihi değerlerin yer aldığı Mehtap 
Sokak ve Gönüllü Caddesi  kültür rotasının can damarını oluşturmaktadır. Kültür 
rotası iskele önündeki, Sait Faik Abasıyanık Meydanı’ndan başlayarak Çarşı 
Caddesini takip etmekte, Gökdemir Sokağından yukarı çıkarak Aya Yani Kilisesi’nin 
ve Takımağa Meydanı’nın önünden Sait Faik Abasıyanık Müzesine ulaşmaktadır. 
Müze, ziyaretçilerin adanın kültür değerleriyle buluşabileceği bir durak niteliği 
taşımaktadır. Burgaz Çayır Sokaktan Mehtap Sokağa ayrılan rota kentsel dokunun en 
yoğun olarak korunduğu bu mekanda görkemli ahşap yapıları izleme imkanı 
sunmaktadır. Sinyosoğlu Köşkü, Andriomenos Köşkü, Bendiç Evi, Kalınoğlu Evi, 
Yediç Evi, Ataç Evi’nin bulunduğu bu sokak bitişik nizam ikiz köşklerin kendini 
hissettirdiği özel bir kentsel mekan oluşturmaktadır. Yapılara, malzeme ve yapım 
tekniğine, plan özellikleri ile önemli mimari karakteristiklerine, mülk sahiplerine ve 
sokağa ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürlerin tur boyunca ziyaretçilere rehberlik 
etmesi öngörülmektedir. Sokağın geçirdiği değişim, yok olan ahşap köşkler ve 
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yerlerine gelen yapıların ayrıntılı bir şekilde anlatılacağı kitapçıkta ziyaretçinin ada 
mimari karakteri hakkında bilgilendirilmeleri ve dolayısıyla ziyaretçinin ve 
kullanıcının bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Mehtap Sokağının sonundan 
Gönüllü Caddesine dönen ziyaretçi rotası Aya Yorgi Kilisesi’ne ulaşmaktadır. 
Burgazada Öğretmenevi’ne doğru ilerleyen tur güzergahı ayrık nizam yapılaşmanın 
yoğun olarak görüldüğü Gönüllü Caddesini boydan boya takip etmektedir. 
Dimitrakopulo Köşkü, Güvenç Evi, Barnas Evi, Çivioğlu Köşkü, yanan Kevencioğlu 
Köşkü, Karakaş Köşkü, Erbelger Evi, Yorgiapalis Evi’nin bulunduğu cadde denize 
doğru açılan vistalar vermektedir. Değişimin yoğun olarak hissedildiği mekanlardan 
biri olan Mehtap Caddesi, ziyaretçinin broşür aracılığıyla eski-yeni karşılaştırmaları 
yapabileceği ve konutlardaki fonksiyon değişimini gözlemleyebileceği bir kentsel 
doku sergilemektedir. Eski Burgazada Sanatoryumu’nun önünden geçerek Burgaz 
Çayırı Sokaktan Çakıltaşı Sokağa dönen rota Yeni Kuyu Sokaktan aşağı inerek 
Çınarlık Sokağa ulaşmaktadır. Tarihi Çınar Ağacının yer aldığı bu sokaktan Yalı 
Caddesine inen rota rıhtımdan tekrar Sait Faik Abasıyanı Meydanına ulaşmaktadır.  

Burgazada genelinde doğal ve kentsel sit alanlarından geçerek oluşturulan doğa rotası 
uzun yürüyüş ve trekking amaçlı ziyaretlerde tercih edilebilecek bir güzergahı 
izlemektedir.  

Sait Faik Abasıyanık Meydanından başlayan doğa rotası Gezinti Caddesi’ni takip 
ederek sahil şeridinden Cennet Yolu’na ulaşmakta, burundan dönerek Kalpazankaya 
yoluna çıkmakta buradaki at ahırlarını izleyerek Kalpazankaya Mevkii’nde 
sonlanmaktadır. Kalpazankaya’da duraklama ve dinlenme imkanı çevredeki gazino, 
restaurant ve kafede sağlanabilmektedir. Burada önerilen oturma grupları 
düzenlemesi ile manzaraya açılan seyir terasları oluşturmak hedeflenmektedir. 
Kalpazankaya’dan Gönüllü Caddesi’ne doğru ilerlerken yolun sağından ayrılan 
patika ile Hristos Tepesi’ne ulaşılmaktadır. Mekan geçmişte piknik amacıyla 
kullanılırken günümüzde çok az yerli kullanıcı tarafından tercih edilmektedir. Burada 
yangına karşı oluşturulacak bir güvenlik sistemi ile rekreatif amaçlı her türlü 
kullanışa izin verecek bir düzenleme önerilmektedir. Doğa tutkunlarına hizmet 
verebilecek bir doğa parkı ve kamp alanı oluşturulması ile doğa turizmi 
desteklenecek ve orman alanları işlev kazanarak aktif kullanıma açılacaktır. Tepede 
Kaşıkadası ve Heybeliada’ya doğru açılan manzara doğa parkı içinde yer alacak seyir 
terasları ve oturma grupları için idealdir. Rota, burada bulunan manastırın önünden 
geçip Beyaz Evler (Sinyosoğlu Evleri) yolunu takip ederek Avusturya Lisesi 
Lojmanının arkasından Barbaros Hayrettin Caddesi’ne inmektedir. Barbaros 
Hayrettin Caddesi’nden Yalı Caddesi’ne dönen rota rıhtımdan geçerek Sait Faik 
Abasıyanık Meydanı’nda son bulmaktadır. 
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Sait Faik Abasıyanık Meydanı çevresinde yer alan ticaret kullanımı, Çarşı Caddesi ile 
Yalı Caddesi üzerindeki yapılarda yoğunlaşmıştır. Meydanı sınırlandıran bu yapıların 
sağlıklılaştırılması ve atıl durumdaki bazı binaların yeniden işlevlendirilmesi ile 
ticaretin canlanması öngörülmektedir (Şekil A.6. 5, Şekil A.6. 6). Meydanın rekreatif 
amaçlı kullanımının özendirilmesi için yapılacak düzenleme ile iskelelerden çıkanlara 
karşılama ve dinlenme mekanı oluşturulabilir. Dokuyla uyumlu kentsel mobilyalar ve 
oturma gruplarının düzenlenmesi öngörülen ziyaretçinin durakladığı bu noktalarda 
bir danışma merkezi oluşturulması önerilmektedir. Bu amaçla 2 Ada 10 Parselde yer 
alan yapının ada ile ilgili döküman ve broşür edinilebilecek bir merkez olarak 
düzenlenmesi öngörülmektedir. Ticaretin yoğunlaştığı bu bölgede ekonomik ve 
sosyal canlılık bu tür iletişim merkezlerinin oluşturulması ile sağlanabilir.  

11 Ada 1 Parselde yer alan 56 Envanter Numaralı eski Rum Ortodoks İlkokulu’nun 
yeniden işlevlendirilmesi ile Kültür Evi olarak kullanılması öngörülmüştür. Kültürel 
etkinlikler kapsamında yazar, şair ziyaretlerinin yapılabileceği, çeşitli konularla ilgili 
panellerin düzenlenebileceği, bilgilendirme amaçlı seminerlerin verilebileceği, tarih 
ve kültür bilincini aşılayacak konuşmaların yapılabileceği ve gösterilerin 
düzenlenebileceği bir mekan yaratılması önerilmektedir. Yapının Takımağa Meydanı 
yakınında yer alması kullanılmayan meydanın ve Kilise çevresinin etkinlikler 
kapsamında aktif olarak kullanılmasına olanak verecektir (Şekil A.6. 7, Şekil A.6. 8).  

Geleneksel yapım tekniğinin canlandırılması ve kullanılması adına kurulacak bir 
restorasyon atölyesi ile yok olmaya yüz tutmuş ahşap mimari dokunun hayat bulması 
öngörülmektedir. 660 sayılı ilke kararı yeniden yapımlarda özgün malzeme ve yapım 
tekniğinin kullanılmasını zorunlu kılsa da uygulamadaki esneklikler betonarme üzeri 
ahşap kaplama aykırı rekonstrüksiyonları meşru kılmaktadır. Ahşap yapı inşaatında 
çalışacak yeterli kalifiye ara elemanın bulunmaması bu yaklaşımı ister istemez 
desteklemektedir. Bu amaçla oluşturulacak bir atölye ile gerekli eğitimin verilmesi 
sağlanmalı ve aynı zamanda uygulama da yapılabilmelidir. Bugün kullanılmayan, 
hisseler suretiyle değişik kişilere satılmış 53 Ada 90 Parselin gerekli düzenlemelerle 
bu kapsamda kullanılması önerilmektedir (Şekil A.6. 9, Şekil A.6.10). Verilecek 
eğitimlerin ardından aynı parsel üzerinde yer alan, onaylanmış rölöveleri kurul 
arşivinde bulunan ancak yok olmuş 2 ahşap yapının yeniden inşa edilmesi teşvik 
edilebilir. Bu sayede adada istihdam sağlanacak, yerli halkın da katılımıyla koruma 
bilinci ada genelinde yaygınlaşacaktır. 

İmar planında iskana açılmış ancak geçmişte herhangi bir yapılaşma bulunmayan 38 
Ada 1 Parsel bugün bakımsız ağaçlık bir sahada köhnemiş 3’ü ahşap 5 yapıya ev 
sahipliği yapan bir alanı temsil etmektedir. Bu alanın aktif yeşil alan olarak 
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düzenlenmesi önerilmektedir (Şekil A.6. 11, Şekil A.6. 12). Panayırların 
kurulabileceği bu alanda el sanatları sergileri, yiyecek-içecek standları kurularak 
düzenli aktivitlerin organize edilebileceği bir mekan önerisi yapılmıştır. Ada halkının 
istekleri doğrultusunda düzenlenecek etkinlikler için ahşap 3 yapının restore edilerek 
yeniden işlevlendirilmesi, gecekondu niteliğindeki diğer 2 yapının ise buradan 
kaldırılması öngörülmektedir. İletişim merkezi olarak kullanılabilecek bu yapıların 
ada yararı için çalışacak bir sivil toplum örgütüne tahsis edilmesi önerisi getirilmiştir. 
Ada Dostları Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin her bir ada bünyesinde 
oluşturulması teşvik edilmeli ve gerekli maddi destek sağlanmalıdır. Örgütün ada 
içinde aktif olarak çalışması ile sosyal ve kültürel etkinliklerin adalılarla buluşması 
ve denetim mekanizmasının sivil toplum örgütleriyle halkın birada çalışması 
sonucunda sağlanması hedeflenmektedir.  

Aya Yorgi Kilisesi’nin aktif olarak kullanılmayan manastır bölümünün gerekli 
onarım ve düzenlemelerle yeniden manastır olarak kullanılması öngörülmektedir 
(Şekil A.6. 13, Şekil A.6.14). Kilise ziyaretçilerine ev sahipliği yapan ve tescilli 
parsel içerisinde yer alan bahçedeki müştemilatlar konaklama amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu niteliksiz eklerin kaldırılarak, geçmişte de her türlü kullanıcıya 
hizmet vermiş manastırın kullanıma ve konaklamaya açılması hedeflenmektedir.  

Burgazada Deniz Kulübünün önünde yer alan bisikletçilerin oluşturdukları görüntü 
kirliliği alanın sıhhileştirilmesi ile önlenebilir. Bu alanda yapılacak bir düzenleme ile 
prefabrik yapıların getirilmesi ve bisikletler için park alanı oluşturulması 
öngörülmüştür (Şekil A.6. 15, Şekil A.6.16). Aynı şekilde adada Kalpazankaya Yolu 
üzerindeki at ahırları sağlıksız bir çevre meydana getirmektedirler. At ahırları ile 
birlikte derme çatma yaşama birimlerinin de bulunduğu bu alanda konutların buradan 
kaldırılması, at ahırlarının ise yapılacak bir düzenleme ile sıhhileştirilmesi 
önerilmektedir (Şekil A.6. 17, Şekil A.6.18).  

Sahil kesimindeki restoranlara ait tente, güneşlik ve şemsiyeler ortak bir dil 
oluşturamamaktadır. Bunların kaldırılarak yerine çevreyle uyumlu aynı tasarım, 
malzeme ve renkte gölgelikler oluşturulması önerilmektedir. Bu yapıların 
cephelerinin eklerden arındırılarak temizlenmesi ve silueti bozacak her türlü tabela ve 
anten gibi elemanların kaldırılarak yerine dokuyla uyumlu aynı renk ve malzemede 
tabelaların kullanılması öngörülmektedir. 
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6.2. Tek Yapı Ölçeğinde Getirilen Öneriler 

Burgazada’da korunması ve sağlıklılaştırılması gereken yapılara yönelik müdahale 

önerileri hazırlanırken tarihi yapılar değerlendirme kapsamı içine alınmıştır. Ancak 

yeni yapıların da tarihi çevreye uyum sağlamalarını hedefleyen tek tek parsel bazında 

etütleri içeren projelendirmeye esas mimari tasarım konusu olarak ele alınması 

önerilmiştir. Öneriler kapsamında getirilen müdahale kararları günümüzdeki geçerli 

koruma mevzuatı ve ilgili karar (660 sayılı ilke kararı) doğrultusunda tanımlanmıştır. 

Bölgede korunması gereken yapılardan hasarlı ve bakımsız olanların onarılması veya 

restore edilmesi gerekmektedir. Günümüz konfor koşulları ve kullanıcı istekleri 

doğrultusunda plan şemaları ve cephe düzeni korunarak iç mekanda düzenlemeler 

yapılmalıdır. Bu düzenlemeler yapının özgün niteliklerini bozmayan, gerektiğinde 

yapıya zarar vermeden kaldırılabilecek niteliklere sahip olmalıdır. Her türlü 

müdahalenin geleneksel yapım tekniği ve malzeme kullanılarak yapılması birincil 

önceliktir. Ancak geleneksel metotların yeterli olmadığı durumlarda modern yapım 

tekniklerinden yararlanılarak yapının ömrünü uzatmak söz konusu olabilir.  

Tescilli parseller üzerinde yer alan tarihi açıdan değer taşıyan yapılara yönelik 

müdahale önerileri getirilmiştir (Tablo 6. 1) (Ek F, Öneri Paftası II-III). Getirilen 

Müdahaleler 4 ana başlık Bakım, Basit Onarım, Esaslı Onarım ve Rekonstrüksiyon 

altında ele alınmıştır (Şekil 6.2.1). 

Müdahale Önerisi A

Bakım

40

25%

Basit Onarım

17

11%

Esaslı Onarım

68

44%

Rekonstrüksiyon

32

20%

Bakım

Basit Onarım

Esaslı Onarım

Rekonstrüksiyon

Şekil 6.2. 1: Müdahale Önerisi Dağılımı Yüzdeleri 
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6.2.1. Bakım Önerisi Getirilen Yapılar 

Sit alanında bakım gerektiren yapılar, genellikle taşıyıcı sistemlerinde problem 

olmayan, özgün niteliklerini çoğunlukla korumuş yapılardır. Sadece yapının yaşamını 

sürdürmeyi amaçlayan tasarım, malzeme, strüktür ve mimari ögelerde değişiklik 

gerektirmeyen müdahalelerdir. Müdahale gerektirmeyen yapılar olduğu gibi 

korunacak yapılar olarak betimlenmiş düzenli bakımlarının yapılmasıyla uzun 

ömürlü olacakları düşünülmüştür. Bu kapsamda ada genelinde 40 yapıya mevcut 

durumlarını ve özgünlüklerini uzun süre koruyabilmeleri adına bakım önerisi 

getirilmiştir. 

6.2.2. Basit Onarım Önerisi Getirilen Yapılar 

Bu grupta yer alan yapılar strüktürel açıdan iyi durumda olan ancak birtakım 

bozulmaların görülmeye başlandığı binalardır. Acil önlem alınmadığı takdirde 

yapılacak gelişigüzel müdahaleler veya bozulmanın yayılması durumunda 

özgünlüğünü kaybetmeye aday yapılardır. Yapıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, 

taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun 

olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk 

ve malzeme uyumu sağlanarak, özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi bu 

kapsamda tanımlanmıştır. Ada genelinde 17 yapıya basit onarım önerisi getirilmiştir. 

6.2.3. Esaslı Onarım (Restorasyon) Önerisi Getirilen Yapılar 

Restorasyon gerektiren yapılar taşıyıcı sistem ve cephe elemanlarının ciddi 

bozulmalar gösterdiği yapılardır. Bu binalara kısa sürede müdahale edilmediği 

takdirde çökme ve yıkılma ile sonuçlanabilecek önemli fiziksel hasarlar meydana 

gelebilir. Tarihi değer taşıyan binaların yok olmasını engellemek adına yapılacak her 

türlü strüktürel ve yapısal müdahale bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bütünleme, 

Eleman Değiştirme, Temizleme ve Yenileme önerisi getirilen yapılar bu başlık 

altında değerlendirilmiştir. Tek bir yapıda birden fazla müdahaleyi içeren esaslı 

onarımlar Restorasyon başlığı altında tanımlanmıştır (Şekil 6.2.2). Ada genelinde 68 

yapıya esaslı onarım önerisi getirilmiştir. 

Bütünleme Önerisi Getirilen Yapılar 

Malzeme ve mimari ögelerde kayıplar yaşamış yapılarıdır. Bu yapılarda yaşanan 

kayıpların tamamlanması bütünleme önerisi getirilmiştir. Bu kapsamda ele alınan 

yapılarda süsleme ve bezeme elemanlarının, bahçe duvarlarının bütünlenmesi önerisi 

getirilmiştir. Ada genelinde 4 yapıya bütünleme önerisi getirilmiştir. 
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Eleman Değiştirme Önerisi Getirilen Yapılar 

Yapının özgün kapı ve pencere özellikleri, çatı biçimlenişi, süsleme ve bezeme 

elemanları, kaplama elemanlarının kullanılmadığı ya da niteliksiz yenileriyle 

değiştirildiği durumlarda eleman değiştirme önerisi getirilmiştir. Teras çatı 

uygulamalarının beşik veya kırma çatı ile değiştirilmesi, kanatlı pencerelerin giyotin 

ile değiştirilmesi, metal kapıların ahşap kapılarla değiştirilmesi, merdiven ve balkon 

korkuluklarının özgünleriyle değiştirilmesi bu kapsamda yapılacak müdahalelerdir. 

Ada genelinde 10 yapıya eleman değiştirme önerisi getirilmiştir. 

Temizleme Önerisi Getirilen Yapılar 

Kaçak yapılan teras ve çatı katları, balkon, teras ve giriş ilaveleri yapının özgün 

niteliğini tahrip eden niteliksiz eklerdir. Bu tür uygulamalara sahne olmuş yapıların 

kaçak katlarının indirilmesi, balkon ve teras ilavelerinin kaldırılması temizleme 

başlığı altında ele alınmıştır. Yapının özgün durumunda olmayan her türlü ekin bu 

kapsamda arındırılması önerisi getirilmiştir. Ada genelinde 26 yapıya temizleme 

(liberasyon) önerisi getirilmiştir. 

Yenileme Önerisi Getirilen Yapılar 

Tescilli olup da özgününe sadık kalınmayarak inşa edilmiş yapılara getirilen 

önerilerdir. Özgün cephe biçimlenişi ve düzeni ile herhangi bir ilişki kuramayan bu 

yapılarda cephe tipolojilerinden ve kendi özgün durumlarından faydalanılarak 

yenileme önerisi getirilmiştir. Bu tür yapıların cephelerine yapılacak basit 

müdahaleler ile yapıların tarihi çevreyle uyumlu hale gelmeleri sağlanabilir. Bu 

yapılar için, cephede bulunan balkonların düzenlenmesi, pencere ve kapı 

boşluklarının geleneksel pencere, kapı oranlarında kullanılması ve cephelerin uygun 

renklerle boyanması ve uygun malzeme kullanılarak sıvanması gibi yöntemler 

önerilmektedir. Ada genelinde 12 yapıya yenileme önerisi getirilmiştir. 

6.2.4. Rekonstrüksiyon Önerisi Getirilen Yapılar 

Taşıyıcı sistemleri yok olmuş veya yok olmaya yüz tutmuş yapılar ile yok olmuş 

yapılar bu grupta değerlendirilerek yeniden yapım önerisi getirilmiştir. Eski belge ve 

resimlerden faydalanılarak hazırlanacak restitüsyon ve restorasyon projeleri ile 

tarihin yeniden canlandırılması söz konusudur. Yine bu grupta değerlendirilen 

rekonstrüksiyon olarak tekrar yapılmalarına rağmen özgün yapı ile hiçbir ilişkisi 

olmayan yapılara, ekonomik ömürlerini doldurdukları takdirde, mevcut özellikleri 

değil özgün nitelikleri referans alınarak yeniden yapım önerisi getirilmiştir. Ancak 
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eski belgelere ulaşılamadığı durumlarda bu parsellerde çağdaş tasarımlara konu 

olacak “Infill”lerin yapılması önerisi getirilmiştir. Ada genelinde yapılacak plan, 

cephe, görünüş ve siluet etütleriyle her biri birer mimari tasarım konusu olacak bu 

parsellerde doluluk-boşluk, kapı-pencere oranları gözetilerek kütle ve gabarisi ile ada 

karakterine uyumlu ve siluette diğer yapılar arasında yerini alacak modern yapılar 

tasarlanması öngörülmüştür. Bu yapıların ada siluetindeki hareketliliği, topografyaya 

uygun biçimlenmeyi, parsel ve tek yapı ölçeğindeki doluluk-boşluk oranlarını 

yakalamaları tasarımın öncelikli hedefi olmalıdır. Rekonstrüksiyon yapılacak 

yapıların yeniden değerlendirilmesi kapsamında ulaşılamayan bilgi, belge, resim ve 

dökümanlar ada mimari karakterini oluşturan özelliklerin çağdaş bir anlayışla 

yorumlanması gerekliliğini doğurmuştur. Ada genelinde 32 yapıya rekonstrüksiyon 

önerisi getirilmiş, bu önerilerden 14’ü yok olmuş tescilli yapıların yeniden yapılması 

için sunulmuştur.  

Müdahale Önerisi B

Bakım

40

25%

Restorasyon

16

10%

Basit Onarım

17

11%

Yenileme

12

8%

Bütünleme

4

3%

Eleman 

Değiştirme

10

6% Temizleme

26

17%

Rekonstrüksiyon

32

20%

Bakım

Basit Onarım

Restorasyon

Temizleme

Eleman Değiştirme

Bütünleme

Yenileme

Rekonstrüksiyon

Şekil 6.2. 2: Müdahale Önerisi Dağılımı Yüzdeleri 
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Tablo 6. 1: Tarihi Açıdan Değer Taşıyan Yapılara Yönelik Müdahale Önerileri 

Ada/Parsel Envanter No Tescil Durumu Müdahale Önerisi 

1/11 3 Tescilli Eleman Değiştirme 

1/13 1 Rekonstrüksiyon Tescilli Basit Onarım 

2/3 36A Tescilli Restorasyon 

2/6 22 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

2/7 23 Rekonstrüksiyon Tescilsiz Bakım 

2/8 28 Rekonstrüksiyon Tescilli Bakım 

2/8 29 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

2/10 27 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

2/12 25 Rekonstrüksiyon Tescilli Basit Onarım 

3/2 17 Tescilli Eleman Değiştirme 

3/3 16 Tescilli Restorasyon 

4/1 66 Rekonstrüksiyon Tescilsiz Bakım 

4/7 69 Rekonstrüksiyon Tescilli Bakım 

4/8 68 Tescile Önerilen Basit Onarım 

6/4 47 Tescile Önerilen Basit Onarım 

7/2 41 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

7/5 44 Rekonstrüksiyon Tescilli Temizleme 

7/6 40 Tescilli Yenileme 

8/3 52 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

10/1 49 Tescilli Bakım 

11/1 56 Tescilli Bakım 

11/4 54 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

11/6 55 Tescilli Restorasyon 

12/3 329 Tescilli Restorasyon 

12/5 319 Tescile Önerilen Basit Onarım 

12/8 320 Rekonstrüksiyon Tescilsiz Temizleme 

13/1 386 Tescile Önerilen Eleman Değiştirme 

13/2 387 Rekonstrüksiyon Tescilli Yenileme 

13/4 389 Tescilli Restorasyon 

13/5 390 Rekonstrüksiyon Tescilli Temizleme 

13/6 391 Tescilli Rekonstrüksiyon 

13/8 393 Tescilli Bakım 

14/1 394 Tescilli Eleman Değiştirme 

14/2 395 Tescilli Restorasyon 

14/3 397 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

15/1 412 Tescilli Basit Onarım 

16/1-2 371 Rekonstrüksiyon Tescilli Yenileme 

17/2-3 373 Rekonstrüksiyon Tescilli Bakım 

18/5 413 Tescile Önerilen Bakım 

19/5-6 425 Tescilli Temizleme 

19/7 433 Tescilli Bakım 

19/8 434 Rekonstrüksiyon Tescilli Bakım 

19/9 432 Rekonstrüksiyon Tescilli Eleman Değiştirme 

19/17 427 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

21/7 303 Rekonstrüksiyon Tescilli Eleman Değiştirme 
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21/8 302 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

21/19 313 Rekonstrüksiyon Tescilli Bakım 

21/20 314 Rekonstrüksiyon Tescilsiz Bakım 

23/3 472 Rekonstrüksiyon Tescilsiz Rekonstrüksiyon 

24/1 435 Rekonstrüksiyon Tescilsiz Rekonstrüksiyon 

24/5 437 Tescilli Temizleme 

24/6 438 Tescilli Basit Onarım 

24/7 439 Tescilli Basit Onarım 

24/8 440 Tescilli Basit Onarım 

24/9 441 Tescilli Bütünleme 

24/10 442 Tescilli Bakım 

24/11 422 Tescilli Restorasyon 

24/12 423 Tescilli Restorasyon 

24/14 444 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

24/16 446 Tescilli Bakım 

24/17 447 Tescilli Bakım 

24/19 436 Rekonstrüksiyon Tescilli Temizleme 

25/1 415 Rekonstrüksiyon Tescilli Temizleme 

25/3 417 Rekonstrüksiyon Tescilli Bakım 

25/5 419 Tescilli Eleman Değiştirme 

25/9 421 Rekonstrüksiyon Tescilli Temizleme 

26/11 449 Rekonstrüksiyon Tescilsiz Rekonstrüksiyon 

27/2 474 Tescilli Temizleme 

27/3 511 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

27/4 476 Tescilli Temizleme 

27/26 477 Tescilli Temizleme 

27/7 480 Rekonstrüksiyon Tescilli Bakım 

27/9 482 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

27/19 504 Rekonstrüksiyon Tescilli Temizleme 

28/1 524 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

28/1 525 Tescilli Basit Onarım 

28/5 527 Tescilli Temizleme 

28/7 532 Tescile Önerilen Restorasyon 

28/7 561 Tescilli Restorasyon 

28/7 562 Tescilli Temizleme 

28/7 563 Tescilli Temizleme 

28/8 535 Tescile Önerilen Basit Onarım 

28/13-22 559 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

28/31 558 Tescile Önerilen Basit Onarım 

29/1 484 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

29/3 486 Tescilli Bakım 

29/4 487 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

29/6 489 Rekonstrüksiyon Tescilli Temizleme 

29/7 502 Tescilli Bakım 

29/8 490 Rekonstrüksiyon Tescilli Eleman Değiştirme 

30/3 493 Rekonstrüksiyon Tescilli Yenileme 

30/4 494 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

30/5 495 Tescilli Rekonstrüksiyon 
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30/9 492 Rekonstrüksiyon Tescilsiz Rekonstrüksiyon 

31/2 467 Tescilli Temizleme 

31/6 466 Tescile Önerilen Bakım 

32/5 459 Rekonstrüksiyon Tescilli Bütünleme 

34/3 74 Tescilli Güçlendirme 

34/4 75 Tescilli Basit Onarım 

34/8 79 Tescilli Bakım 

34/12 71 Tescilli Eleman Değiştirme 

35/8 99 Rekonstrüksiyon Tescilli Yenileme 

35/9 98 Rekonstrüksiyon Tescilli Yenileme 

35/10 97 Tescilli Basit Onarım 

35/16 91 Tescilli Eleman Değiştirme 

35/28 111 Tescilli Yenileme 

35/29 110 Tescilli Bakım 

36/1-8 323 Tescilli Bakım 

36/4 326 Tescilli Temizleme 

37/1-2 405-406 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

38/5 402 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

40/2 379 Rekonstrüksiyon Tescilli Yenileme 

41/1-2 368 Rekonstrüksiyon Tescilli Bakım 

41/3 369 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

41/4 370 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

43/1 350 Tescilli Restorasyon 

43/2 351 Tescilli Bakım 

43/8 355 Rekonstrüksiyon Tescilli Rekonstrüksiyon 

43/11 361 Rekonstrüksiyon Tescilli Temizleme 

44/6 346 Tescilli Bütünleme 

45/2 344 Tescile Önerilen Temizleme 

45/3 342 Rekonstrüksiyon Tescilli Bakım 

45/4 341 Rekonstrüksiyon Tescilli Yenileme 

45/5 343 Tescilli Temizleme 

45/6 338 Tescilli Yenileme 

46/12 335 Rekonstrüksiyon Tescilli Yenileme 

47/1 123 Tescilli Bakım 

47/17 141 Tescilli Bakım 

47/18 142 Tescilli Bakım 

47/25 170 Tescilli Temizleme 

47/34 120 Tescilli Bakım 

47/35 121 Tescile Önerilen Bakım 

47/36 122 Tescile Önerilen Bakım 

47/59 139 Tescile Önerilen Bakım 

50/5 193 Tescile Önerilen Bakım 

53/37 233 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

53/43 229 Tescile Önerilen Basit Onarım 

53/87 246 Tescile Önerilen Bakım 

53/90 235 Tescile Önerilen Restorasyon 

53/90 238 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

53/90 239 Tescile Önerilen Restorasyon 
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53/90 239A Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

53/91 225 Tescile Önerilen Temizleme 

72/10 203-204 Tescile Önerilen Bakım 

72/11 206 Tescile Önerilen Bakım 

75 689 Rekonstrüksiyon Tescilsiz Temizleme 

75 690 Rekonstrüksiyon Tescilsiz Bakım 

76 691 Tescilli Temizleme 

76 692 Tescilli Bütünleme 

76 693 Yok Olmuş Tescilli Rekonstrüksiyon 

77 694 Tescilli Basit Onarım 

81/6 624 Tescilli Temizleme 

81/11 622 Tescilli Restorasyon 

84/15 605 Tescilli Basit Onarım 

89/33 549 Tescilli Yenileme 

89/33 550 Tescilli Restorasyon 

89/33 557 Tescilli Bakım 

6.3. Yasal Sürece Đlişkin Getirilen Öneriler 

Koruma Amaçlı Đmar Planlarının henüz hazırlanmadığı Burgazada’da halen “Geçiş 

Dönemi Yapılanma Koşulları” doğrultusunda uygulama yapılmaktadır. Đmar 

Planlarının onaylanma sürecinin uzaması birtakım çıkar gruplarına fayda sağlamış 

ancak kentsel doku gün geçtikçe yok olmuştur. “Geçiş Dönemi Yapılanma 

Koşulları”nın yetersiz kalması, denetimin sağlanamaması, Koruma Kurulu 

kararlarındaki esneklikler ve Koruma Amaçlı Đmar Planının olmayışı suistimal 

ortamının oluşmasına zemin hazırlamıştır.  

Koruma Amaçlı Đmar Planları hazırlanana kadar kütle, gabari ve oturum alanı ile 

tarihi yapılara referans veren uygulamaların yaygınlaştırılması için alınacak önlemler 

“Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”nın revizyonu ile mümkündür. Koruma Amaçlı 

Đmar Planının tasarım, malzeme, yapım tekniği, kütle-gabari ve siluet analizleri ön 

plana çıkartılacak şekilde hazırlanması ile parsel bazında getirilecek öneriler anlam 

kazanacaktır. Getirilen öneriler kapsamında Koruma Amaçlı Đmar Planlarının 

hazırlanması aşamasında yapılan temel yanlışların giderilmesi hedeflenmiştir. Plana 

yansıtılmayan yapıların tescil durumları, ruhsat ve imar durumları gibi bazı 

özelliklerinin vurgulanması gereklidir.  

Burgazada’daki çarpık yapılaşmanın en önemli nedeni tasarım ve uygulama 

aşamalarında yapıların denetiminden sorumlu Yerel Yönetimin yetersiz kalmış 

olmalasıdır. Üst ölçekten alt ölçeğe kadar plan üzerinde alınacak her türlü kararın 

etkilerinin ayrıntılı bir çalışma ile çizilecek plan, kesit, görünüş ve siluetler 

doğrultusunda saptanarak yapılacak projelerin etüt edilmesi sağlanmalı, bu amaçla 
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oluşturulacak yaptırım gücü yüksek bir kentsel tasarım ve denetleme departmanı ile 

yasal düzenleme ve imar planlarıyla getirilecek her türlü kararın ve önerinin 

değerlendirmesi yapılarak uygunluğu etüt edilmelidir. Her türlü yeni yapılaşmaya 

doymuş Burgazada’da var olan ya da geriye kalan değerleri korumak ve yaşatmak 

birincil öncelik olmalıdır. 

Bu amaçla koruma ve yaşatma adına uluslararası destek programlarından 

faydalanılması, kredi olanaklarının araştırılması, teknik ara eleman yetiştirilmesi için 

eğitim fonlarından yararlanılması yasal bir politika ile stratejik atılımları 

gerektirmektedir. Adadaki ahşap mimarinin ve geleneksel yapım tekniğinin 

sürdürülmesi korumanın yasa ve yönetmeliklerle garanti altına alındığı bir ortamda 

mümkündür. 
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7. SONUÇ 

Tarih boyunca Hristiyanlara, Azınlıklara ve Türklere ev sahipliği yapmış 
Burgazada’da 19. ve 20. yüzyıl mimari karakteristiğini yansıtan özgün bir kentsel 
çevre oluşmuştur. İnsan ölçeğindeki yapılaşmanın organik sokak dokusuyla birleştiği 
yerleşim yeşil ile yapı yoğunluğunun denge kurduğu benzersiz bir siluet meydana 
getirmiş, fiziksel ve doğal özellikleri ile ayrıcalıklı bir mekan oluşturmuştur. Hemen 
hemen her sokaktan manzaraya açılan doğal seyir terasları ile adanın tepeden sahile 
doğru alçalan profili ilginç vistaların oluşumuna neden olmuştur. Yüzyıllardır çeşitli 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış adada bulunan anıtsal yapılar arasında farklı etnik 
grupları temsil eden kilise, manastır ve cami bulunmaktadır. Adada bulunan cemevi 
ile sinagog tarihi niteliği olmayan ancak ada yaşantısında önem arz eden yapılardır.  

Sayfiye niteliğini koruyan Adalar, sürekli kullanıcıları olan azınlıkların Adalar’ı terk 
etmesiyle 1950’lerden günümüze kadar geçen sürede artan taleple birlikte yazlık 
mekan oluşumunun baş aktörü olmuştur. Burgazada’daki ahşap yapı stoğunun sürekli 
el değiştirmesi, sosyal ve ekonomik düzeyleri düşen kullanıcıların  mal sahibi 
olmasıyla sonuçlanmıştır. Göçle gelen ekonomik gücü yüksek olmayan kullanıcılar 
binaların bakım ve onarımlarında maddi olanaksızlıklar nedeniyle yetersiz 
kalmışlardır. Artan yazlık talebi, oluşan yüksek rant mal sahiplerini cezbetmiş, 2. 
grup eser restorasyonlarında hatalı tasarım ve uygulamalara zemin hazırlamıştır. 
Statik açıdan sorunlu olmayan yapılar da dahil olmak üzere mal sahipleri arsalarını 
ve tarihi yapılarını kat karşılığı müteaahite verip konut sahibi olmuşlar, kültürel 
değerler tek tek yok olmuşlardır.  

Kurul kararları çerçevesinde 2. ve 3. sınıf eser kapsamındaki sivil mimarlık örnekleri 
restorasyon amacıyla yıkılarak, plan çözümünde birden fazla bağımsız bölüm 
yapabilmek amacıyla konut özellikleri tamamen değiştirilmiştir. Bu uygulamalar tek 
aile mülkiyetinden kat mülkiyetine geçişi beraberinde getirmiştir. Cepheye de 
yansıyan bu müdahaleler doluluk boşluk oranlarının değişimine, özgün olmayan kapı 
ve pencere açıklıklarının türetilmesine, kat yüksekliklerinin azaltılarak kat 
kazanılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla özgün plan şemaları ve cephe düzeni 
değişmiş, ahşap malzeme ve yapım tekniğinin yerini betonarme almıştır. Kapı, 
pencere düzenleri kentsel dokudaki bütünlüğünü yitirmiş, çatı biçimlenişleri teras 
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çatıların yaygınlaşmasıyla genel görünümdeki sürekliliğini yitirmiştir. Aynı şekilde 
yapılan çekme katlarla ada silueti bozulmuştur. 

Doğal çevrenin sit alanı olarak tescillendiği Burgazada, yangınlarla yeşil örtüsünün 
büyük kısmını yitirmiştir. Çöp toplama alanında çıkan veya kasıtlı çıkarılan yangınlar 
adadaki doğal ve ekolojik dengeyi tahrip etmiştir. Çam ormanları ve kıyılarıyla nadir 
bir çevreye sahip olan Burgazada’da bitki örtüsü ve sahil şeridi atılan molozlarla, 
çöplerle kirlenmiş ve dolmuş, doğal yapısı büyük ölçüde değişmiştir.  

Burgazada’da sürekli yaşayan nüfus için herhangi bir konut sorunu yaşanmıyorken, 
yoğunluk arttırıcı uygulamaların gerek imar planları gerekse de kurul kararları ile 
desteklenmesi mevcut yerleşim alanındaki bütün boş parsellerin dolmasına, ifrazlarla 
yeni parsel oluşumlarına, orman ve bostan gibi iskan dışı sahaların iskana açılmasına 
neden olmuştur. Yazlık konut stoğundaki artışa rağmen düşen yerleşik nüfus adayı 
sezonluk bir yerleşim alanına dönüştürmüştür. Ekonomik ve sosyal talepleri artan 
kullanıcıların ulaşım gibi en temel ihtiyaçlarının sınırlı karşılanması nüfusun sürekli 
ikamet tercihini anakaradan yana yapmasıyla sonuçlanmıştır. Bu durum 
Burgazada’da ticaret faaliyetiyle uğraşan yerleşik nüfusu da etkilemiş dolayısıyla 
sürekli ikamet eden nüfus da azalmıştır.  

Fiziksel çevre ile bir denge kuran doğal çevrenin korunması sosyal çevrenin sağlıklı 
oluşumuyla mümkündür. Korunma olasılıkları ise yerleşik nüfusun ekonomik ve 
sosyal açıdan tatmin olduğu bir ortamda söz konusudur. Dolayısıyla tez kapsamında 
Burgazada’yı sezonluk kullanımdan çıkaracak önlemler belirlenmiş, konut stoğunun 
etkin kullanılarak adanın sayfiye niteliğinin değiştirilmesi hedeflenmiştir. Adada 
ticaret ve zanaatların geliştirilmesi, kültürel etkinliklerin planlanması, küçük ölçekli 
pansiyonculuk faaliyetlerinin teşvik edilmesiyle sezonluk kullanımın sürekli 
kullanımın önüne geçmesinin önlenmesi öngörülmüştür. 

Tarihi binaların envanteri çıkarılarak yapılan koruma ve değerlendirme çalışmaları ile 
yeniden işlevlendirme önerileri getirilerek bu yolla yaşayan bir çevrenin oluşumuna 
katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Kültür ve sanat etkinlikleri ve atölye çalışmaları 
için tarihi eserlerin canlandırılması kapsamında kurum ve kuruluşlara tahsisinin 
yapılması sosyal ve ekonomik hayatı canlandıracak önlemler olarak öngörülmüştür. 
Sokak ve meydanların rekreasyon alanlarıyla bütünleşmesini sağlayacak planlama ve 
peyzaj çalışmalarıyla doğal ve yapılaşmış çevrenin birlikte değerlendirilmesi önerisi 
getirilmiştir. Gezi yolu güzergahlarının oluşturulması sırasında duraklama 
noktalarının belirlenmesi nitelikli günübirlik turizmi destekleyecek yaklaşımlar 
olarak benimsenmiştir.  
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Adalar bünyesindeki tarihi değerleri korumak ve değerlendirmek için oluşturulacak 
bir sivil toplum örgütü ile ada halkının bilinçlendirilmesi gereklidir. Alınan kararların 
yansımalarının anlatılabileceği seminer, konferans ve sergi gibi etkinlikler koruma 
yaklaşımının halk tarafından benimsenmesinde etkili olacaktır. Yetkili kişilerin 
kontrol ve denetimde eksik kaldıkları noktalarda yaşadığı çevrenin niteliklerinin 
farkında olan halkın desteği çok önemlidir. Koruma ve yaşatma ancak ve ancak 
kullanıcılarının değerlerine sahip çıktıkları bir ortamda söz konusudur. 
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EK A.1. 1. Bölüm Fotoğrafları 

 

Şekil A.1. 1: Burgazada’ya ait eski bir resim, Mezarlık Sokak 
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EK A.2. 2. Bölüm Fotoğrafları  
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Şekil A.2. 12: Burgaz Adası Gravürü, 1793 (Carbognano, 1993) 
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Şekil A.2. 14: Methodios’un Hücresi  Şekil A.2. 15: Hristos Tepesi 

  

Şekil A.2. 16: Hristos Tepesi   Şekil A.2. 17: Hristos Tepesi 
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Şekil A.2. 19: Balıkçı Kulübeleri (Milas, 1992) 
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Şekil A.2. 21: Prens Adaları, 1880 (Tuğlacı, 1989) 
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Şekil A.2. 23: Burgazada yağlı boya resim, Keller 1989 (Tuğlacı, 1989) 
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Şekil A.2. 29: Burgazada sahilindeki yalılar, köşkler, 1930’lardan sonra (Milas, 
1992) 

 

Şekil A.2. 30: Burgazada’nın karşısında Pita (Kaşıkadası), 1925 (Milas, 1992) 

 

 



 

 115
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Şekil A.3. 133: At ahırları, E.No:660-670 Şekil A.3. 134: Bisikletçiler, E.No:179 
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EK B. ADALAR İLE İLGİLİ ALINMIŞ KORUMA KARARLARI 
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Ek B.1. 10.8.1970 tarih ve 8377 Sayılı Kararla  Belirlenen Yapılanma Koşulları 
A. Adanın çekirdeğini teşkil eden bitişik nizam bölgede 
1. Yeniden parselasyon yapılamaz. 
2. Bina irtifası en çok iki kat 6.50 m’dir. 
3. Arka bahçe mesafesi en az 2 H’dır 
4. En çok bina derinliği 15 m olacaktır. 
5. Bina irtifası yol cephe hattından ortalamasından alınacaktır. İki sokaktan yüz alan 
parsellerde deniz cephesi itibar edilir. 
6. Çatı katı yapılamaz. 
7. Çatı eğimi en çok %33 olacaktır. 
B. Ayrık nizam bölgelerde 
1. Yeniden yapılacak prselasyonda yol cephesi 18 m’den az olmamak üzere parsel sahası en 
az 600 m2 olacaktır. 
2. Bina sahası arsanın %25’ini geçemez. 
3. Yollardan en az 5 m komşulardan 4 m çekilecektir. 
4. Bina derinliği en az H/2 arka bahçe mesafesinş sağlamak şartıyla 15 m’yi geçemez. 
5. Evvelce daha dar teşekkül etmiş parsellerin bulunması halinde 400 m’lik dar cephe kalırsa 
komşu mesafeler 300 m’ye indirilecektir. 
6. Bu takdirde 500 m’den dar bina cephesi kalan hallerde ikili ve üçlü blok tertipleri yapılabilir 
(11 m’den dar parsellerde) şöyle ki: 
a. Parselin bulunduğu adanın sıhhatli revizyonu yapılacaktır. 
b. Kıymetli ağaçlar Adalar’a ölçü veren yapılar arazi kotları 
c. Blok tertiplerinde korunması gerekli yapıların ölçülerine uyulacaktır. 
d. İkili veya üçlü blokta 2 blokta ise iki parsel için 3’lü blok ise 3 parsel için %25 kaydı 
aranacaktır. 
e. O bölgede özellik veren kıymetli ağaçların bulunması halinde blok tertibinde ağaçlar 
korunacaktır. 
7. Bina yüksekliği en çok iki kat 6.50 m’dir 
8. Bina yüksekliği, binanın oturduğu tabii zemin ortalamasından alınacaktır. İki sokaktan yüz 
alan parsellerde deniz cephesine itibar edilir.  
9. Mevcut setlerin durumu değiştirilemez. 
10. Arazi eğiminden dolayı bir kattan fazla kazanılamaz. 
11. Çekme kat yapılamaz. 
12. Çatı eğimi en fazla %33’tür. 
Not: İmar planında eski eser olması veya olabileceği nedeni ile aynen muhafaza edilen 
mevcut binalar hakkında ve gayrimenkul eski eserler ve anıtlar yüksek kurulunda eski eser 
olmadığı yolunda karar alındığında, imar alanı tadili yapılıp kesinleşmeden adı geçen 
binaların yerinde inşaata izin verilebilecektir.  
 
Ek B.2. 26.11.1980 tarihli rapora eklenen yapılanma koşulları 
1. 250 m2’den büyük 500 m2’ye kadar olan parsellerde inşaat hakkı %20’dir. 
2. 250 m2’den küçük parsellerde ise %20 oranı aranmayabilir. 50 m2 inşaat hakkı 
verilmelidir.  
 
Ek B.3. Marmara Takım Adaları Sit Alanları Bütünü Geçiş Dönemi Yapılanma 
Koşulları (1984) 
1. Adalar’da mevcut tescil edilmiş eski eserler tescil durumuna göre yıkılıp tekrar yapılması 
halinde gabari ve cephe özellikleri korunur, eski binaya ek yapılmaz. Ancak plan çözümünde 
birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir.  
2. Tescilli eski esere komşu parsellerde yapılmada, irtifa eski eser irtifasını geçemez. 
3. 1/5000 ölçekli 1957 yılında tasdikli Büyükada İmar Planında yeşil alan gösterilen yerler 
adalara özgü yeşil alan niteliğinde yer alıp, yapılaşmaya açılamaz. Ancak mevcut hizmet 
binaları ile tescilli eserler onarılabilir.  
4. 1/5000 ölçekli 1957 yılında tasdikli Büyükada İmar Planı içinde 1949 yılında tasdik edilmiş 
1/500 ölçekli Karanfil Mahallesi, Mevzi İmar Planı yapılanma koşulları değiştirilemez. Bu plan 
sınırları içindeki parsellerde ayrık düzen uygulaması yapılır. H:6.50m’yi geçemez.  
1949 tarihli 1/500 ölçekli mevzi imar planı sınırları içinde arazi kazılamaz, yapılanma 
sırasında arsanın her 20m²’si için 1 adet ağaç dikilir.  
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5. Sit alanından önce yürürlükte olan planlarda orman olarak belirlenen, Orman Bakanlığınca 
ya da Mahkeme kararı ile orman sahasından çıkartılan alanlarda inşaat yapılamaz. Ancak 
açık alan olarak kullanılabilir.  
6. Adalar’da mevcut anıtsal ağaçların anıtsallığını korumak üzere gövde merkezinden 30m 
yarı çaplı alan içinde yapı yapılamaz.  
7. Geçiş döneminde Adalar’da ifraz yapılamaz. 
8. Yerleşme merkezi dışındaki parsellerde yapılacak yapıların yüksekliği 6.50 metreyi 
geçemez.  
9. Önceki imar planlarında bitişik nizama tabi bölgelerde ve 350m² büyüklüğe kadar olan 
parsellerde inşaat sahası zeminde 10m²’yi bina derinliği 15 metreyi geçemez. 
10.Ayrık nizamda yapılar yoldan en az 5m, komşudan en az 3m çekilir.  
12. Yapılarda ikinci bodrum yapılamaz. 
13. Ayrık nizam uygulamasında bu alanlarda korunacak ağaçlar nedeni ile asgari yol ve 
bahçe mesafelerinde daha fazla çekmek gerektiğinde, şayet bağımsız yapı yapmak mümkün 
değilse, bu arsalarda tevhit işlemi uygulanabilir.  
14. Kıyıya bitişik olan (Leb-i Derya) parsellerde toplum yararına açık günübirlik tesisler 
(konaklama tesisleri hariç) yapılabilir.  
15. Ayrık nizam uygulamasında yapının cephe toplamının; 
• 1/4 de ve ancak 1m genişlikte açık çıkma 
• 1/8 de ise kapalı çıkma yapılabilir. 1,5m. 
• Hem açık, hem de kapalı çıkma yapılması halinde her ikisinin toplam oranı ayrık cephe 
toplamının 1/6’sını geçemez.  
16. Yapı dışında bahçede müştemilat binası yapılamaz. 
17. Yapı cephe ve derinliği çıkmalarla birlikte 12 metreyi geçemez.  
18. Ayrık nizamda kotlar, tabii zemin ortalamasından alınır. Yapının yüksekliği H:6.50 metreyi 
geçemez. 
19. Adalar’da (1949 tasdikli 1/500 ölçekli plan dışında) yeni inşaat arsanın 30m²’si için 1 adet 
ağaç dikilecektir.  
20. Büyükada küçük ve büyük tur yolu çevresinde yer alan binalar yıkılmadan aynı gabaride 
ve malzeme ile tamir edilir. 
Büyük ve küçük tur yolundan yüz alan parsellerde bitki örtüsü ve parselasyon korunacaktır. 
21. Adalar’da mevcut kademeler (setler) korunacaktır. Setler mimari projelerle yapı içinde 
değerlendirilebilir. 
22. Yoğunluk artırıcı uygulama yapılamaz. 
23. Adalar’da çatı örtü malzemesi kiremit olup, çatı %33 eğimi aşamaz, teras çatı yapılamaz. 
24. Bahçe duvarları doğal taş, kesme taş ya da ahşap olarak H:1.00 metreyi geçmeyen 
yükseklikte ve uygun şekilde yapılacaktır.  
Ancak siluette arazide parsel sınırını belli eden bahçe duvarları yapılamaz. Sınırı belirleyiciler 
yeşil ile yapılır.  
25. Projelerin onayı sırasında yol, kot ve bahçe duvarını gösteren plan ve kesitler verilecektir. 
26. Yıkılıp da yeniden aynen inşası gereken tescilli eski eserlerin projeleri bölge kurulunca 
onaylanmadan ve temel ruhsatı alınmadan eski bina yıktırılamaz.  
 
Ek B.4. Marmara Takım Adaları 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar 
Planı Raporu Kapsamında İncelenen 1/50.000 İstanbul Metropoliten Alanı 
Nazım Planı (1987) 
1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı ile, 2000'li yıllara kadar plan hedefleri 
olarak tanımlanan ana konular üzerinde, taviz vermeyen politikaların izlenmesi için, ülke ve 
yerel politikalarının İstanbul gelişme stratejilerinden haberdar edilmesi amaçlanmıştır. 
Konunun detayda incelenmesinden çıkan sonuç ise şöyledir: 
İstanbul gerek Dünya kenti hüviyeti ve konumuyla, gerekse ülke içindeki yeri ve tarihsel 
gelişimi ve kültürel doğal güzellikleri ile kendini gösteren bir kenttir. Genelde bu niteliklerle 
donatılmış kentler insanların gezip, görmeye geldikleri, tercih ettikleri yerlerdir. 
Bu nedenle İstanbul'a nitelik kazandıran bu özelliklerin titizlikle korunması amacıyla plan 
gayeleri, yol gösterici hükümlerle çerçevelendirilmiştir. Bu hususta planda ve açıklayıcı yazılı 
kaynaklarda gereken önemli notlar ve kayıtlar bulunmaktadır özellikle kayıtların, doğal 
güzelliğini gelecek kuşaklara aktarılması için koruma ve değerlendirme çalışmaları sırasında 
uygulamada kullanılacak teknolojinin katı olanaklarından uzakta tutulması gerekmektedir. 
Marmara Takım Adaları için yapılan ve genel stratejileri İstanbul Nazım Planı ana 
kararlarından alınan politikalar çerçevesinde yapılan değerlendirme ile Adalar’ın İstanbul ve 
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ülke içindeki yaşam imajı, peyzaj özellikleri ve doğal yapı bütününün korunması ve ileriki 
nesillere aktarılması genel ilke olarak ele alınmıştır. 
İstanbul il sınırları içinde yer alan Adalar, metropoliten nüfusunun kolaylıkla ulaşabileceği 
deniz ulaşım aksı üzerinde bulunmaktadır. 
Yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı bir çevreye günübirlik ulaşım olanakları ile hizmet 
verebilen çevrenin sahip olduğu karakterlerin korunması için yasalar ile koruma altına alınmış 
ve her türlü yapılaşma bu yasalar çerçevesinde oluşturulan kurumların denetiminden 
geçirilmesi durumu yaratılmıştır. 
Kentleşmenin getirebileceği ve serbest piyasanın öngördüğü talepler doğrultusunda 
olabilecek yapılanma istekleri her türlü sosyal ve teknik alt yapı temin edilse dahi yörede 
mevcut doğal kültürel değerlerin korunabilmesi amacıyla, açık mekan düzenlenmesi, rekreatif 
ve turizm amaçlı fonksiyonların ağırlık kazandığı doğal değerlerin ve peyzajın korunmasına 
ağırlık veren bir seri planlama hedefinin geliştirilmesi gerekmiştir. 
İstanbul metropoliten alan bütünü içinde doğal ve ekolojik yapısı ile ilginç peyzaj özelliklerini 
ortaya koyan Adalar’da, yapılan planlamada ana unsur doğal ve kentsel sit alanı olarak 
tanımlanan iki ana bölge içinde gelişmelidir. Genelde doğal sit içinde kalan bölgede İstanbul 
Metropoliten alanı içindeki topluluğa hizmet verecek açık alanların düzenlenmesi ve 
korunması amaçlanmalıdır. Kent yaşamında sıkılmış olan insana doğal kıyı ve doğa ile olan 
ilişkinin sağlanabilmesi için açık mekanların düzenlenmesi ve günlük zaman kullanımı 
çizelgesi dikkate alınarak küçük servis alanları ve rekreatif alanlarla açık mekanda sunulan 
hizmetlerin kontrollü rasyonel ve ekonomik olarak gelişmesi desteklenmelidir. 
Kentsel sit alanı içinde ise sahip bulunan kültürel miras ve doğal öğelerin yeni gelişmelerle 
dejenere olmamak için mevcut karakterlerini koruyacak tasarım ilke ve kararlarını 
belgeleyerek ve karakterleri yorumlayarak yeni bir imar uygulama rehberi (tasarım rehberi 
hazırlanması) gelişme stratejisi olarak geliştirilmelidir. 
Özel olarak ise Adalar’ın bugünkü kullanışları ve yerleşme mekanların ayrı ayrı 
değerlendirildiğinde birbirlerinden genelde fonksiyonel ayrılıklar gösterdikleri saptanmış ve bu 
fonksiyonel ağırlıkları dikkate alınarak 1/19.000 plan strateji ve gelişme kararları önerilmiştir. 
• Bu ilkeler doğrultusunda koruma amaçlı planları (1/50.000 ve doğu planlar) 

geliştirilecektir. Adalar’ın kullanım biçimi sit esasları çerçevesi içinde değerlendirilmeli, 
doğal özellikleri ve yaşama şeklini zedelemeyecek bir kapasitede kullanım getirilmelidir. 

• Adaların geleceğe dönük düzenlenmesinde ona hedef koruma ağırlıklı planla gelecek 
nesillere kültür mirasımızdan yerleşme örnekleri bırakmak olmalıdır. 

• Adalar bütünü planlamasında İstanbul metropolitende yaşayanların günübirlik dinlenme 
ve eğlence gereksinmelerinin giderilmesi amaçlanmalıdır. 

• Adalar planlamasında bu güne kadar oluşmuş olan ada imajı bozulmadan korunmalıdır. 
• Ada yeşil alanlarının büyük bir kısmı orman statüsünde bulunduğundan her ne karakter 

ve kalitede olursa olsun yapılaşmanın (taşlaşmanın) adalar yeşil dokusunu bozabileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Doğal değerlerin korunmasında Marmara Takım Adaları etraflarını, bütünlüğünü 
sağlayan adaları çevreleyen deniz alanı ile birlikte bir bütün olarak ele alınıp 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolaylısıyla çevreyi kirletici artıklar için teknolojinin 
gerektirdiği en ileri önlemler alınmalıdır. 

 
Ek B.5. Şevket Yalovalı’nın Açtığı Plan İptali Davasında Belirtilen Gerekçeler 
• Kurulun teşekkülü itibariyle karar alınması için 10 üye gerekirken 6 üye hazır 

bulunmuştur.  
• Kurul üyesi Prof. Dr. Ergün Taneri 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları yapan, 

kararları yazan ve plan notlarını tespit eden bir kişi olarak taraf durumundadır ve oy 
kullanamaz. 

• Kurula, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temsilcisinin katılması gereklidir. 
• Planları yapan M.S.Ü. Döner Sermaye İşletmesinin harita yapımında yeterlilik belgesi 

yoktur. 
• Koruma Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 29.8.1989 tarihli “1/25.000 

ve 1/5000 ölçekli Marmara Takım Adaları Planları halen Planlama Müdürlüğünde 
inceleme aşamasındadır. Söz konusu Planlar, tarafımızdan incelenip, onandıktan sonra, 
onanan planlara uygun olarak hazırlanacak 1/1000’lik planların kurul tarafından 
incelenmesi uygun olacaktır” şeklindeki yazılarını nazara almadan, iptali istenen 1/1000 
ölçekli planları karara bağlayamaz. 

• Kurul Başkanı Prof. Dr. Semavi Eyice karara çekimser kalmıştır. 
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• Yapılan planlarda ile kamu yararı değil kişisel faydalar söz konusudur. Yeşil alanlar 
iskana açılmıştır. Vatandaş mağdur edilmiştir. Adalar genelinde h:6,5 iken Burgazada 86 
ve 87 adada h:3,5 olması istisnai bir durum yaratmakta, inşaat sahasını daraltmaktadır.  

• İller Bankasına yaptırılan Jeoloji Haritaları beklenmeden, nazara alınmadan iptali istenen 
planlar yapılmıştır. 

• Orman ve Kadastro paftaları 1/5000 ve 1/1000’lik planlara işlenmemiştir. 
• Kıyı düzenlemesi, iptal edilen Kıyı Kanunu ve bu kanunun yokluğu nedeni ile Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığının 15 Temmuz 1987 tarihli genelgesi nazara alınmamıştır.  
• Plan ve kadastral yollar kapatılmış, iskana açılmıştır. 
• Plan çalışmaları gizli yapılması gerekirken aleni yapılmış, ilgililer davalı Adalar Belediye 

Başkanlığına ve M.S.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne başvurarak plan 
değişikliklerini yaptırmışlarıdır. 

• Adalar’daki mevcut gecekondular için 775 sayılı Gecekondu kanunu gereğince çözüm 
getirilmesi gerekir iken ve bu hususta yasal zorunluluk var iken, imar affı ile özel hüküm 
getirildiği halde, gecekonduların durumu plana işlenmemiş ve gecekonducuların 
haklarının yitirmesinin yolu açılmıştır. 

• Nihayet planlar, büyük ölçekli haritaların yapım teknik ve niteliğine de tamamen aykırı 
bulunmaktadır. Plan esaslarına uyulmamıştır.  

 
Ek B.6. Danıştay’a Ait Yürütmeyi Durdurma Kararının Açıklaması 
2863-3386 sayılı yasanın 17. maddesinde “Koruma Amaçlı İmar Planlarının ve de korunması 
gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının değiştirmesi 1 ay içinde ilgili Belediyesince 
onaylanmadığı takdirde kesinleşeceği” yer almaktadır. Danıştay 6. Dairesinin 25.6.1990 tarih 
ve 1990/118 sayılı kararından “II No’lu Koruma Kurulu’nun Adalarla ilgili tasdikli 1/5000 ve 
1/1000’lik koruma planlarının kesinleştiği” anlaşılmaktadır. Adalar Belediyesince görüşü 
istenilen Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinin 4.10.1990 tarihli yazısında “Kurul kararları alınan 
imar planları 1 ay içinde ilgili Belediye meclisinden geçmediği için kesinleştiğinin ve 1/5000 
ve 1/1000’lik planların uygulanabileceğinin vurgulandığının” anlaşıldığı belirtilerek; “Marmara 
Takım Adaları için II No’lu Koruma Kurulunca tasdik edilen 1/5000 ve 1/1000’lik planlar 
kesinleştiğinden tarafımızdan uygulamaya geçilmiştir” denmektedir. Danıştay kararının ise, 
Adalar İmar planlarını yapma ve onaylama yetkisini Bayındırlık ve İskan Bakanlığına veren 
Başbakanlı Genelgesi için verilmiş yürütmeyi durdurma kararı olduğu anlaşılmış ve bu 
kararda da Adalar planlarının Koruma Kurulunca uygun görüldüğünün belirtildiği 
vurgulanmıştır. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinin 
görüşünün konunun yürürlükteki yasalara göre çözülmesi gerektiğine dair istişari bir görüş 
olduğu, İmar Yasası ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Yasalarına aykırı işlem yapılamayacağı 
vurgulanmıştır. Nitekim İmar Yasasının 8. maddesinden imar planlarının onama şeklinin 
belirlendiği, 3030 sayılı yasanın 6A/b maddesinde Nazım İmar Planlarının Büyükşehir 
Belediye Meclisince, 1/1000 planlarının İlçe Belediye Meclislerince onaylanacağının hükme 
bağlandığı anlaşılmaktadır. Koruma Kurulunca uygun görülen 1/25.000 ve 1/5000 planların 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca incelenmiş olduğu, Koruma Kurulu ile mutabakat 
sonuçlandıktan sonra en kısa sürede Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacağı belirtilmiştir. 
Koruma Kurulunca uygun görülen ancak 3194 ve 3030 sayılı yasalara göre onama işlemi 
tamamlanmamış, onanmamış koruma imar planının uygulanamayacağı; Koruma Yüksek 
Kurulun 16.5.1984 tarih ve 291 sayılı kararı ile belirlenen “Geçiş Dönemi Yapılanma 
Koşulları”nın yürürlükte olduğu, uygulamanın buna göre yapılması gerektiği İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından bildirilmiştir. Danıştay 6. Dairesinin 22.10.1990 günlü 
1990/118 sayılı kararı ile ikinci kez 90 gün süre ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş 
olup bu sürenin de dolması üzerine yeniden yürütmenin durdurulması istendiğinden dosya 
yeniden incelenmiştir. Dava, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca bütünü 
sit alanı olarak ilan edilen ve koruma planlaması için prensip kararları getirilen İstanbul 
Adalar İlçe Belediyesi görev kapsamında kalan Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada 
ve Sedef Adasına ait Nazım ve Uygulama İmar Planları ile adı geçen alanlarda bugüne kadar 
Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilan edilen ve bundan sonra da tespit ve ilan edilecek olan 
Turizm merkezlerine ait turizm dışı kullanım kararları içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi ve bu maddeye 3394 sayılı kanunun 7. 
maddesi ile eklenen fıkra hükmü uyarınca re’sen yapma, yaptırma, değiştirme ve onaylama 
yetkisinin 3 yıl süre ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilmesine ilişkin 29.11.1989 gün ve 
138/2196 sayılı Başbakanlık oluru ile bu işlemin uygulanması yolundaki Bakanlık yazısının 
iptali istemiyle Hukuk Müşavirliğince açılmıştır. Danıştay ilgili yazısında, 3194 sayılı yasanın 
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4. maddesinde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun, 1863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanununun ve diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan 
yerlerde bu kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı kurala 
bağlanmış bulunduğundan, turizm alan ve merkezi olarak belirlenen alanlarda 3194 sayılı 
yasanın 2634 sayılı yasaya aykırı olan hükümlerinin uygulanamayacağı ve sonuç olarak 
planlama yetkisinin Başbakanlık onayı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilemeyeceğinin 
altını çizmiştir. Bütünü sit alanı olarak ilan edilen Adalar’ın tümü için 2863 sayılı yasaya, 
Adalar’da Turizm Alan ve merkezi ilan edilen ve edilecek yerlerde de 2634 sayılı yasaya 
aykırılık bulunan durumlarda 3194 sayılı yasa hükümleri uygulanamayacağından, yasanın 9. 
maddesine dayanılarak tesis edilen Başbakanlık İşlemi hukuka aykırı olduğu gibi, bu işleme 
dayanılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca gerçekleştirilecek imar planı ve değişikliklerinin 
uygulanması halinde giderilmesi güç zararlar doğacağından teminat olmaksızın yürütmenin 
90 gün süre ile durdurulmasına Danıştay 6. Daire tarafından 30.1.1991 tarihinde oy birliğiyle 
karar verilmiştir.  
 
Ek B.7. Marmara Takım Adaları (Büyükada-Heybeli-Burgaz-Kınalı-
Sedefadası) 1/5000 Ölçekli Sit Koruma Plan Kararları (1990 Revizyonu) 
Marmara Takım Adalarından Büyükada, Heybeliada, Burgaz, Kınalı ve Sedef 
4 Adaları bütününün (K.T.V.Y. Kurulunun 31.3.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile ilan edilen sit 
alanlarının koruma planlaması için geliştirilmiş olan plan kararları birer sit ögesi olan her bir 
ada bünyesinde belirlenen; 
• Kentsel sit bölgesi, 
• Doğal sit bölgesi içinde geçerli olmak üzere kabul edilmiştir. 
Resmi Gazetenin 9.4.1987 tarihli ve 19426 no'lu sayısında yayınlanan karara göre Büyükada 
ve Heybeliada'da ilan edilmiş olan Turizm merkez alanları, doğal sit alanları içinde 
kalmaktadır. Bu alanlarda turizm yatırım alanları ve yapılanma ilkeleri doğal sit alanlarında 
saptanan statü içinde belirlenmiştir. 
Planlanan Adalar’ın her birinde korunması gereken özellikli yerlerden doğal sitler kendi 
içlerinde 1.ci, 2.ci, 3.cü derece olarak derecelendirilmiş, kentsel sitler ise yerleşme 
özelliklerine göre birimlere ayrılarak tanımlanmışlardır. 
Derecelendirilen veya tanımlanan bu bölgeler için; 1/1000 ölçekli planlar yapılıncaya kadar, 

I) Genel Kararlar 
II) Plan Kararları 
III) Genel Hükümler 
IV) Özel Hükümler 
V) Diğer Hükümler baslıkları altında aşağıda verilen ilkeler uygulanacaktır. 

1. Çalışmanın Yöntemi 
Marmara Takım Adaları Sit Koruma Planlaması çalışmasının başlangıcında, mevcut bilgi ve 
belgeler derlenerek sınıflandırılmış, belge ve dökümanlar planlama için gerekli standartlara 
getirilmiştir. 
Adalar’da devamlı ve geçici oturanlar ile günübirlikçiler arasında yapılan anketlerle Adalılar’ın 
çözümlenmesini istediği torunlar ve gelecek için ada yaşantısına ilişkin beklentileri 
saptanmış, ayrıca İstanbul metropoliten kent bütününden gelen açık alanlarla ilgili günübirlik 
kullanım İstekleri belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. 
Bu saptamalar ve değerlendirmeler sonucu. Adalar’ın kullanım biçimi tanımlanmış, doğal ve 
yapay kapasitesi yasalar ve sit esasları çerçevesinde değerlendirilmiş, doğal özellikleri ve 
yasama şeklini bozmayacak bir kapasitede kullanım getirilmiştir. Böyle bir yaklaşım, 
kaynakların değerlendirilerek kullanım kapasitesinin belirlenmesini gerektirmiş ve kaynak 
sunumu planlaması yapılmıştır. 

                                                 

4 Sedefadası ve Kaşıkadası halihazır haritaları olmadığından, bu rapor kapsamında yer alan özel hükümler 

uygulanacaktır. 
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Diğer yandan Adalar bütününde kullanıcıların ve yerel yönetimin güncel ve ileriye dönük 
sorunları belirlenmiş, fiziki mekânın şekillenmesine İlişkin düşünceler ile kısa-orta ve uzun 
dönem içinde çözülebilecek sorunlar belirginleştirilmiştir. Bu belirginleştirme “keşif ve 
değerlendirme” çalışması şeklinde yapılmıştır. 
Adalar’ın geleceğe dönük düzenlenmesinde ana hedef; koruma ağırlıklı planla, gelecek 
nesillere belli bir dönemin kültür mirasından yerleşme örnekleri bırakmak kadar, İstanbul 
metropoliten bütünü içinde yer alan ayrıcalıklı doğal güzelliklerden ve sit alanlarından biri 
olarak sit alanları bütünü Adalar’ı, bakımlı olarak aktarabilmek olmuştur. 
Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcıların istekleri, özlemleri özellikle 
değerlendirilmiş ve kullanıcının isteğiyle kaynakların sunumunu bütünleştiren, dengeleyen bir 
gelişme stratejisi belirlenmiştir. 
Gelişme stratejisinde kullanıcının mülkiyet durumu ile mülkiyetin ortaya çıkardığı hukuki, 
sosyal, ekonomik, politik ve fiziksel boyutlar da değerlendirmeye katılmıştır. Kullanıcının 
istekleri (adayı kışın devamlı kullananlar, adayı yazın devamlı kullananlar, adayı günübirlik 
kullananlar) kullananların sosyal ve ekonomik alışkanlıkları, ada yerleşik alanlarının ve açık 
mekanlarının değerlendirilmesinde ayrıca ele alınmıştır. 
Adanın düzenleme sorunları birer araştırma konusu şeklinde ortaya konmuş ve eldeki bilgiler, 
anket sonuçları ve dökümanlardan hareketle değerlendirmesi yapılmıştır. 
Bu suretle genelde ana hedeflerden sonra belirlenen planlama politikaları ve politikaların 
uygulanabilmesi için belirlenen gelişme stratejisi ve gelişme stratejisinin fiziki plandaki 
planlama kararları ve tasarım esasları bir dizi halinde bu sentez çalışması içinde verilmiştir. 
2. Giriş 
Tarih İçinde Adaların Kullanım Amacı: 
İstanbul metropoliten alanı İçinde Adalar’daki açık ve kapalı mekan kullanımının tarihsel çizgi 
içinde değişik niteliklerde kullanıldığı görülmektedir. 
Adalar bir süre Bizans İmparatorluğu zamanında gözden düşen Tarihsel perspektif içinde 
sürgün yeri, tecrit edilme yeri veya büyük toplulukların sorunlarından kaçan insanların yeri 
olarak kullanılan mekanlar, bugün, metropoliten bir kentin insanları için sayfiye yeri ve 
dinlenme alanı olarak belirgin bir işlev kazanmıştır. 
Amaçların Açıklanması 
İstanbul metropoliten alanı içinde kıyı ve orman imkanlarını sağlayan ilçelerin sayısı sınırlıdır. 
İstanbul kıyılarının kullanış biçimlerinin irdelenmesi sonucu görülür ki, Boğaziçi kıyıları özel 
mekanı ile kendine özgü kullanışlara sahiptir Boğaziçi mekanında kıyılar gezi ve oturma 
mekanları olarak da değerlendirilmiştir. 
Boğaziçi mekanının kuzey ucunda, Beykoz'un, Karadeniz kıyısı askeri alan olarak ancak 
sınırlı kullanışlara açıktır Sarıyer'in Kilyos çevresindeki turizm amaçlı ve günübirlik kullanım 
dışında ise kıyı şeridinin geri kalan kısımları kısıtlı bir kullanışa açıktır. 
Marmara kıyısında Anadolu yakasında Kartal yöresi yarı ve sanayileşmiş bir kıyı 
görünümündedir. Avrupa yakasında Bakırköy kıyıları ise günübirlik kullanımlarla 
değerlendirilmektedir. Daha ötede Silivri kıyıları ise yazlık evlerle kaplanmış durumdadır. 
Adalar, Çatalca ve Şile kıyıları günübirlik kullanış olanağı olan yerlerdir. Bu üç ilçeden toplu 
ulaşım olanağına ve seçkin özellikte sosyal ve teknik altyapıya sahip Adalar günübirlik 
kullanıcılara daha fazla olanak sağlamaktadır. 
Bu nedenle Adalar bütününün planlamasında İstanbul metropoliteninde yaşayanların 
günübirlik dinlenme-eğlenme gereksinimlerinin giderilmesi önemli bir husus olmaktadır. 
Dolayısıyla Adalar'da bu işlevin gerektirdiği biçimde mekanların zenginleştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi değerlendirmede esas olarak ele alınmayı gerektirmektedir. 
Genelde İstanbul metropoliten bütününde kıyıya dönük kullanımda yaşantının 
çeşitlendirilebilmesi kıyı, kıyı suları ve kıyıyı çevreleyen kara olarak ise belli bir ele alınmayı 
gerektirmektedir: 
 
KIYIYI ÇEVRELEYEN KARA KIYI KIYI SULARI 
Kıyıdaki yerleşmeler (yalı vs) Plajların geliştirilmesi Deniz kirliliğinin kontrolü 

Deniz suyu havuzları Kıyı erozyonuna mani olma Deniz üstü aktivitelerinin 
çeşitlenmesi 

Limanlar İnsan yapısı plaj elde etmek   

  Yat limanları Dolgu alanları   
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Yukarıdaki tablodan izleneceği gibi bir sistem oluşturan kullanım ve yararlanma seklinde 
kıyıya yapılacak müdahaleler ile mevcut plajları korumak, yeni plajlar geliştirmek ve dolgu 
alanları ile kıyıda gezinti alanları ve açık kullanış alanları elde etmek mümkün olabilecektir. 
Yat limanları, çekek yerleri ve kıyı bandındaki yürüyüş mesafesini arttırabilecek yüzeylerin 
önerilmesiyle kıyı sathının arttırılması keza kara ile denizin temas sathının arttırılması, 
çoğaltılması ve bu sathın çok çeşitli şekilde dinlenme-eğlenme amaçları için kullanılması 
mümkün olabilmektedir. Bugün buna benzer yaklaşım İstanbul metropoliten bütününde bazı 
bölgelerde uygulanmaktadır. 
Kıyıyı çevreleyen kara üzerinde yapılacak tesisler ve yapılarda, gerek kıyıdaki işlevleri 
destekleyen yapılar, gerekse yine dinlenme-eğlenme amacıyla kıyının kara tarafında yeni bir 
çeşitlenme yaratmak mümkün olmaktadır. 
Adalar planlamasında bir başka amaç da, bugüne kadar oluşmuş ada imajını (açık alan ve 
yapı yoğunluğu dengesi içinde) bozmadan koruyabilmek olmalıdır. Adanın yeşil alanlarının 
tümü orman statüsünde olduğundan, mülkiyet kavramında maliye hazinesi kontrolünde 
bulunan bu alanların herhangi bir şekilde statü değiştirmeleri veya değişik politikalar ile yoğun 
Turizm yatırım bölgeleri oluşturulmasının yeşil dokunun üzerinde getireceği baskı sonucu 
bugün için yapılaşmanın yeterli olduğu Adalar’da yeni yapılaşma alanlarının açılmasının 
Adalar’ın geleceğini tehlikeye düşürebileceğinin kabul edilmesi gerekmektedir. 
Diğer planlama amacı da Adaların dinlenme eğlence ağırlıklı kolaylık tesisleri, günübirlik 
içinse sosyal, teknik alt yapı getirileceği düşünülerek sağlanmasıdır. Bunun için bu 
donatılardan turizm yatırımcılarının da pay alması, uygun yerlerde, yapılaşmaya fazlaca 
imkan tanımadan belli bir konaklama kapasitesi yaratılması olmalıdır. Böylece yerleşme için 
ayrılan alanlarda (iskan bölgelerinde) ticari amaçlı otel ve motel yatırımlarını teşvik etmek 
amacıyla imar planlarında yerleşme içinde konut kullanımlı yapısını, konaklama yapısına 
çevirmek isteyenlere de imkan sağlanabilecektir. 
Adalar’ın koruma amaçlı planlamasında dinlenme-eğlenmeye dönük açık alan kullanımı için 
ayrılmış alanların bir kararla turizm kullanışlarına açılması ve bu yörelerin yalnızca yatırım 
açısından değerlendirilmesinin kentliye dinlenme olanağı sağlayabilecek kısıtlı mekanların 
başka bir kullanıcıya açılması sonucu bazı sorunlar yaratacağı kabul edilmelidir. Dolayısıyla 
değişik kullanıcı türünün, İstanbul metropol bütününe hizmet edecek açık alanlarını tekeline 
alması uygun gözükmemektedir. 
Bundan çıkan sonuç. Adalar sit alanları bütünün turizm yatırımlarına ayrılmasının mümkün 
olamayacağı hususudur. 
Bir bölgenin taşıyabileceği kapasite düzeyine ulaşıldığında ziyaretçi sayısının azalacağı, 
turizm ve dinlenme-eğlenme alanları kullanımında bilinen bir faktördür, Bölgenin kapasite 
düzeyini aşan durumlarda açık alanların azlığı, ulaşım, konaklama ve kolaylık tesislerinin 
yetersizliği, kalabalığın getirdiği can sıkıcı faktörler (servislerdeki ticari zihniyet, müşteriye iyi 
hizmet vermemek, pahalı hizmet etmek vb gibi) dinlendirilmek ve streslerinden arındırılmak 
isteyen insanı yeni mekandan huzursuz ve dinlenmemiş olarak uzaklaştıracaktır. 
Bu davranış biçimi bazı metropoliten çevrelerde yaşayanlarda görülmektedir. Ancak Ada 
mekanı halen açık alanları ile birçok kesime piknik, kıyı bandı kullanış olanakları veren 
önemli bir dinlenme, kendini bulma kaynağı durumundadır. 
İşte burada açık alanların kullanma kapasitesi değerlendirilerek kaynakların yarattığı 
olanaklar doğrultusunda bir planlamanın yapılması kaynak sunumu kapasiteleri dikkate 
alınarak planlama yapılması,  (arz planlaması) gerekli olacaktır. 
Tek yönlü yatırım isteklerinin Adalar’daki doğal dokuyu ve çekiciliği ortadan kaldıracağı 
kesindir. Bu açıdan yaklaşıldığında. Adalar’a yapılan toplu ulaşımın sınırlandırılması, toplu 
ulaşımdaki değişik fiyat politikaları ile Adadaki kaynak kullanımının kontrol altına alınması 
kaçınılmaz olmaktadır. 
Planlamada dikkat edilecek diğer bir husus da yörede sakin ve sessizliğe aykırı yatırımlara 
olanak veren işlevlerden kaçınılması olmalıdır. Fazla gürültülü müzikholler, açık diskolar, 
gürültülü faaliyetli lunaparklar. Adalar için uygun işlevler olarak gözükmemektedir. İstanbul 
ilçeleri içindeki nüfus yapısı incelendiğinde toplam nüfus İçindeki payı ile Adalar ilçesinin yaşlı 
nüfusun gerek İstanbul ili ile gerekse diğer İlçelerle kıyaslandığında en yüksek olduğu da 
görülmektedir. 
Çeşitli nedenlerin yanında Adalar’ın huzurlu ve sessiz mekanının da yaşlı nüfus için çekici 
geldiği söylenebilir. Bu nedenle yaşayanların huzurunu koruyan ve alışageldikleri yaşam 
tarzına saygı duyan bir planlamanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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3. A. Planlamanın Amaçları Ve Hedefleri 
Asıl amaç uluslararası bir (haut-lieu) durumundaki Marmara Takım Adalarının (Büyükada, 
Heybeliada, Kınalıada, Burgazada, Sedefadası, Kaşıkadası) tümünün düzenlenmesini 
koşullandıran ve karakterize eden Adalar bütünün dinlenme-eğlenmeye ait (rekreasyonel) ve 
turistik potansiyel kalitesini de dikkate alarak mekansal düzenlemeyi yönlendiren kriterlerin ve 
çözüm şekillerinin bulunmasıdır. 
Aynı zamanda gelecek nesillere belli bir dönemin kültür mirasından yerleşme örnekleri 
bırakmaktır.  
Keza İstanbul metropoliten alanının en ilginç doğal güzelliklerini ve sit özelliklerini oluşturan 
Marmara Takım Adalarının gelecek kuşaklara bakımlı olarak aktarabilmektir. 
3. B. Plan  Hedefleri 
I. 1/5000 ölçekli hazırlanan planda, planlama kararlarıyla bölgesel veriler ve Adalar 
mekanının bütünlüğü göz önüne alınarak en uyumlu arazi kullanışının saptanması ve doğal 
dokunun korunmasına esas olan bir planlama hedef alınmıştır. 
II. Adalar’ın sit alanları bütünü olarak, doğal sit alanlarının ve kendisine özgü yerleşim 
karakteriyle kentsel sit alanlarının bir bütün halinde korunmasına ve koruma stratejisine 
uygun kullanım ve gelişme planlaması ana hedeftir. 
III. Adalar’ın İstanbul kent bütünü içindeki konumu ve sunduğu olanaklar açısından 
geleneksel kullanım şekli olan sayfiye bölgesi karakterinde korunup, aynı zamanda bir 
dinlenme-eğlenme, boş zamanlar değerlendirme işlevine cevap veren bir mekan olarak 
değerlendirilmesi ve keza belirli ölçüde turizm faaliyetlerine dönük planlanması hedef olarak 
belirlenmiştir. 
IV. Ada bütününde kıyı bandından halkın denizden en fazla yararlanması amaçlanmış olup, 
bu alanların olanaklara bağlı olarak gezi alanları ve yeşil alanlar olarak düzenlenmiş 
öngörülmüştür. 
V. Bu amaçla düzenlenecek kıyı bandında servis hizmeti niteliğindeki yapılaşma koşulları ve 
yerleşim şekli proje ile belirleneceği kabul edilmiştir. 
Ayrıca kıyı bölgelerinde elverişli yerlerde ve işlevsel gereklilik halinde, marina ve deniz 
araçları bakım ve onarımı için gerekli olan çekek alanları, aynı zamanda dinlenme-eğlenme 
amaçlı park alanları düzenlenmesi öngörülmüştür. 
VI. 1/5000 ölçekli Nazım plan kapsamında Milli Savunmaya tahsisli alanlarda tahsis ve 
kullanım şekillerinin değiştirilmesi halinde bu alanların Turizm işlevlerine dönük şekilde 
planlanması öngörülmüştür. 
VII. Bugünkü durumda Adalar bütününün tüm fiziki mekanın değerlendirilmesi, ekolojik 
bütünlüğün sağlanması, Adalar bütününde var olan yaşam tarzının devamının ve 
zenginleştirilmesinin sağlanması ve bunun için doğal koşulları yok etmeden beşeri yönden 
mevcut kapasitenin arttırılması öngörülmüştür. 
Adalar’ın İstanbul bütününe hizmet eden kısa süreli (haftasonu gibi) konaklama olanaklarının 
arttırılması ve sosyo-ekonomik karakteristikleri ekonomiye uygun ve bu amaçla gerekli 
donatım ve düzenlemeye kavuşturulması, turizm ve altyapıya uygun çözümlerin getirilmesi 
öngörülmüştür. 
4. Planlama Politikaları 
4.1. Tarihsel perspektif içinde Adalar’ın kullanımındaki değişim. 20. yüzyılın ikinci yarısında 5 
milyonun üzerinde bir nüfusa sahip İstanbul metropoliten kent bütününde mevcut dinlenme-
eğlenme gereksinimine cevap veren önemli konumdaki sit alanlarından birisinin doğal 
özelliklerinin korunması ve buna koşut kullanımda dinlenme ve eğlenme alanı olarak 
değerlendirilmesi esas alınmıştır. 
Bu amaçla mevcut yaşam biçimini bozmadan onu zenginleştirerek daha donatılı ve olanaklı 
biçimde Adalar bütününü düzenlemek için açık alanlar, orman, kıyı, gezi alanlarını sistematik 
olarak koruyan, kullanıcıya açan, kolaylık tesisleri, bakım onarım ve yatırım gerektiren 
hallerde işlevlerin ekonomik olarak canlı tutulabilmesi için açık alanların işletmelerce 
değerlendirilmesine de olanak veren açık alan politikaları ve planlama kararları geliştirilmiştir. 
4.2. Adalar’da belirli kapasitelerde tutmak üzere turizme dönük yatırım kararlarının Adalar 
yerleşik alanı içindeki uygun alanlarda veya mevcut yapı stoğu içinde (meskun kullanımlar 
içinde) gerçekleştirilmesi düşünülmüş ve açık yeşil mekanların da günübirlik kullanıma 
ayrılması düşünülmüştür. 
4.3. Adalar’daki yerleşik alanların mevcut durumunun korunması dolayısıyla gelişme alanları 
açılmaması kabul edilmiştir. 
4.4. Adalar’daki gecekondu alanlarının doğal sit alanları içinde tartışması yapılarak çeşitli 
alternatifler denenmiştir. Bu alanların sit alanı içinde belli bir esasa göre değerlendirilmesi için 
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sit alanları içindeki derecelendirmenin 1. 2. 3. derece sit alanları kullanım esaslarına bağlı 
olarak belirlenmesi gerekmiş ve orman alanı içindeki gayri yasal yapıların dondurulması 
kabul edilmiştir. 
4.5. Adalardaki açık alanlar ancak belli ölçülerde kullanılabilecek kapasitededirler. Günübirlik 
kullanıcıların bu kapasiteyi zorlamaması için Adalar-İstanbul ulaşımı ekonomik politikalarla 
(taşıt araçları sınırlandırılması veya fiyat politikaları ile) doğanın tahrip edilmesi önlenmesi 
düşünülmüştür. 
4.6. Adalar yerleşik alanlarındaki yapı dokusu ve yoğunluğu yeni plan kapsamında da 
korunacak, bu amaçla mevcut dokuyu değerlendiren bir araştırma yapılarak sonuçları yeni 
planda uygulanacaktır. 
4.7. Adalar kıyılarının kullanış olanaklarının arttırılması, İstanbul yerleşik alanının 
günübirlikçilerine yeterli hizmet verebilmesi için kıyı dolguları yapay plajlar, doğal plajlar, 
marina ve çekek yerleri kıyı ve deniz hareketlerini değerlendiren bir araştırmanın sonuçları ile 
birlikte planlanacaktır. Bu planlama sırasında insan ölçüsü, insanların kullanışı ve kıyı dizaynı 
ilişkileri önemle dikkate alınacaktır. 
4.8. Adalar’da yönetim gereği yapılacak eğitim, idari ve diğer hizmet yapılarının Adalar’ın 
yerleşik alan karakterine uygun olmasına özen gösterilecektir. Bugünkü yerel yönetim ve 
mülki idare yapıları Adalar bütünlüğü içinde genel sisteme uyumlu ve örnek yapılardır. Bu 
özelliğin korunması gerekmektedir. 
4.9 Adalar bütününde her bir ada bir sit ögesidir. Her bir adanın kendi içinde doğal sit ve 
kentsel sit özellikli bölgeler bulunmaktadır. 
Kentsel sit kendi içinde yapılanmanın disipline edileceği hükümlerin uygulanacağı yerleşme 
birimlerine ayrılacaktır. Doğal sit ise alanın koruma-kullanma dengesi içinde ileriki kuşaklara 
aktarılabilmesi için doğal sitin nitelikleri ve nicelikleri sistem bütünü içinde göreceli olarak 
değerlendirilecektir. (1. derece sit bölgesi, 2. derece sit bölgesi, 3.derece sit bölgesi gibi. Bu 
bölgeler içindeki yapılaşma ve kullanımda aynı sisteme uygun olarak geliştirilecektir.) Bu 
ayırımda 1.derece doğal sit bölgesi içinde herhangi bir yapılaşma olmayacaktır. 2 derece 
doğal sit bölgesi içinde ise günübirlik kullanımcıların gereksinimi olan servis üniteleri (wc, çay 
ocağı, kahvehane, küçük satış üniteleri, soyunma ve duş kabinleri gibi) 3.derece doğal sit 
alanlarında ise doğal yapıyla uyumlu küçük bir kullanım emsaline göre turizm konaklama 
tesisleri yapılabilecektir. 
4.10. Adanın kendine özgü mimarisinin korunmasına, yaşatılmasına ve yeni yapılaşmalarda 
özgün çalışmalara komşu parsellerdeki değerlerin korunması için gerekli plan kararları imar 
planı ve notları içinde yer alacaktır. 
4.11. Adanın mekansal kalitesini artırabilmek için, özel aydınlatma, kent mobilyaları, kaldırım 
ve meydan düzenlemeleri, vista noktaları düzenlenmesi, her türlü ilave değerleri için gerekli 
yatırım olanakları yaratabilecek projeler yapılacaktır. 
4.12. Adalar’da “TUR GÜZERGAHI” olarak bilinen ulaşım aksları bozulmadan, 
değiştirilmeden planda dikkate alınacaktır ve değerlendirilecektir. 
4.13. Planlama politikalarının saptanmasına yardımcı diğer politikalar: 
4.13.1. Adalar’da yaz nüfusu ve açık alan politikaları arası ilişkiler: 
Adalar daimi oturanlar kış nüfusu 14.534'tür. Yine Adalar bütününde nüfus bölümünde ele 
alınan çeşitli yöntemlere göre yapılan değerlendirmeler sonucu maksimum 150.000 kişi 
olarak bulunmuştur. Planlama’da ileriye dönük hedef olarak 2010 yılı seçilmiş olup, bu 
hedefle kışlık nüfus 20.000 kişi, yazlık nüfus da 200.000 kabul edilmiştir. Açık alanların 
düzenlenmesi, kullanılması, kültür etkinlikleri için düzenlenecek mekanlar ve sosyal altyapı 
tesislerinin tümüne ilişkin değerlendirmelerde söz konusu projeksiyon nüfus esas alınmıştır. 
4.13.2. Yapı yoğunluk politikası saptanması: 
Adalar’da yapı yoğunluğunu belirleyen inşaat alanı katsayısının kontrol altında tutulabilmesi 
için projelerde belirli bölümlerin dışındaki yerler tapuda ortak bölüm olarak sınıflandırılmalı ve 
bağımsız mülkiyete konu edilmemelidir. 
4.13.3. Kıyı kullanımı ile ilgili politika saptaması: 
Adalar kıyısında plan kararları ile önerilen yapay plajlar için gerekli olan kum ve çakıl zemin 
için İ.T.Ü. Su ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezi tarafından 
hazırlanan raporda belirtilen dip sedimentleri ile ilgili bölümde gerekli bilgi verilmektedir. 
Adalar nazım planında önerilen yapay plajların gerçekleştirilmesi ileride ele alınacak herhangi 
bir çalışmada söz konusu rapor içeriğinden faydalanılacaktır. 
Adaların kuzey ve doğu kıyılarında dalga şiddeti az olduğundan, tabanda hareket olmayacağı 
söylenebilir, Bu nedenle yapay plajların ve kumsalların Adalar’ın kuzey ve doğu kıyılarında 
dolgu ve yürüyüş alanları diğer yönlerde yer alabilecektir. 
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Açık alan aktiviteleri çerçevesinde düzenlenen mekanlar, kolaylık tesisleri ile yaşayanların 
günlük aktivitelerini kolaylaştıracağından, bu alanları kullanan kişilerin, bebek, çocuk, genç, 
orta yaşlı, yaşlı gibi değişik dinlenme alanı ihtiyacı olduğu düşünülerek bebek parkları, çocuk 
bahçeleri, genç oturma köşeleri, spor alanları, orta yaşlılar için sakin mekanlar, sigara, kibrit 
bayileri, vs. açık alan düzenlenmesi içinde düşünülmelidir. 
Devre-tatil; ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan bir sistem olarak yasal yıllık tatil günlerin 
boyutlarında gerçekleştirilebilen bir zaman biriminden oluşmaktadır. 10-15-20 günlük tatil 
devreleri içerisinde dinlence ve eğlence olanağı arayan insanlar için yaratılmış bu sistem, 
halen belli ekonomik çizgilerdeki grupların aradığı bir dinlence mekanının oluşmasına olanak 
vermektedir. Adalar çevresinde de yaşam çeşitliliği bakımından böyle mekanları 
oluşturabilecek fiziki düzenlemeler yapılabilir. 
Yazlık Evler; Konut politikamızda ikincil evler olarak nitelendirilen bu yapı birimleri genellikle 
yazın taşınılan ve kış aylarında boş bırakılan bir yapı sistemidir. Böyle bir sistem ekonomik 
yapıdan kaynaklanmaktadır. Adalar’da özellikleri itibariyle bu nitelikli ev tipi çokça 
görülmektedir. Ayrıca metropoliten yaşam standartlarının geniş ekonomik yelpazesi bize 
planlama alanı içinde bir yapı türünün talebini ortaya çıkartmaktadır. 
Turizm Yatırımları: Adalar gibi tanımlanmış çeşitli aktivitelere ve doğal güzelliklere sahip bir 
yaşam çevresinde turizm politikasının ortaya çıkardığı otel, motel, apart otel türünden 
yapılanmalar, 3. derece doğal sit ve kentsel sit içinde yer olabilecektir. Bu durumda çevre 
hiçbir şekilde bozulmayacak ve yıpratılmayacaktır. 
5. Gelişme Stratejisi 
Yukarıda tanımlanan amaçların ve hedeflerin gerçekleşebilmesi için kullanıcıların istekleri ve 
özlemleri dikkate alınarak, sosyal araştırmalar değerlendirilerek, kullanıcının isteği ile kaynak 
sunumunu bütünleştiren dengeleyen bir planlama yapılacaktır. 
Takım Adalarda Kentsel Sit ve Doğal Sit Bölgelerinde Genel Kararlar ve Plan Kararları 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 29.7.1980 tarihinde onayladığı ve halen yürürlükte bulunan 
metropoliten alanın 1/50.000 ölçekli planında, Adalar kıyı kullanımına bağlı rekreasyon 
merkezleri olarak belirlenmiştir. 1/200.000 plan kararları içinde bulunan 2.4. madde ise 
1/1000 ölçekli plan aşamasında değerlendirilecektir. 
I. Genel Kararlar 
1. 1/5000 ölçekli sit koruma nazım imar planının uygulama kararlarını açıklayan plan notları, 
K.T.V.K.K’nun görüşünün belirlenmesinden sonra, 16.05.1984 tarihli ve 2191 sayılı K.T.V.K.K 
tarafından belirlenmiş olan “Geçiş Dönemi Yapılanma” koşullarının yerini alacak, dolayısıyla 
1/1000 ölçekli Koruma İmar Planları yapılıncaya kadar 1/5000 ölçekli plan kararları ve notları 
geçerli olacaktır. 
2. 1/5000 ölçekli planda Adalar’ın her birinde plan sınırları içinde yapılacak mevzii imar 
planları ve 1/5000 ölçekli planın getirmiş olduğu ilkelere göre hazırlanacak avan projeler ilgili 
Belediye tarafından incelenerek değerlendirilecektir.  
3. Adalar’da kentsel sit dışında, doğal sit içinde 2. ve 3. derece sit alanlarında bulunan açık 
alanlar genel olarak halkın dinlenme gereksinimlerini karşılamak için kullanıma elverişli 
duruma getirilecektir. Dolayısıyla alanlarda kamu ve özel kesim tarafından yapılacak 
tesislerle ilgili avan projeler bu ilkeye göre incelenip, değerlendirilecektir.  
4. Kentsel sit ve doğal sit bütünlüğü içinde Adalar’da sosyal donatılar ancak bulunduğu kendi 
çevre nüfusuna hizmet edecek nitelikte olacaktır. İstanbul Metropoliten bütününe hizmet 
verecek sosyal donatıların (eğitim-sağlık-yönetim gibi) yapılaşmasına izin verilmeyecektir. 
Kamu tesisleri için ancak ada yaşamına gerekli olanların yapılaşmasına izin verilecektir.  
5. Adalar’da mevcut kadastral dokunun daha fazla parçalanmaması için ifraz 
yapılmayacaktır. 
6. Adalar’da her ne şekilde olursa olsun taş ocağı ve kireç ocağı açılmayacak, işletilmeyecek 
ve kum alınmayacaktır. 
7. Adalar bütününde kentsel sitler ve doğal sitlerden 3. derece doğal sit alanlarında kıyı 
düzenlemeleri, deniz ve kıyı hareketleri ile ilgili bilimsel raporlara göre yapılacaktır. Adalar 
bütününde kıyılarda deniz hareketlerinin yarattığı engeller ve geniş alanlar gerektirmesi 
nedeni ile yat limanları gibi büyük su yapıları yapılmayacak, ancak marina mini marina, çekek 
yerleri, barınaklar gibi su yapıları, teknik raporlara dayalı olarak hazırlanan projelerden sonra 
yapılacaktır.  
8. Adalar bütününde hiçbir yerde ve şekilde donatılarla ilgili tip proje uygulanmayacak, Ada 
karakterine uygun projelendirme yapılacaktır.  
9. Adalar bütününde özellikle Büyükada, Heybeliada ve Burgazada’da kentsel sit 
bölgelerindeki konut alanlarında, işlev değişikliği ile turizm tesis alanlarına dönük talepler tur 
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yolları üzerinde ve tur yolu ile kıyı arasında kalan kesimlerde yapılacaktır. Ancak, yapılanma 
tur yolu üzerindeki gabari ve çekme mesafeleri yönünden mevcut yapılaşma düzenine 
uyumlu olacaktır. Tur yolu çevresine yapılacak turizm tesisleri Tur Yolunun genel karakterini 
bozmayacak şekilde yapılacaktır. Tur yoluna yapı yaklaşma mesafesi en az 10m olacaktır.  
10. Kentsel sit alanlarında imar parsellerinde yapılanma dışında kalan alanlarda parsel içinde 
mevcut ağaçlara zarar vermeyecek şekilde açık spor tesisi (tenis gibi) ve havuz 
yapılabilecektir.  
11. 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın onayından önce onanmış vaziyet 
planları ve mevzii imar planları;  
a) Uygulanmış ise aynen kabul edilecek. 
b) Uygulanmamış ise bu plan hükümlerine göre yeniden irdelendikten sonra, düzeltilerek 
uygulanacaktır. 
12. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları yapılıncaya kadar kentsel sit 
bölgesinde kalan parsellerdeki konut alanlarında müştemilat yapılamaz. Ancak turizm amaçlı 
tesisler için, projelendirmede gerekli mimari özen gösterilerek ve yönetmelik hükümlerine 
uyularak müştemilat yapılabilir. Yapılacak müştemilat binalarının alanları TAKS’a dahil 
edilecektir.  
13. Doğal sit alanının sınırına bitişik parsellerde plan kararlarında belirlenen esaslara göre 
elde edilen yapılanma hakkı, her binada taban alanı 100m²’yi geçmeyecek şekilde 
kullanılacaktır. 
II. Kentsel Sit Bölgelerinde Plan Kararları 
1. Adalar bütününde çoğu ikincil konut nitelikli konut alanlarının yerleşim özellikleri nedeniyle 
siluet yönünden olumsuz sonuçları önlemek amacıyla yerleşmeler genelinde belirli bir 
birimleşmeye gidilmiş ve birimlerin de yeşil bantlarla ayrılması kabul edilmiştir. Bu bantların 
1/1000 ölçekli planlarda oluşturulmasında %35 düzenleme payı alınacak ve yetmediği 
yerlerde kamulaştırma yapılacaktır. 
• Siluet alanında kalan konut alanları denizden ve diğer adalardan algılanan alanlardır. 
Adalar’ın genel peyzajının ve siluetinin korunması için bu alanlarda düşük yapılanma ve 
nüfus yoğunluğu uygulanacaktır. 
• Konut alanları 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında  
a) Yoğunluğu korunacak bölge 
b) Yoğunluğu değişecek bölge 
c) Düşük yoğunlukta bölge 
Olmak üzere ayrılmış ve gösterilmiştir. Keza konut bölgelerinde özel hükümlerin 
uygulanacağı kesimler 1/5000 plan üzerinde işaretlenmiştir. 1/1000’lik Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planları yapılıncaya kadar konut alanlarında hazırlanacak mevzii imar 
planları bu esaslara göre düzenlenecek ve uygulanacaktır. 
• Yoğunluk bölgelerinde kullanma emsalleri 1/1000’lik uygulama planında belirleninceye 
kadar aşağıdaki maddede belirlenen parsel bazındaki kullanma emsalleri uygulanacaktır. 
• Adalar’da bulunan ve orman tehdidi alanı içinde kalan kaçak yapılar, kentsel sit alanları 
dışında ve doğal sit alanları içinde bırakılmış ve yapılanma koşulları da doğal sit statüsü 
içinde değerlendirilmiştir. 
2. Konut Alanlarında Yapılanma Koşulları 
2.1. Kentsel sit alanlarında sayfiye karakterinin korunması ve dinlenme olanaklarının 
çeşitlenmesine uygun yapılanma koşulları getirilmiştir. Dolayısıyla 1/1000 Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planları yapılıncaya kadar konut alanlarındaki yapılaşma yoğunluğu parsel 
büyüklüğü ile ilişkili olarak belirlenmiştir. Parsel büyüklüğüne ilişkin TAKS ve KAKS değerleri 
gösterilmiştir. 
2.2. Geçiş döneminde Büyükada Banyo Sok.- Ceylan Sok. Arası hariç kıyı ile tur yolu 
arasında kalan ve tur yolu üzerinde yola cephesi bulunan parsellerde, Heybeliada, Heybeli 
Mektep Sok.- Kentsel Sit alanı sınırı arası; Burgazada yük iskelesi civarı-Manastır arası, S.S. 
Kulübü- Kentsel sit sınırı arası; Kınalıada futbol sahası-Kentsel Sit alanı sınırı arası ve tüm 
adalarda, Doğal Sit alanına bitişik parsellerde özel hüküm bölgesindeki parsellerde 
TAKS:0.12, KAKS:0.30 olacaktır. Bu yerlerde bodrum katı kazanılamaz. 
2.3. Geçiş döneminde konut alanlarında mevcut çevre koşullarına uygun bir biçimde, ön ve 
arka bahçe mesafeleri ile komşu mesafeleri ilgili Belediyece belirlenecektir.  
2.4. Konut alanlarında bulunan tescilli eski eserlerin parsellerinde belirlenen TAKS ve 
KAKS’a göre bulunacak inşaat alanından eski eser alanı düşüldükten sonra kalan inşaat 
alanı kadar yapılanma koşulu uygulanır, ancak yapılanma için koruma kurulunun görüşünün 
alınması zorunludur.  
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3. Donatı Alanları 
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı üzerinde belirlenen, ancak yer belirleme 
yapılmayan gerekli donatım alanları 1/1000 ölçekli uygulama planında tamamlanacaktır.  
3.1. Ticaret Alanları 
Ticaret alanları 1/1000 ölçekli uygulama planları onanana kadar yapı yoğunlukları H:6.50 
metreyi aşmamak kaydıyla Belediyesi ve Koruma Kurulunca belirlenir.  
* 1987 yılına ait raporda Ticaret Alanlar başlığı altında şu notlar yer almaktadır: 
1/1000 uygulama planları yapılıncaya kadar 1/5000 ölçekli koruma (nazım) imar planında 
ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgede, sınai üretim yapan çevre kirletici birimlerin 
açılmasına ve çalışmasına izin verilmez. Ticari bölgede yapı yoğunlukları parsel büyüklüğü 
ile ilgili olarak şöyle belirlenmiştir.  
Arsa Büyüklüğü   KAKS 
100 m2’den küçük  1.60 
100-200 m2 arası  1.50 
200-300 m2 arası  1.00 
300-400 m2 arası  0.80 
400-500 m2 arası  0.70 
500 m2’den büyük parsellerde mevzii imar planına göre uygulama yapılacaktır. Ticaret 
bölgelerinde bodrum katı KAKS’a dahil değildir. 
* 1987 yılına ait raporda Kentsel Sit Bölgelerinde Konut Alanlarında Yoğunluk Bölgelerinin 
Taban Alanı Katsayısı-Kat Alanı Katsayısı Tabloları ile Düşük Yoğunluklu Bölgede Parsel 
Bazında Kat Sayı Değerleri verilmişken 1990 onaylı raporda bu başlıklar yer almamaktadır. 
Kentsel Sit Bölgelerinde Konut Alanlarında Yoğunluk Bölgelerinin Taban Alanı Katsayısı-Kat 
Alanı Katsayısı Tabloları 
     TAKS    KAKS 
100 m2’den küçük   1.60    1.25 
101-200 m2 arası   0.40    1.00 
201-300 m2 arası   0.30    0.75 
301-400 m2 arası   0.25    0.62 
401-500 m2 arası   0.23    0.57 
501-600 m2 arası   0.21    0.52 
601-700 m2 arası   0.20    0.50 
701-800 m2 arası   0.19    0.47 
801-900 m2 arası   0.18    0.45 
901-1000 m2 arası   0.17    0.42 
1001-1200 m2 arası   0.15    0.37 
1200-1500 m2 arası   0.13    0.32 
>1500 m2    0.12    0.30 
Düşük Yoğunluklu Bölgede Parsel Bazında Kat Sayı Değerleri 
Her ölçekteki parselde düşük yoğunluklu bölgeler 1/5000 ölçekli planda özel hükümler 
bölgesi sınırları içinde kaldığından yoğunluk özel hükümler bölgesi için getirilen TAKS:0.12, 
KAKS:0.30 H(max): 6.50m olarak uygulanacaktır. 
Not: 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planları yapılıncaya kadar uygulamada parsel bazında 
rapor ekinde verilen net yapı yoğunluğu emsalleri kullanılacaktır. 
3.2. Turizm Tesis Alanları 
Kentsel sit bölgesi içinde turizm tesisleri olarak yer alacak konaklama üniteleri genel kararları 
belirlenen yerlerde ve şeklinde Kültür ve Turizm Bakanlığının yasa ve yönetmeliklerinin 
uygulanacağı tesislerdir. Mevcut konaklama tesisleri ve konaklama olanaklı özel kulüp 
tesislerinin gelişmeleri 1/1000 ölçekli planlarda ele alınacak, kentsel sit bölgesinde belirlenen 
yerlerdeki parsellerde çevre oluşumuna uyum sağlanacak ve yapılaşma katsayısı yoğun 
bölgelerde KAKS:0.60’ı, az yoğun bölgelerde KAKS:0.30’u geçmeyecektir. H:6.50m olacaktır.  
3.3. Yeşil Alanlar, Spor Alanları 
Kentsel sit bölgesinde toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, 
dinlenme, gezinti ve kıyı alanlarında 0.01 TAKS ile en çok 3.00 metre yükseklikte, toplam 
kapalı alanı en fazla 40m² olan büfe, wc gibi kolaylık tesisleri yapılabilir. Bu tesislerin 1/500 
ve 1/100 avan projesi Belediyesince ruhsata bağlanır. 
Konut alanlarında park, çocuk oyun alanları, çocuk parkları, gezi yolları ve kıyı 
düzenlemesiyle ilgili gereksinimi olan durumlarda 3194 sayılı kanunun 18. maddesi 
uygulanacaktır.  
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Spor alanları Adalar bütününde mevcut spor tesislerinin dışında yapılacak, spor tesisleri 
özellikle su sporlarına dönük olacak ve kapalı spor salonu yüzme havuzu ile ilgili projeler, 
yerleşme genel karakterini ve silueti etkilemeyecek şekilde hazırlanarak belediyesince 
onanacaktır. 
3.4. Kamu Alanları, Askeri Alanlar 
Kamu alanları ile ilgili genel kararlarda 1.4’teki gibi hareket edilecektir.  
Askeri alanlar 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planları içinde bulunan ve askeri 
kullanışlara tahsisli alanlarda, bu tür kullanış dışına çıkıldığında bu yerler ancak rekreasyon 
veya turizm amaçlı kullanıma dönüştürülebilirler.  
3.5. Yönetim- Eğitim-Sağlık ve Sosyo-Kültürel Kullanımlı Yapılar 
Yönetim, eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel kullanımlı yapılar için yapılanma yoğunluğu 
Adalar’ın genel karakterine uygunluk esas alınarak değerlendirilecektir. Bu yapılarda max 
TAKS:0.40, max KAKS:1.20’yi geçmeyecek, bu esaslara göre düzenlenen avan projeler 
koruma kurulu görüşü alındıktan sonra belediyesince onaylanacaktır.  
Yönetim, eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel amaçlarla işlevlendirilen binalarda tip proje 
uygulanmayacak, projeler çevresine, ada mimari esas ve ilkelerine uygun olarak 
düzenlenecektir.  
III. Kentsel Sit Bölgelerinde Planlama Genel Hükümleri 
1. Binalara Kot Verilmesi 
Üzerinde yapı yapılmasına izin verilen parsellerde imar durumu ve ruhsat alınmadan önce, 
binaların kot alma durumunu değiştirmek amacıyla arsalarda hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 
Aykırı davranış halinde 1/1000 ölçekli haritalardaki doğal zemin ve çevresindeki durum esas 
alınır. 
Kotlar binaların en dış köşelerindeki tabii zemin ortalamasından alınır. 
Eğimden dolayı fazla kat kazanılamaz. Gerekli hallerde ikinci bodrum kat çıkmayacak 
şekilde, kat tespiti ilçe belediyesince yaptırılır. Bu durumda ikinci bodrum katları iskan 
edilemez ve bağımsız bölüm tesis edilmeyerek ortak alan kullanılır.  
Hangi koşullarda olursa olsun, eğimden dolayı kazanılan inşaat alanı KAKS’a dahildir. 
2. Bina Ölçüleri 
Ön bahçe mesafesi çevre yapı adası oluşumu dikkate alınarak belirlenir. Tesviye eğrilerine 
paralel bina cepheleri, çıkmalar hariç 15 metreyi derinlikleri ise çıkmalar hariç 12 metreyi 
geçemez. 
Özel olarak belirlenmeyen hallerde bahçe mesafeleri için İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.  
3. Hafriyat Yapılması 
Parsellerdeki hafriyatlarda komşu parsele 2 metreden az yaklaşmamak koşuluyla hafriyat 
sınırı, yapının arsaya oturduğu alanın en çok 2.5 metre dışına taşabilir. Bu alanın dışında 
doğal zemini değiştirici ikinci bir hafriyat yapılamaz. 
4. Çıkmalar 
Yerleşik bölgede yapı adası yakın çevresindeki yapılaşmaya uygun olarak çıkmalar 
yapılabilir, belediyesince belirlenir. Kapalı çıkmalarda komşu parsele 3 metreden, açık 
çıkmalarda 2 metreden fazla yaklaşılmaz. Açık ve kapalı çıkmalar KAKS’a dahildir.  
5. Çatı, Saçak ve Çatı Altı Hacimleri 
Saçak seviyesi muhafaza edilmek koşuluyla değişik türde çatılar yapılabilir. Ancak ayrık 
düzende yapılanmada iki satıhlı çatı yapılamaz. Saçak genişliği en çok 1.50m, en az 
1.00m’dir. Teras katı ve çekme kat yapılamaz. Çatı eğimi %33’ün altında, %40’ın üstünde 
olamaz. Çatı altında meydana gelebilen hacimlerden 2.20m yükseklikte ve daha fazla alanlar 
KAKS’a dahil edilir. 2.20m yüksekliğin altında kazanılan çatı hacimleri KAKS’a dahil değildir. 
6. Bina Dış Görünümü 
Adalar’ın ve çevresinde özeliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak ve peyzaj 
yönünden gerekli görünümü elde etmek için binalarda, cephe şekli, kaplama cinsi, dış boya 
ve çatı şekli ile malzemesi, bahçe duvarı ve parmaklıklar, yerleşme birimleri için 1/1000 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı ve 1/500 kentsel tasarım proje ve kentsel tasarım 
rehberi oluşturuluncaya kadar belediyesince oluşturulacak estetik kurul tarafından 
değerlendirilecektir.  
IV. Kentsel Sit Bölgelerinde Planlama Özel Hükümleri 
1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı üzerinde belirlenmiş olan yerleşik 
alan içinde konut bölgesinde peyzajı ve silueti etkileyen bölge, özel hükümler bölgesidir. Bu 
bölgelerdeki yapı adalarında belirlenen yapılanma koşulları özel hükümleri oluşturur. 
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Adalar’da genelde siluet alanında ve doğal site bitişik alanlarda kalan bölgelerin büyük bir 
kısmı özel hükümler bölgesinde kalmaktadır. Bu planlardaki yapılanma koşulları 1/1000 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları yapılıncaya kadar aşağıdaki gibidir: 
• TAKS 0.12’dir 
• KAKS 0.30’u geçemez (çıkmalar dahil). 
• Bina yüksekliği max 2 kattır. 
• Ön bahçe mesafesi en fazla 5.00 metredir. 
• Arka bahçe mesafesi en az 4.00 metredir. 
• Bulunduğu bölgenin siluete etkinliği parselde veya çevresinde yapılan yoğunluk göz 

önüne alınarak ayrıntı 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında belirlenecektir.  
Bu alanlar içinde kalan büyük parsellerde çevrenin gereksinimi olan sosyal donatılar için terk 
edilen alanlar emsal hesabına katılmaz. 
V. Kentsel Sit Bölgelerinde Diğer Hükümler 
1. 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında açıklık bulunmayan hususlarda 
İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir. 
2. Yeni yapılan binalarda bitişik parsellerdeki eski eserlerin saçak yüksekliği aşılamaz. 
3. Proje tasdik aşamasında parsel üzerinde korunması gerekli ağaçlar tespit edildikten sonra 
1/200 ölçekli bahçe düzeni projesi onanmadıkça inşaat ruhsatı verilemez. Bahçe düzeni 
projesi içinde, bahçe duvarı ile ilgili detaylar, setler, teraslar ve hafriyat durumu 
belirlenecektir. 
4. İmar düzenlemelerinde TAKS ve KAKS brüt parsel alanı üzerinden değerlendirilecektir. 
5. 1/1000 Koruma amaçlı Uygulama İmar Planları yapılıncaya kadar, yapı adasının 
çoğunluğu dar parsellerden oluşup, bitişik nizam olarak oluşmuş ise yapı adasının 
oluşumuna uygun olarak tekli, ikili, üçlü veya bitişik nizamda asgari bina cephesini sağlamak 
üzere etüde, belediyesi yetkilidir. Bitişik parsellerdeki eski eser saçak yükseklikleri 
değerlendirmede dikkate alınır.  
6. Sivil ve kamusal kullanım alanlarında Adalar’ın genelde sit özelliklerine zıt düşen ve 
görünümü bazen uyumsuz yapılaşmanın site uyumlu hale getirileceği yerler 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında belirlenecek ve bu konuda uygulamada İlçe 
Belediyesi yetkili olacaktır. 
7. Adalar bütününde özellikle Büyükada ve Heybeliada’da mutlak koruma alanları 
belirlenmiştir. Bu alanların belirlenmesindeki esas hedef yalnızca tescilli yapı bulunan 
parsellerin değil, bunların çevreleriyle birlikte korumaya alınması olarak kabul edilmiştir.  
*1987 plan raporunda yer almayan “Mutlak Koruma Zonu” maddesi 1990 revizyon raporuna 
eklenmiştir.  
VI. Doğal Sit Bölgelerinde Plan Kararları ve Planlama Hükümleri 
Doğal sit alanları doğal yapısı peyzaj özellikleri, ilgi çekici ögeleri, kıyı oluşumu gibi doğal 
değerlerin yoğunluğu özelliği ve niteliklerine göre; 
a) 1. derece doğal sit alanları 
b) 2. derece doğal sit alanları 
c) 3. derce doğal sit alanları 
olmak üzere 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında gösterildiği şekilde 
ayrılmıştır. 
a) 1. derece sit alanları içinde yeniden yapılanmaya izin verilmez. Bu alanlarda önceden var 
olan yapılar, ancak turizm işlevine açık olarak kullanılabilirler. 
Bu alanlarda doğal güzellik ve değerlere ulaşmak ve yararlanmak için yol düzenlemesi ve 
manzara seyir terasları, mevcut doğal dokuyu bozmaksızın düzenlenebilir. 
1. derece sit alanları içinde bulunan tarihi, doğal ve diğer özelliklere sahip alanlar, mesire 
yerleri olarak düzenlenebilir. Bu alanlardaki her türlü işgal ve aykırı kullanışlar açık alan 
olarak düzenlenir 
b) 2.derece sit alanları içinde sınırlı kullanım getirilmiş olup, günübirlik kullanıma ayrılan 
alanlar bulunmaktadır. Kentlinin günübirlik eğlenecekleri, dinlenecekleri bu alanlarda, büfeler, 
oturma yerleri, yemek pişirme ve yeme yerleri gibi servis üniteleri belirli kapasitede kır 
kahvesi, çayevi ve lokanta gibi tesisler yapılabilecektir. Rekreasyon alanları, boş zamanları 
değerlendirme olanağı veren, dinlenme ve eğlenme tesisleri ile değerlendirilen alanlardır. 
Günübirlik gelenlere ayrılan alanlarda 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
yapılıncaya kadar TAKS:0.01, yükseklik en çok 3.00m olmak ve toplam inşaat alanı 40m² 
olmak üzere büfe, wc gibi sosyal alan gereksinimi için gerekli tesisler yapılabilir. Yapılacak 
tesislerin bina cephe ve derinliği 7.00 metreyi geçemez, yapılarda taş hariç doğal malzeme 
kullanılacaktır. 
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c) 3.derece sit alanlarında üç tür kullanım bulunmaktadır. 
• Rekreasyon alanları 
• Turizm günübirlik alanları 
• Estetik müdahale alanları 
Rekreasyon alanlarında KAKS:0.06 H:4.50 metredir. 4000m²’den büyük alanlarda toplam 
inşaat alanı 250m²’yi geçemez. Bu tür tesislerin 1/500 ve 1/100 avan projesi Koruma Kurulu 
onayı alınarak belediyesince ruhsata bağlanacaktır. 
Turizm günübirlik tesis alanları 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında belirlenmiş 
alanlardır. Turizm merkez alanları içinde kalan 3. derece doğal sit içinde turizm günübirlik 
tesis alanlarında ancak turizm günübirlik tesis alanları oluşturulabilir ve geliştirilebilir. Bu 
alanlarda brüt KAKS:0.10 H:4.50m olup kapalı alanlar 2500m² parsellere kadar, 250m²’yi, 
daha büyük parsellerde bir defada toplam 400m²’yi geçemez ve ancak bu alanlarda 
rekreasyon faaliyetleri ve turizm yasasında getirilecek fonksiyonlar yer alabilir. Turizm 
günübirlik tesislerinin avan projeleri Koruma Kurulu görüşü alınarak belediyesince 
onaylanacaktır. 
Adalar’da 1. derece doğal sit alanı, genelde mevcut orman sınırı ile üst üste düşmektedir. 
Dolayısıyla Adalar’da orman sınırı içinde kentsel sit alanına bitişik kesimlere yapılmış olan 
mevcut kaçak statüdeki yapılar 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında işaretlenen 
sınırlar içinde, estetik müdahale amacıyla 3. derece sit alanları olarak belirlenmiştir.  
Doğal sit içinde ve orman sınırı içinde kalan parsellerde yapılanma olamaz. Orman 
mülkiyetinde kalan parseller için ancak orman mülkiyetinden çıkması halinde Hmax:3.00m, 
e:0.06 estetik müdahale alanı koşulları geçerlidir. 
Turizm bölge alan ve merkezleri içinde turizm ile ilgili fonksiyonlar 2634 sayılı Turizm Teşvik 
Kanununun 7. maddesi uyarınca Turizm Bakanlığınca onaylanmadan uygulama yapılamaz.  
Peyzaj Kararları 
• Adalar’ın orman alanlarının ilgili paftalarda gösterildiği sınırlar içinde karakteristik orman 

ağaç türleri ile onarılacak ve tamamlanacaktır. 
• Paftalarda belirtilen maki alanları onarılacak ve öngörülen makiler tesis edilecektir. 
• Orman kent dokusu, orman kıyı, orman maki, orman vadi, maki kıyı, maki çayırlık kıyı 

bağlantıları sağlanacaktır. 
• Primer makiler korunacak, onarılacak, sekonder makiler ormana dönüştürülecektir. 
• Bozulmuş çayırlıklar doğal türlere bağlı olarak onarılacaktır. 
• Deniz flora ve faunası korunacaktır. 
• Kara flora ve faunası korunacaktır. 
Not: Kentsel ve doğal alanlarda halen mevcut bitki materyali listesi raporda verilmiştir. 
Kent dokusu içerisinde ve sınırda yer alacak yeşil doku hakkındaki genel öneriler aşağıda 
verilmiştir. 
1. Kent-orman, kent-kıyı bağlantılarının kentsel ve kırsal peyzaj planlaması ilkelerine bağlı ve 
geleneksel yapıya uygun olarak düzenlenmesi 
2. Kent içi yeşil alanların gene Adalar’ın genel yapısına ve geleneksel özellikleri dikkate 
alınarak kentsel peyzaj planlaması ilkelerine bağlı olarak ele alınması, 
3. Kent-orman, orman-kıyı geçiş alanlarının oluşturulması 
4. Kent dokusunda yer alan süs bitkilerinin tür zenginliğinin arttırılması gerekir.  
 
Ek B.8. 1/1000 Ölçekli Koruma İmar Uygulama Planı Raporu (1988) 
A. 1/1000 İmar Uygulama Planı İçin Genel Açıklama Ve Plan Kararlarının Tartışılması 
M.S.Ü. Rektörlüğü I No’lu Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde çalışmaları yürütülen 
Marmara Takım Adalarına ait Sit Koruma planlamasının ilk etabında,1/5000 ölçekli Koruma 
(Nazım) İmar planı ve raporları hazırlanmış Koruma Kurulu görüşü ve onayı da alınarak 
incelenip onaylanmak üzere Büyük Şehir Belediye Başkanlığına sevk edilmiştir. 
Döner Sermaye Planlama Grubu 1/5000 ölçekli plan çalışmalarının teslimini takiben 1/1000 
ölçekli plan çalışmalarına başlamıştır. Bir taraftan 1/5000 ölçekli plan ve raporlarının onay 
sonucu beklenirken diğer taraftan arazi ve büro çalışmaları devam etmiştir. 
Normal olarak planlama çalışmalarında bir etap çalışmasına ait plan ve raporlar 
onaylandıktan sonra diğer etap çalışmalarının başlaması gerektiğinden, 1/1000 plan 
çalışmalarının bitirilebilmesi için uzun süre Büyükşehir Belediyesinin 1/5000 ölçekli planı 
onaylaması beklenmiştir. 
Bu bekleme sırasında İlçe Belediye Başkanlığınca; Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli planların birlikte incelemeye alınacağını sözlü olarak açıklanmış ve bunun 
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üzerine 1/5000 ölçekli plan ana kararları doğrultusunda 1/1000 imar uygulama plan eskizleri 
tamamlanmıştır. 
1/1000 ölçekli planlama çalışmaları sırasında B.Ada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da 
mevcut yerleşimdeki (daha önce kurul toplantısında yapılmış) tescilli yapılarla, özellikli veya 
varlıkları nedeniyle tescile değer görülen yapıların envanter listeleri ve fişleri planlama grubu 
tarafından hazırlanmış ve dosyalanmıştır. 
Bu hazırlık, İstanbul 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun değerlendirme 
yapabilmesi amacıyla genelde bir tespit çalışmasıdır. Kültür varlığı taşınmazlarla ilgili tescil 
kararları Koruma Kuruluna aittir. 
Ancak planlama çalışmaları sırasında Kültür Varlığı olarak tescil edilmese de genelde sit 
ögesi olarak içinde bulunduğu yapı adası ve parseldeki konumu ve kitlesi ile korunması 
gereken yapılar planda belirlenmiştir. Plan kararı olarak bu yapılara müdahale sınırlanmıştır. 
Ayrıca Planlama çalışmalarında kullanılan 1/1000 ölçekli Halihazır haritalar üzerine B.Şehir 
Belediye Harita Müdürlüğünce işaretlenmiş olan mülkiyet durumu (Kadastral durum) ile 
Halihazır harita üzerindeki fiili durumun bazı yerlerde uyumsuz olduğu görülmüş, problem 
üzerinde uzmanlarla tartışma yapılarak bazı çözüm yolları saptanmıştır. 
Esas olarak kadastral sınırlar planlamaya ışık tutan bir durum olduğu cihetle, genelde 
kadastral duruma uyulmakla birlikte fiili durumun ağırlık kazandığı durumlarda: 
• Genel olarak teşekkül etmiş çevrede fiili duruma uyulması, 
• Teşekkül etmemiş çevrede kadastral durumun esas alınması ve uygulamada fiili durum 

ile kadastral durumun uyuşmazlığı halinde, toleransın (r) 2.00 m olması kabul edilmiştir. 
Bu koşullarda İlçe Belediyesinin imar planı uygulamasında yapı adalerı aplikasyonuna önem 
vermesi ve belli bir pilot bölgeden hareketle bu uygulamayı yapmasının tavsiye edilmesi 
düşünülmüştür. Böylece parsel bazındaki uygulamaya zemin hazırlamış olacaktır. 
Planlama çalışmalarına paralel olarak yapılan tartışmalardan planlamaya ilişkin önemli bazı 
sonuçlar çıkartılmıştır. Bu sonuçlar not veya tavsiyeler olarak da planda kullanılmıştır. 
1/5000 koruma (nazım) imar planı raporunda getirilen planlama kararlarına göre belirlenen 
kentsel sit ve doğal sit bölgeleri ayırımı içinde Kentsel Sit bölgelerinde yapı adalarında 
uygulanacak imar rejimine sit imar müdahalesi, 
A. Yapı adası bazında: 
1.Yapı düzeni aynen korunacak, 
2.Yapı düzenine müdahale edilecek, 
3.Yapı düzeni yeniden düzenlenecek şekilde, 
B. Parsel bazında komşu yapının durumuna göre parselde imar müdahalesi olarak: 
• Bitişik düzen 
• Ayrık düzen oluşumuna göre yapılması ilke olarak kabul edilmiştir. 
Planda Yapı adalarının oluşturulmasında yapı adası hudutlarının belirlenmesinde B.Ada ve 
Heybeliada’da Kentsel sit içinde yerleşme dokusunun korumasını gerektirecek yoğunlukta 
olması nedeniyle, korunacak yapı adalarında kadastral duruma uymadaki cephe hatları 
teknik çizimde korunacak cephe hattı olarak ifade edilmiş, yapı adaları oluşumunda 2.0 m 
tolerans uyumsuzluk payı kabul edilmiş ve çözüm uygulayıcıya bırakılmıştır. Böylece cephe 
hattında fiili durum ve kadastral durumun uyumsuz olması halinde de bu durum teknik çizim 
ifadesinde düzeltme (tashih) çizgisi olarak, gösterilmemiştir. Dolayısıyla gerçek anlamda 
dokuya müdahalenin var olduğu durumlarda cephe hattı düzeltme (tashih) çizgisi 
gösterilmiştir. 
Oysa Burgazadası ve Kınalıada’da bunun aksine yapı adaları oluşumunda yapı adası 
hudutlarının kadastral durumla uyumsuzluğu halinde çizim tekniği olarak yapı adaları sınırı 
düzeltilecek (tashih edilecek) cephe hattı şeklinde ifade edilmiştir. 
Planlama Grubunu meşgul eden bir başka husus da Adalar’ın orman alanları sınırlarıdır. Plan 
kararı olarak getirilen Kentsel-doğal ayırım sınırı, plan direktifi olarak ve plan kararlarının 
uygulanması ve değişmezliği açısından önemli olup Adalar’daki düzenlemeleri 
yönlendirmektedir. 
Bu sınır çoğu yerde Orman sınırı ile aynı çizgi olmakla birlikte, farklılaştığı yerler de 
bulunmaktadır. Bu durumda orman olmayan bir arazi parçası, Doğal sit alanı içinde 
kalabilmektedir. Bir alanın orman sınırı dışına çıkartılmış olması halinde (planda getirilen 
Doğal sit içinde kaldığı takdirde) Doğal sit bölgesi plan kararları geçerli olmaktadır. 
1/1000 ölçekli hazırlanan imar uygulama planı 1/5000 ölçekli Koruma (nazım) imar planı ile 
detayda bazı farlılıklar getirmektedir. Bu farklılık planlama sürecinde plan çalışmaları 
ilerledikçe detayda ortaya çıkan değişikliklerden olmaktadır. Bunların geri dönülerek önceki 
ölçeklerde revize edilmesi gerekir. 
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Adalar bütününde 1/1000 imar uygulama planlarında Kadastral durum ve arazi 
durumlarından gelen değişiklikler (ulaşım v.s.) gibi olmuştur. Bu değişiklikler 1/5000 ölçekli 
planlara geçirilmemiştir. 1/5000 ve 1/1000 planların birlikte incelenip kabulü halinde 
işlenecektir. 
1/1000 imar uygulama planlarının hazırlanmasında Adalar’ın kıyı kenar çizgileri ile ilgili 
tartışma yapılmıştır. 
Gruba teslim edilmiş olan 1/1000 halihazır haritalarda kıyı çizgisi işlenmemiştir. Ancak İlçe 
Belediyesinden alınan yazı ve kıyı kenar çizgisi işlenmiş ozalit kopya üzerinde: “Bakanlıkça 
27.2.1976 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli kıyı kenar paftasından 1/1000 ölçekli haritaya 
aktarılmıştır. Harita Kadastro Mühendisi: İsmail Akdağ, Jeomorfolog: Yekta Erdal” ifadesi 
bulunmaktadır. 
Ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İstanbul Bayındırlık ve iskan Müdürlüğünün yazılarında: 
(27.9.l988 tarih ve 13301 sayılı yazı) “B.Ada, Kınalı, Heybeliada, Burgazada’ya ait 
22.Mart.1977 onay tarihli 1/5000 ve 1/2000 ölçekli kıyı-kenar paftalarındaki kıyı çizgisi 1/1000 
ölçekli halihazır paftalara aktarılmıştır” denilmektedir. 
1/1000 Planlama çalışmalarında kültür ve tabiat varlıkları önemle ve özenle dikkate 
alınmıştır. Doğal ve Kentsel Sit bölgeleri içinde korumaya değer kültür varlıkları olarak 
aşağıdaki veriler planlama esas verileri olarak ele alınmıştır: 
1. Tescilli veya tescili önerilen veya ada karakteri veya yansıttığı mimari dönem açısından 
sanatsal değer oluşturan yapılar; 
2. Tarihi ve dini yapılar 
3. Korumaya değer alan veya sokak vb. kentsel mekanlar 
4. Adaya özgü fiziki çevre düzeni ögeleri kent mobilyaları 
5. Adaya özgü, korumaya değer işlev ve yaşantılar 
6. Anıt ağaçlar 
7. Ağaç grupları, korular 
8. Korumaya değer bahçeler 
9. Korumaya değer doğal çevre değerleri (adaya özgü) (gül, zakkum,mimoza,granik kaya 
oluşumu) 
10. Kıyı şeridinde korumaya değer tabiat varlıkları (kayalık, falez ,kumsal, çalılık, burun, koy, 
plaj, sığılık, sazlık, balık üreme alanları, midye tarlaları, demirleme yerleri vb. deniz ile 
karanın ve bitki örtüsünün birleştiği haller. 
11. Morfolojik değerler (Y.Ada,koy, burun, tepe, vadi, sırt, sağır, yamaç, falez) Serin, korunan 
yamaçlar manzara noktaları, orman içi boşluklar. 
B. 1/5000 Ölçekli Marmara Takım Adaları Sit Koruma (Nazım İmar) Planı Ve Sentez 
Raporunda Yer Alan Ve 1/1000 Ölçekli Plan Ve Planlama Aşamasına Atıf Yapılan 
Hususların İrdelenmesi 
M.S.Ü. Rektörlüğüne bağlı I No’lu Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde hazırlanmış olan 
1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile rapor ve ekleri T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı İstanbul 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından incelenmiş ve 
kurulun 25.4.1988 gün ve 296 sayılı kararlarıyla kabul edilmiştir. 
Planlama Grubu 1/5000 ölçekli plan çalışmalarında Marmara Takım Adaları Kentsel ve Doğal 
Sit Bölgelerinde GENEL KARARLAR-1’de 1/5000 ölçekli sit koruma (Nazım) imar planının 
UYGULAMA kararlarını açıklayan PLAN NOTLARI; Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulunun görüşünün belirlenmesinden sonra 16.5.1984 tarihli ve 2191 sayılı K.T.V.Y.kurulu 
tarafından belirlenmiş olan “Geçiş dönemi yapılanma koşulları”nın yerini alacağı dolaylısıyla 
1/1000 ölçekli koruma imar planları yapılıncaya kadar 1/5000 ölçekli plan kararlarının ve 
notlarının geçerli olacağı kaydedilmiştir. 
Ancak, İstanbul 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 8.2.1988 gün ve 75 
sayılı kararı ile 1/5000 planın uygun bulunduğu notlar ve kararların kabul edilmediği ve 
1/1000 ölçekli imar uygulama planları yapılıncaya kadar önceden olduğu gibi “Geçiş dönemi 
yapılanma koşulları”nın yürürlükte kalacağı belirtilmiştir 5 Dolaylısıyla 1/5000 ölçekli plan eki 

                                                 

5 8.2.I988 tarih ve 75 sayılı K.T.V. 2 No’lu Koruma Kurulu kararı şöyledir: “İstanbul Marmara Takım Adalarından 

Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada’yı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım imar planının uygun bulunduğu, 

1/1000 ölçekli uygulama planı (Koruma amaçlı) yapılıp, kurulun onayından geçene kadar belirlenmiş olan geçici 
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olan sentez raporunda geçiş dönemi şartlarının yerini alacak ve uygulamayı yönlendirecek 
parsel bazında yoğunluk ve diğer yapılanma kararları 1/1000 plan aşamasına bırakılmıştır. 
Kurul tarafından, 1/5000 plan raporundaki “Planlamanın Amaçları ve Hedefleri Planlama 
Politikaları ve Gelişme Stratejileri” planlamayı yönlendiren esaslar olarak kabul edilmiştir. 
Planlama Grubu 1/5000 plan raporuna bazı kararlar, (1/1000 uygulama imar planları 
yapılıncaya kadar) kaydı ile konmuş, keza bazı kararların ise 1/1000 planlama aşamasında 
ele alınacağı belirtilmiştir. 
1/1000 ölçekli planlama aşamasında çözüm getirilmeye çalışılan ve 1/5000 ölçekli planda 
ertelenen bu kararlar şunlardır: 
1) 1/200.000 plan kararları içinde bulunan 2.4. maddesi ise 1/1000 ölçekli plan aşamasında 
değerlendirilecektir.  
2) Adalar bütününde çoğu ikinci konut nitelikli konut alanlarının yerleşim özellikleri nedeniyle 
siluet yönünden olumsuz sonuçları önlemek amacıyla yerleşmeler genelinde belirli bir 
birimleşmeye gidilmiş ve birimlerinde yeşil bantlarda ayrılması kabul edilmiştir. 
Bu bantların 1/1000 ölçekli planlarda oluşturulmasında %35 düzenleme payı alınacak ve 
yetmediği yerlerde kamulaştırma yapılacaktır. 
3) 1/1000 uygulama planında konut alanlarında ayrık düzendeki yapı adalarında yukarıdaki 
emsaller TAKS-KAKS dikkate alınacak, ancak mevcut çevre koşullarına uygun bahçe çekme 
mesafeleri ilgili Belediyelerce belirlenecektir. 
4) 1/5000 ölçekli koruma (nazım) imar planı üzerinde belirlenen, ancak yer belirleme 
yapılmayan gerekli donatım alanları  1/1000 ölçekli uygulama planında tamamlanacaktır. 
5) Mevcut konaklama tesisleri ve konaklama olanaklı özel kulüp tesislerinin gelişmeleri 
1/1000 ölçekli planda ele alınacak, kentsel sit bölgesinde belirlenen yerlerde parsellerde 
çevre oluşumuna uyum sağlanacak ve yapılaşma katsayısı KAKS:1.0’ı geçmeyecektir. 
6) 1/1000 ölçekli uygulama planları yapılıncaya kadar kentsel sit bölgesinde kalan 
parsellerde konut alanlarında müştemilat yapılamaz. Ancak bu alanlarda 3.derece doğal sit 
içinde kalan parsellerde yapılacak turizm amaçlı tesisler için projelendirmede gerekli mimari 
özen gösterilecek ve yönetmelik hükümlerine uyularak müştemilat yapılabilir, yapılacak 
müştemilat binalarının alanları TAKS'a dahil edilecektir. 
7) Konut bölgelerinde özel hükümlerin uygulanacağı kısımlar 1/5000 plan üzerinde 
işaretlenmiştir. 1/1000'lik imar uygulama planı yapılıncaya kadar konut alanlarında 
hazırlanacak mevzii imar planları bu esaslara göre düzenlenecek ve uygulanacaktır. 
Esaslar: 
a. Yoğunluğu  korunacak bölge 
b. Yoğunluğu değişecek bölge 
c. Düşük yoğunlukta bölge 
8) Yoğunluk bölgelerinde kullanma emsalleri l/1000'lik uygulama planında belirleninceye 
kadar parsel bazında kullanma emsalleri uygulanacaktır. 
9) Kentsel sit alanlarında sayfiye karakterinin korunması ve dinlenme olanaklarının 
çeşitlenmesine uygun yapılanma koşulları getirilmiştir. Dolayısıyla 1/1000 uygulama planları 
yapılıncaya kadar konut alanlarındaki yapılaşma yoğunluğu parsel büyüklüğü ile ilişkili olarak 
belirlenmiştir. Parsel büyüklüğüne ilişkin taban alanı kat sayısı (TAKS), kat alanı katsayısı 
(KAKS) değerleri şöyledir: 
 
Arsa Büyüklüğü   TAKS   KAKS 
100 m2’den küçük   0.60   1.50 
100-500 m2.    0.40   1.0 
500-1000 m2.    0.20   0.50 
1000 m2’den büyük   0.12   0.30 
10) 1/1000 uygulama planları yapılıncaya kadar 1/5000 ölçekli koruma (nazım) imar planında 
ticari amaçlı çevre kirletici birimlerin açılmasına ve çalışmasına izin verilmez. Ticari bölgede 
yapı yoğunlukları parsel büyüklüğü ile ilgili olarak şöyle belirlenmiştir:  

                                                                                                                                           

yapılanma şartlarının yürürlükte kalması, söz konusu planın onaylanmak üzere B.Şehir Belediye Başkanlığına 

sunulmak üzere kabul edilmiştir. 
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Arsa Büyüklüğü   KAKS 
100 m2’den küçük   1.60 
100-200 m2.    1.50 
200-300 m2.    1.00 
300-400 m2.    0.80 
400-500 m2.    0.70 
500 m2’den büyük parsellerde mevzii imar planına göre uygulama yapılacaktır.  
11) Yerleşme birimleri için 1/1000 uygulama planı ve 1/500 kentsel tasarım proje ve kentsel 
tasarım rehberi oluşturuluncaya kadar belediyesi tarafından değerlendirilecektir. 
l2) Adalar’da özel hükümler bölgelerinde; yapılanma koşullan; 1/1000 uygulama planları 
yapılıncaya kadar aşağıdaki gibidir: 
TAKS (0.12)dir. Bulunduğu bölgenin siluete etkinliği parselde veya çevresinde yapılan 
yoğunluk göz önüne alınarak ayrıntı 1/1000 uygulama planlarında belirlenecektir. 
TAKS:0.l2 KAKS:0.30 geçemez. (Çıkmalar dahil) H=2 kat 
Ön bahçe mesafesi=en az 5.00 m. 
Arka bahçe mesafesi=en az 4.00 m. 
Bu alanlar içinde kalan büyük parsellerde gerekli olan sosyal donatımlar için terkedilen 
alanlar emsale katılmaz. 
l3) Günübirlik gelenlere ayrılan alanlarda 1/1000 uygulama planı yapılıncaya kadar 
TAKS:0.01, yükseklik en çok 3.00 m olmak ve toplam inşaat alanı 40 m2 olmak üzere büfe, 
wc, gibi sosyal alan gereksinimi için tesisler yapılabilir. Yapılacak tesislerin bina cephe 
derinliği 7 m’yi geçemez. 
14) 1/5000 ölçekli koruma (nazım) imar planı üzerinde yer alan plan tavsiye kararına göre 
“sivil ve kamusal alan kullanımlarında Adanın genelde sit özelliklerine zıt düşen ve görünümü 
bozan uyumsuz yapılanmanın site uyumlu hale getirileceği yerler 1/1000 ölçekli planlarda 
belirlenecek ve bu konudaki uygulamada ilçe belediyesi yetkili olacaktır. 
15) 1/1000 imar uygulama planları yapılıncaya kadar yapı adasının çoğunluğu dar 
parsellerden oluşup bitişik nizam teşekkül etmiş ise yapı adasının teşekküle uygun olarak 
tekli, ikili, üçlü veya bitişik nizamda asgari bina cephesini sağlamak üzere etüde, belediyesi 
yetkilidir. Bitişik parsellerde eski eser saçak yükseklikleri değerlendirmede dikkate alınır. 
Yukarıda sıralanan hususlar 1/1000 planlama aşamasında dikkate alınarak plan çalışmaları 
yapılmıştır. Bunlardan; 
1.sırada belirtilen husus (1/200.000 plan kararları 2.4 Maddesi) bu safhada 
değerlendirilmiştir. 
2.Sıra da belirlenen husus yerleşme genelinde birimleşmeyi verecek olan yeşil bant 
oluşturulması gerekli ve olanak bulunan yerlerde yapılmıştır. 
3.Sırada belirlenen ve konut alanlarında ayrık düzendeki yapı adalarında geçici olarak 
1/1000 plan yapılıncaya kadar geçerli olan bu emsal belirlemeleri 1/1000 plan yapımına 
kadar uygulanmamıştır. 1/1000 plan aşamasında ise yoğunluk bölgeleri içinde yapı 
adalarında emsal getirilmiştir. 
4.Sırada ki husus 1/1000 ölçekli plan çalışmalarında dikkate alınmış ve planlar üzerinde 
gerekli yerler ayrılmıştır. Donatımlarla ilgili ayrılan alanların dökümü raporda ek tabloda 
verilmiştir. 
5.Sırada yer alan husus var olan tesislerle ilgili gelişmeler dikkate alınmış ve 1/1000 imar 
uygulama plan raporunda (a) maddesinde statü ve kararlar kısmında “I.turizm tesis alanları” 
ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. 
6.Sırada yer alan husus 1/1000 ölçekli planlamada dikkate alınarak kentsel sit bölgelerinde 
konut alanlarında müştemilat yapılamaz şeklinde plan kararı ve kaydı korunmuştur. 
7.Sırada yer alan hususlar 1/1000 planda dikkate alınmıştır. 1/5000 planda belirtilen özel 
hükümler bölgesinin sınırları 1/1000 ölçekte aynen korunmuş ve aynı zamanda bu alanda 
diğer önlemler getirilmiştir. Büyükada özel hükümler bölgesi sınırları içinde Mutlak Koruma 
alanları oluşturulmuştur. 1/1000 ölçekli çalışmaya kadar tüm Adalar’daki özel hükümler 
bölgeleri için geçici olarak öngörülen 0,12-0,30 emsali esas olmak üzere yeni 
değerlendirmede Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada özel hükümler bölgelerinde 
emsaller yapı adasında mevcut yapılanma yoğunluğunun altında olmak üzere her yapı adası 
üzerinde belirlenmiştir. 
8.Sırada yer alan kullanma emsalleri ile ilgili hususlar 1/1000 ölçekli planlarda 
değerlendirilmiştir. 
9.Sırada yer alan parsel bazında kullanım kararları 1/1000 ölçekli çalışmada dikkate alınmış 
ve planlarda yapı adaları bazında yoğunluklar emsal olarak belirtilmiştir. 
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10.Sırada yer alan hususlarda verilen değerler dikkate alınarak yapı adası bazında yoğunluk 
belirlenmesi yapılmıştır. 
11.Sırada dış görünümleri ile ilgili açıklamalarda yer alan hususa göre 1/500 ölçekli kentsel 
tasarım projeleri (düzenleme projeleri) yapılıncaya kadar bina dış cepheleri, belediyesi 
tarafından incelenecektir. 
12.1/5000 ölçekli planda bir tedbir olarak getirilmiş geçici nitelikteki 0,12-0,30 kullanım emsali 
esas alınarak her yapı adası bünyesinde emsaller gösterilmiş ve yapılanma koşulları 
belirlenmiştir. Diğer hususlar plan üzerinde belirlenmiştir.  
13.Günübirlik alanlarda 1/5000’de belirlenen emsaller aynen kalmakta ve bu alanlarda 1/500 
ölçekli Düzenleme Projeleri yapılmadan uygulama yapılamayacağı kararı getirilmektedir. 
14.Sırada yer alan hususta uyumsuz yapılarla ilgili müdahale ve belirleme plan ve raporda 
yapılmıştır. 
15. Bu hususta planlarda uygun olan durumlarda kitle etütleri yapılarak planlara 
işaretlenmiştir. Büyük parsellerde mimari araştırmaya imkan vermesi için kitle etüdü 
yapılmamış yoğunluk ve diğer yapılanma şartları belirlenmiştir. 
C. 1/1000 Planlarında Kabul Edilen Statü Ve Kararlar 
I. Turizm Tesis Alanları 
1. Kentsel Sit Bölgesinde Turizm Tesis Alanlarında Yapılanma Koşullları 
Kentsel sit sınırları içinde yerleşim bölgesinde; 
A. Turizm tesis alanı, (KSTTA) 
B. Turizm kullanımlı yapılanma (konaklama üniteleri mevcut yapının (TK.Y) konaklamaya 
dönüşümü veya plan kullanım emsali içinde konaklama ünitesi olarak yeniden yapılanma 
şeklinde) veya Turizm hizmet yapıları (Lokanta-külüp-kahvehane vs.) yapılabilecektir. 
(KSTTA) Turizm tesis alanlarında (Konaklama olarak otel-motel-apart otel) en az 25 yatak 
kapasite de tesis yapma olanağı verecek büyüklükte parsellerde yapılanma olabilecektir. (1 
yatak:30 m2 yapılanma alanı hesabıyla) bu tesislerde bodrumlar emsale dahil edilmeyecek 
kitle yüksekliği H:10 m max 3 katı geçemeyecektir. Bu şekildeki turizm tesisleri Büyükada ve 
Heybeliada tur yolu üzerinde ve tur yolu ile kıyı arasında 1/1000 ölçekli planlarda belirlenmiş 
olan  zonlarda (TTZ) yapılacaktır. 
Kentsel sit bölgesinde halen var olan turizm tesislerinin, sosyal kulüp amaçlı tesislerin kısaca 
turizm kullanımla komplex ve yapılanmanın (TK.Y), 1/1000 planda gösterilen koşullarda, tesis 
bütünlüğü sağlanacak nitelikte yapılanma ve arazi düzenlemeleri yapılabilecektir. Bu 
düzenlemede çevre oluşumu ve doğal  bütünlük ile uyum sağlayacaktır. 
Kentsel sit alanı içinde ve Turizm tesisleri zonunda (TTZ) bulunan Turizm tesis alanlarında 
belirlenen zonda 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım projeleri yapılmadan uygulama 
yapılmayacaktır. Ancak, malikince de ada ölçeğinde tasarım projesi yaptırılarak koruma 
kurulu onayına sunulur. 
Kentsel sit bölgesinde turizm tesis alanlarında ve ada genelinde mevcut yapının turizm 
kullanımlı yapılanmaya dönüşümünde de (sadece pansiyon olarak kullanım için) mevcut 
faydalı alan toplamının %30’u kadar ilave yapılabilir. Turizm tesisleri yapılması halinde 
(otel,motel,apart otel) KAKS:1 alınacak, bodrum müştemilat ve çatı katları emsale dahil 
edilecek; bu parsellerde TAKS 0.35, irtifa 3 katı geçemeyecektir. Kentsel sit alanında ve 
turizm tesis zonunda yer alan parseller mutlak koruma sınırları içinde ise KAKS:0.50'yi 
geçemeyecektir. Kentsel sit bölgesinde Turizm zonunda yapılacak turizm tesislerinde bina 
boyutları projesine göre tayin edilecektir. 
* 1990 yılına ait revizyonda irtifa 9.50 m olarak belirlenmiş, KAKS 0.50’den 0.30’a 
düşürülmüştür. Cephe boyutu ise 25 m ile sınırlandırılmıştır. 1993 ve 1996 yıllarına ait 
revizyonlarda verilen ilk değerler kabul edilmiş, özel hüküm bölgeleri ve mutlak koruma 
alanları ile ilgili yeni kararlar alınmıştır: 
“Özel hüküm bölgeleri esas olarak yapılanmada özel çözüm ve durumların arandığı ve bunu 
dikte ettirilecek hususların belirlendiği bölgedir. Bu bölgede mimari oluşum, cephe, çatı, 
malzeme, bahçe düzeni, baca, yön vs. gibi hususlarla ilgili olup 1/500 ölçekli kentsel tasarım 
projelerinde verilecek olan tasarım rehberlerinde yer alacaktır. Mutlak koruma alanları içinde 
yeni yapılanma mutlak koruma içindeki yerleşme ile bütünlük ve uyum sağlayacak şekil yapı 
adası içi yoğunluğa göre ve yapı adası bütününde etüt edilerek, belediyesince incelenip, 
onaylanacak projelere göre yapılacaktır. Mutlak koruma alanlarında tescilli olmayan ve keza 
plan kararı ile koruma altına alınmamış uyumsuz binalara, cephe-cephe hattı ve gabari 
yönünden müdahale edilecektir. Bu müdahale şekli 1/500 ölçekli kentsel tasarım projeleri ile 
belirlenecektir”.  
2. Doğal Sit Bölgesinde Turizm Tesis Alanlarında Yapılanma 
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Turizm tesis alanları (DS.TTA) için yapılanma KAKS:0.25, yapı yüksekliği 2 kat olarak 
belirlenmiştir. Bodrum, müştemilat ve çatı emsale dahil edilmeyecektir. Ancak müştemilat 
toplam inşaat alanının % 10’u geçemez. 
(DS.TTA)Turizm tesis alanlarında tesis yapılacak en küçük parsel büyüklüğü 2500 m2 
olacaktır. Bu büyüklüğün altındaki parsellerde 1/500 kentsel tasarım projesi bünyesinde 
değerlendirilecektir. Ancak planda doğal sit sınırları içinde ayrılmış olan Turizm tesis alanları 
(DS.TTA) bütünü içinde kalan 2500m2’den küçük parseller T.T.Alanları bütünün 1/500 
kentsel tasarım projesi bünyesinde değerlendirilecektir. T.T.Alanlarında tesis türü olarak otel, 
motel, apart otel yapılabilecektir. Dolayısıyla doğal sit bölgesinde yer alan turizm tesis 
alanları bütününde 1/500 ölçekli kentsel tasarım projesi yapılmadan herhangi bir parselde (en 
az 2500 m2 büyüklükte) mimari proje ve uygulama yapılmayacaktır. Doğal sit bölgesinde 
turizm tesis alan bütün bir Turistik kompleks gibi ele alınacak bünyede Turistik üniteler 
yaratılacaktır. Turizm kompleksi için ortak turizm, rekreasyon merkezleri düşünülecektir. 
II. Estetik Müdahale Alanları 
Estetik müdahale alanları, 1/5000 ölçekli planın sentez raporunda yer alan şekliyle III. 
maddede şöyle tanımlanmıştır: 
“Kaçak yapıların içinde kaldığı 3. derece doğal sit alanlarındaki konut kullanımındaki mevcut 
yapılar büyütülemez, değiştirilemez, yıkılıp yeniden yapılamaz. Ancak yapıların cephe ve kitle 
düzenlemesine ait hazırlanacak projeler ile sıhhıleştirme Estetik Düzeltme yapılabilir”. 1/5000 
ölçekli planlar üzerinde bu alanlar lejandta “Estetik müdahale alanları” olarak belirlenmiştir. 
1/1000 ölçekli planlama çalışmalarında orman karakterinin devam ettiği bazı yerlerde bu alan 
sınırları daraltılmıştır. 
Özellikle kaçak yapıların bulunduğu Kınalıada’da bu alanlardan bazıları kentsel sit bölgesi 
içine alınmıştır. 1/5000 planda yer alan estetik müdahale alanlarında üzerinde yapı 
bulunmayan ve orman statüsü dışında kalan parseller için 1/1000 ölçekli planlarda %6 
kullanma emsali ve H:3.50 m (1 Kat) şeklinde yapılanma kararı getirilmiştir. Gerek bu yapılar 
gerekse bu alanlarda kalan mevcut yapılarda çevreleriyle uyum gözetilecek doğal bütünlüğe 
ters düşmeyecek şekilde çatı, renk, malzemeler seçilecektir. Bu alanlarda yapılacak 
müdahale ile ilgili projeler Belediyesince incelenip Koruma  Kurulu onayı alınarak 
uygulanacaktır. 
III. Bir Parselde Birden Fazla Yapı Yapılması 
1/1000 planlama çalışmalarının yapıldığı süre içinde 2 No’lu Koruma Kurulu Başkanlığı, 
Adalar’da imarla ilgili başvurular içindeki projeler için, planlama grubunun görüşleri alınmak 
üzere projeler havale etmiştir. Genelde başvuranların çoğunun bir parselde birden fazla 
yapma isteği ile ilgili olduğu gözlenmiştir. 
Dolaylısıyla bu konuda 1/1000 planlama çalışmaları sırasında konu ve durum tartışılarak bu 
hususta bir plan kararı oluşturulmuştur. Bu duruma göre bir parselde birden fazla bina 
yapılmasının kıyı ile ilişkisi olmayan parsellerde 1000 m2 büyüklük, kıyı parsellerinde ise 
1500 m2 büyüklük uygulaması kabul edilmiştir. 
* 1988 yılına ait ilk raporda kıyı ile ilişkisi olmayan parsellerde 1000 m2, kıyı parsellerinde 
1500 m2 büyüklük uygulaması kabul edilirken 1989 revizyonunda kıyı parsellerinde bu  
büyüklük 2000 m2’ye çıkartılmıştır.  
* 1990, 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda ise “Bir parselde iki bina yapılabilmesi için 
kıyı ile ilişkisi olmayan parsellerde min. 1000 m2, kıyı parsellerinde ise min. 2000 m2 
büyüklük kabul edilmiştir. İkiden fazla bina yapılabilmesi için ise kıyı ile ilişkisi olmayan 
parsellerde min. 1500 m2, kıyı parsellerinde ise min. 2500 m2 büyüklük kabul edilmiştir. 
Ancak bu durumda 1/500 vaziyet planı, kesitler ve siluet tahkiki koruma kurulu kararı 
alınacaktır” denmektedir.  
IV. Adalarda Ulaşım Ağı Ve Yol Profilleri 
1/1000 ölçekli planlama çalışmalarında ulaşımla ilgili olarak Adalar’da var olan ulaşım ağı ve 
yol profillerinin düzenlenmesinde mevcut verilerden hareketle ada içi vasıta ulaşımı için yol 
profilleri kaldırımlı olarak, yaya yolları ise kaldırımsız ve kaplama malzemesi uygulanacak 
şekilde önerilmiştir. 
V. Özel Hüküm Bölgesi 
1/5000 ölçekli plan kararı olarak getirilen özel hükümler bölgesi ve adalar bütünü için 
öngörülmüş olan geçici arazi kullanım değeri, yapılanma koşullarının 1/1000 planlama 
aşamasında incelenmesi sonucu, öngörülen emsal esas olmak üzere yapı adaları bazında 
değişken emsaller belirlenmiştir. Genelde Adalar’a karakter kazandıran husus yapı 
adalarının, oluşumundaki değişken yoğunluk ve bunun ortaya koyduğu farklı mimaridir. 
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Dolaylısıyla Adalar’da üniform bir mimari yaratmaktan kaçınılarak var olan duruma uyan yapı 
adasının kendi özelliğine göre emsaller belirlenmiştir. 
Özel Hükümler Bölgeleri esas olarak yapılanmada özel çözüm ve durumların arandığı ve 
bunu dikte ettirecek hususların belirlendiği bölgedir. Bu bölgede mimari oluşum, cephe, çatı, 
malzeme, bahçe düzeni, baca, yön vs. gibi hususlarla ilgili olup 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım 
Projelerinde verilecek olan Tasarım rehberlerinde yer alacaktır. 
VI. Mutlak Koruma Alanı (M.K.A.) 
Genelde sınırları 1/5000 planda belirlenen özel hükümler bölgesinde, statik koruma alanları 
olarak kendini hissettiren yerler mutlak koruma odakları olarak belirlenmiştir. Bunun dışındaki 
alanlar dinamik koruma alanlarıdır. Adalar bütününde özellikle Büyükada ve Heybeliada’da 
mutlak koruma alanlarının belirlenmesinde esas hedef, yalnızca tescilli yapı bulunan 
parsellerin değil, bunların çevreleriyle birlikte korumaya alınması olmuştur (Yapılanma için 
Bkz. 1/1000 ölçekli Adalar imar uygulama plan genel kararları-Yapı düzeni düzeltilecek 
alanlar). Mutlak koruma alanları içinde tescilli yapılar ve plan kararı ile korumaya alınmış 
yapılara müdahale şekli tescilli eski eserlerle ilgili mevzuata göre yapılacaktır. Mutlak koruma 
alanı içinde yeni yapılanma mutlak koruma içindeki yerleşme ile bütünlük ve uyum 
sağlayacak şekil yapı adası içi yoğunluğa göre ve yapı adası bütününde etüt edilerek. 
Belediyesince incelenip,onaylanacak projelere göre yapılacaktır.Mutlak koruma alanlarında 
tescilli olmayan ve keza plan kararı ile koruma altına alınmamış uyumsuz binalara, cephe-
cephe hattı ve gabari yönünden müdahale edilecektir. Bu müdahale şekli 1/500 ölçekli 
kentsel tasarım projeleri ile belirlenecektir.  
VII. Ağaç Tespitleri Korunması Ve Geliştirilmesi 
Genel olarak peyzaj bütünü içinde kentsel ve özellikle doğal sit alanlarında bölgeler dışında 
kentsel sit alanlarında yapı adalarında var olan ve Adalar’a özellik kazandıran yeşil dokunun 
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esas kabul edilmiştir. Bu nedenle yapı adalarında 
ağaç tespitleri yapılacak ve yapılanmada bunlar dikkate alınacaktır. Ayrıca her yeni 
yapılanmada, projeler parselde ortaya çıkacak imkana göre adaya uygun (Bkz.Ek:Peyzaj 
raporu) ağaç türleri seçilerek ve uygulama sırasında dikilecektir. 
VIII. Dolgu Alanları 
Bu alanlara, kamusal açık alan, rekreasyon, park, su sporları ve kentsel hizmet amaçlı 
kullanımlar getirilmiştir. 
IX. Özel Proje Alanları 
Adalar’da (B.Ada ve Kınalıada’da) Taşocağı açmak suretiyle bozulmuş olan doğa 
parçalarında, hem doğanın restorasyonunu sağlayan hem de işlevsel kullanım getiren 
tesislerin projeleri özel olarak bu alanlardaki fiziki koşullar dikkate alınarak hazırlanacak 
Koruma Kurulu görüşü alınacaktır. 
Bu alanlarda ancak kamuya açık tesisler ve düzenlemeler yapılabilecektir. 
X. Bina Cephesi Manzara Cephesi 
Adalar bütününde yapı adalarındaki yapılanmada cephe oluşumu, yapı adası içinde cephe 
hattına veya manzaraya dayalı olarak gerçekleşmektedir. Bu duruma göre binaların imar 
durumunu verdiği cephe hattı üzerindeki cepheleri gibi binanın konumunda manzaraya dönük 
cepheleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla Adalar’da gerek imar cephesi gerek manzara 
cephesi önem kazanmaktadır. 15 m cephe sınırlaması mimari proje çözümünde her iki cephe 
oluşumunda kullanılabilecektir. 
D. 1/1000 İmar Uygulama Planında Kullanılan Nüfus Projeksiyonları 
1/5000 ölçekli planlama aşamasında hazırlanan 1/5000 Nazım Plan araştırma raporu Cilt 
1’de yapılan Adalar’daki mevcut nüfusla ilgili açıklamalar ve 1/5000 sit koruma planı sentez 
raporu Cilt2’de yer alan Adalar’da yaz nüfusu ve açık alan politikaları ile ilgili açıklamalarda, 
Adalar bütününde kış nüfusu-yaz nüfusu ve günübirlik nüfuslar belirtilmiştir. Adalar 
bütününde devamlı nüfus kaybı olması nedeniyle nüfus tahminlerinde bilinen yöntem dışında 
dogmatik yolla kış nüfusu için bir belirleme yapılmıştır. 1960 yılındaki Adalar’da kış 
nüfusunun en doygun olduğu rakamdan (19.000 civarında) hareketle Adalar’ın 2010 yılı 
hedefi içinde nüfus projeksiyonu 20.000 kabul edilmiştir. 
Ön çalışmalarda Adalar’ın yaz nüfusu saptanırken konut sayıları %10 arttırılmış ve aile 
büyüklüğü 6 olarak kabul edilmiştir. Buna karşın 1987 yaz anketi sonuçlarından elde edilen 
bilgilere göre aile büyüklüğünün 3.8 olduğu görülmüştür. 
Dolayısıyla 1/1000 ölçekli çalışmalarda kullanılan projeksiyonlar bu büyüklüğe göre 
bulunmuştur. Cetvel bu değerleri vermektedir. 
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  Büyükada Heybeliada Burgazada Kınalıada Toplam 
1985 Kış Nüfusu 5688 5462 1468 1886 14357 
1995 Kış Nüfusu 6450 2727 1665 2139 16481 
2005 Kış Nüfusu 7213 6964 1862 2392 18431 
2010 Kış Nüfusu 7518 7259 1940 2493 19210 
1985 Yaz Nüfusu 27934 13987 6980 11715 60616 
1995 Yaz Nüfusu 31677 15861 7915 13284 68737 
2005 Yaz Nüfusu 35423 17736 8851 14855 76865 
2010 Yaz Nüfusu 36920 18486 9225 15484 80115 

 
Not: Yaz nüfuslarına ilişkin hesaplamalar konut sayısı %10 arttırılarak yapılmıştır. 
1995 yılına ait artış oranı %13.4, 
2005 yılına ait artış oranı %26.81, 
2010 yılına ait artış oranı %32.17. 
Bu değerlere günübirlik nüfus dahil değildir.  
* 1988 yılına ait bu başlık 1989 yılı rapor revizyonunda yer almamaktadır. 
E. Çalışma Ve Planlama Yöntemi 
1/1000 ölçekli çalışmalar öncesi, kentsel sit bölgelerinde ayrıntılı biçimde, yerinde inceleme 
ve tespit çalışmaları yapılmıştır.1/5000 ölçekli koruma (nazım) imar planı hazırlık 
aşamasında yapılmış olan analitik etütle ilgili tespitlerden sonra oluşmuş ve ortaya çıkmış 
değişiklikler, ada yaşamında mekana dönük özellikler ile kentsel sit bölgesinde çevresel 
değerlerin-sokaklar, ağaçlar yapılar ve diğer ögeler-özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Ağaçlar ve bahçeler yapılaşma önerilerinde kesin biçimde dikkate alınacak önemli bir veri 
olarak kabul edilmiş ve bunların yaklaşık konumları işaretlenmiştir. Aynı zamanda çevreye 
uyumsuz düşen yapılar da işaretlenmiştir. 
Diğer yandan 1/5000 ölçekli koruma (nazım) imar planında bazı kararların irdelenmesi de 
yapılmıştır. 
1/1000 ölçekli paftalarda kıyı kenar çizgisi ilçe Belediye Başkanlığınca çalışmanın sonuna 
doğru Gruba verilmiştir, K.T.V.Y.Kurulu ve Ana kent Belediye Başkanlığı onaylı alanlar 
dışında kıyılarda kadastral paftalar yardımıyla tespit edilen kısmi dolgu alanları 
bulunmaktadır. 
Çalışmalarda kentsel sit alanlarında kadastral yapıyı dikkate alan bir planlama yöntemi 
izlenmiştir. Kadastral sistemle halihazır haritalar (fiili durum) arasındaki bazı uyuşmazlıkların 
uygulama sırasında, sorun çözücü bir uygulama sağlayacak yöntem araştırılmıştır. Halihazır 
1/1000 ölçekli haritalar Büyükşehir Belediyesi tarafından onanmış ve üzerine kadastral 
durum işlenmiştir. Ölçümlerdeki teknolojik yöntem farklılığı sonucu ortaya çıkan kadastral 
durum-fiili durum uyuşmazlığının çözümü Bu raporun (A) kısmında açıklanmıştır. 
Çalışma yöntemi içinde Adalar bütününde mevcut kültür ve mimari mirası olan yapılar her bir 
adada taranmış, fotoğraflarla yapılan tespitlerden, tescil kartlarına aktarılmıştır. Bu 
çalışmada, bir grup yapı (daha önce G.E.E.A.Y.K. tarafından tescil edilmiş olanlar), diğer 
grup yapı planlama grubu içinde oluşturulan ekip tarafından koruma kurulunun incelenmesine 
sunulmak üzere ön tespitleri yapılmış ve kartlarıyla birlikte plan ekinde verilmiştir. 
İkinci grup binalarda planlama grubu kesin tescil önerisi belirlenmemiş ancak Koruma 
kuruluna belirli düzeyde malzeme hazırlanmıştır. Tescil kartlarında fotoğrafları ve diğer 
bilgileriyle sunulanlar dışında Koruma planı bütününde kentsel sit ögesi olarak beliren ve eski 
yapı özelliği olmasa da konumu ve volümü itibariyle yerinde olduğu gibi kalması gereken 
yapılar ayrıca, özellikle Burgazada ve Kınalıada’da, belirlenmiştir. 
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I. Takım Adalarda 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planı Genel Kararları 6 
1. 1/1000 ölçekli imar uygulama planlarının onayı ile Adalar’da uygulanmakta olan 16.5.1984 
tarih ve 2191 sayılı K.T.V.Y.K.tarafından getirilen “Geçiş dönemi şartları” yürürlükten 
kalkacaktır. 
2. 1/1000 ölçekli imar uygulama planlarında turizm tesis alanları, rekreasyon alanları, 
günübirlik alanları ve Kentsel sit içinde merkez alanların 1/500 ölçekli kentsel tasarım 
projeleri yapılıncaya kadar uygulamalar, 1/1000 planın getirdiği ilke ve kararlara göre 
yapılacak mevzii imar planları ile yapılacaktır. 
3. Adalarda kentsel sit dışında, doğal sit içinde 2. derece doğal sit içinde 2. ve 3. derece sit 
alanlarında bulunan açık alanlar genel olarak halkın dinlenme gereksinimlerini karşılamak 
için kullanıma elverişli duruma getirilecektir. Dolaylısıyla bu alanlarda kamu ve özel kesim 
tarafından yapılacak tesislerle ilgili avan projeler bu ilkeye göre incelenecek ve 
değerlendirilecektir. 
* 15.4.1994 tarihli revizyonda yer alan 2. derece sit alanlarındaki A ve B bölgeleri tanımı 1996 
yılına ait plan raporunda aynen yer almaktadır. Bu tanımla 3. derece doğal sit bölgesi ortadan 
kalkmakta, 2. derece doğal sit bölgesi ise A ve B olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır. 
4. Kentsel sit ve doğal sit bütünlüğü içinde Adalar’da sosyal donatılar ancak bulunduğu kendi 
çevre nüfusuna hizmet edecek nitelikte olacaktır. İstanbul metropoliten bütününe hizmet 
verecek sosyal donatıların (eğitîm-sağlık-yönetim gibi) yapılaşmasına izin verilmeyecektir. 
Kamu tesisleri için ancak ada yaşamına gerekli olanların yapılaşmasına izin verilecektir. 
5. Adalar’da parsellerde ifraz yapılmayacaktır. Kadastral sınır tashihleri bu hükmün 
dışındadır. Adalar’da ne şekilde olursa olsun taş ocağı kireç ocağı açılmayacak, 
işletilmeyecek ve kum alınmayacaktır. 
6. Adalarda kentsel sit alanlarında konutlarda müştemilatlar yapılmayacaktır. 
7. Adalar bütününde kentsel sitler ve doğal sitlerden 3.derece doğal sit alanlarında kıyı 
düzenlemeleri, deniz ve kıyı hareketleri ile ilgili bilimsel raporlara göre yapılacaktır. Adalar 
bütününde kıyılar deniz hareketlerinin yaratığı engeller ve geniş alanlar gerektirmesi 
nedeniyle Adalar bütününe hizmet veren marina, mini marina, çekek yerleri, barınaklar gibi 
su yapıları, teknik raporlara dayalı olarak hazırlanan projelerden sonra yapılacaktır. 
8. Adalar bütününde hiç bir yerde ve şekilde donatımlarla ilgili tip proje uygulanmayacak 
Adalar karakterine uygun projelendirme yapılacaktır. 
9. Adalar bütününde özellikle Büyükada Heybeliada ve Burgazada’da kentsel sit 
bölgelerindeki konut alanlarında işlev değişikliği ile konaklamaya dönük talepler tur yolları 
üzerinde ve tur yolu ile kıyı arasında kalan kesimlerde yapılacaktır. 
* 1990, 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda bu madde şu şekilde değiştirilmiştir: “Adalar 
bütününde konaklama tesisleri (pansiyonlar hariç) ancak planda belirtilen turizm tesis 
zonlarında yapılır”. 
10. Kentsel sit alanlarında imar parselinde yapılanma dışında kalan alanlarda parsel içinde 
mevcut ağaçlara zarar vermeyecek şekilde açık spor tesisi (tenis gibi) ve havuz 
yapılabilecektir. 
11. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma (nazım) imar plan, ve uygulama imar planının 
onayından önce onanmış vaziyet planları ve mevzii imar planları; 
• Uygulanmış ise aynen kabul edilecek 
• Uygulanmamış ise bu plan hükümlerine göre irdelendikten sonra, düzeltilerek 

uygulanacaktır. 
12. Doğal sit alanının sınırına bitişik parsellerde plan kararlarında belirlenen esaslara göre 
elde edilen yapılanma hakkı, her binada taban alan 100 m2’yi geçmeyecek şekilde 
kullanılacaktır. 

                                                 

6 1/5000-1/1000 planlama aşamalarında hazırlanan plan raporları ve analitik çalışmalar bir bütündür. Dolayısıyla 

1/5000 plan raporunda tartışılan ve kabul edilen sentez raporu 2’de yer alan: Planlamanın amaçları ve hedefleri, 

Planlama politikaları, Gelişme stratejisi 1/1000 plan aşamasında da amaç, hedef, politika ve stratejisini 

oluşturmaktadır. 
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* 1990, 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda bu madde kaldırılmış, ilave madde 
konmuştur: “1/1000 ölçekli koruma imar planında açıklık bulunmayan hususlarda İstanbul 
İmar Yönetmeliği geçerlidir”. 
Yapı Düzeni Düzeltilecek Alanlarda 
Yapıların çekme mesafesi Kitle boyutu ve gabarisi, mevcut genel yapı düzenine, sokak 
cephe ve doku karakterine uyum gibi hususları ıslah edilerek yapılanma koşulları 
belirlenmiştir. 
Tashih edilen veya boş parsellerde mevcut dokuyu tamamlayıcı şekilde yeni önerilen kitleler 
ölçümlendirilmiştir. 
Yapı düzeni ayrık yapı adalarında, kat adeti ve yapı yoğunluğu belirtilerek; 
a. 1000 m2’den küçük parsellerde yapılanma alanı şematik verilecek bina cephesi 15 m’yi 
geçmeyecek şekilde (12x15 sınırları içinde mimara serbest proje imkanı verilmiştir. 
b. 1000 m2’den büyük parsellerde ağaç revizyonu ve mevzii imar planına göre düzenleme 
imkanı tanınmıştır. 
c. Kıyı parsellerde (faydalı alanı) 2000 m2’den büyük olması halinde birden fazla bina 
yapılabilecektir, (öngörülen yoğunluk ve ağaç revizyonu elverdiği takdirde) 
d. Parsellerde 1000 m2’den büyük alanlarda birden fazla yapı yapılabilecektir, (yoğunluk ve 
ağaç revizyonu elverdiği takdirde.) 
Öncelikle Korunması Karar Verilen Özel Hüküm Bölgeleri (ÖKHB) 
1/5000 ölçekli planda belirlenen ve tanımlanan özel hükümler bölgesinde yer alan yapı 
adaları 1/1000 uygulama planı çalışmalarında yeniden ele alınarak yapı adası bazında 
yoğunluklar belirlenmiştir. Ayrıca özel hükümler bölgesi içinde öncelikle korunmasına karar 
verilen yerler ayrılmıştır. Bunlar;  
a. Kıyı şeridinde yer alan kıyı parselleri, 
b.Orman kenarı parselleri 
c.Tarihi dini yapıların yakın çevreleri, 
d. 35 m kotu üzerinde kalan yamaçlar (B.Ada, Heybeli, Burgaz, Kınalı) 
e. Tepe üstü veya hattı balada yer alan parseller 
f. Tescilli yapıların yoğun olduğu veya korumaya değer sokakların bulunduğu yerleşme 
alanları. 
g. Korunması gerekli ağaçların yoğun olduğu düşük yoğunluk bölgeleri öncelikle 
korunmasına karar verilen özel hüküm bölgeleridir. 
Mutlak Koruma Alanları 
1/5000 planda belirlenen bölgede çok özel durum gösteren yapı,yapı grupları ve kitlesel ağaç 
toplulukları 1/1000 planlarda kitle ve gabarileri ile korunmak istenmiştir. Bu durumda; 
• Tescilli veya tescil önerilen yapılar dışında kalan yapılar (varsa uyumsuzlukları 

giderilecek) kitle ve gabarileri ile aynen korunacaktır.  
• Tashihi gereken yapılara, veya boş parsellerde (ön görülen yapı yoğunluğuna uygun) 

yeni kitle verilerek ölçümlendirilmiştir.  
• Yapı düzeninin olduğu yapı adalarında sadece H=Kat yüksekliği) ve yapı yoğunluğu 

(TAKS/KAKS) verilmiştir.  
• Yapı yüksekliğinin hassas olduğu irtifalı veya balta ifrazlı parsellerde H=Teşekkül (T) 

verilerek mevcut teşekkül gabarileri korunmuştur. Tescilli veya öneri tescilli yapılar 
dışında kalan yapılara mevcut teşekküle uygun cephe müdahalesi koşulu getirilmiştir.  

• Çevre değerleri bakımından korumaya değer sokaklara, yol profili ve kaplama cinsine 
müdahale öngörülmüştür. 

1. Kentsel Sit Alanlarında Arazi Kullanım Kararları 
Siluet alanında kalan konut alanları denizden ve diğer alanlardan algılanan önemli görsel 
etkideki alanlardır. Adalar’ın genel peyzajının ve siluetinin korunması için bu alanlarda düşük 
yapılanma ve nüfus yoğunluğu uygulanacaktır. 
Konut alanları 1/5000 ölçekli koruma (nazım) imar planında: 
a. Yoğunluğu korunacak bölge 
b. Yoğunluğu değişecek bölge 
c. Düşük yoğunlukta bölge olmak üzere üç bölgeye ayrılmış, keza konut bölgelerinde özel 
hükümlerin uygulanacağı kesimler plan üzerinde işaretlenmiştir, 1/1000'lik imar uygulama 
planlarında da işaretlenen söz konusu bölgelerde yapı adası bazında saptanan yoğunluklara 
göre ayrı ayrı değerler verilmiştir. 
1.1. Konut alanlarında yapılanma koşulları: 
1.1.1. Kentsel sit alanlarında sayfiye karakterinin korunması ve dinlenme olanaklarının 
çeşitlenmesine uygun yapılanma koşulları getirilmiştir. 
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Ön bahçe mesafesi, binalar arası mesafe, bahçeli ayrık düzen, taban alanlarının küçük, 
serbest alanların büyük tutulması, bina konumu ağaç revizyonuna göre yapılmak üzere 
esnek bırakılmış, yapı yaklaşma hududu verilerek çözüme esneklik bırakılmıştır. 
1.1.2. Arsa büyüklüğünden bağımlı olarak verilen kaks, taks değerleri, geçiş dönemi 
yapılanma koşulları uygulanmadığından, ayrık düzendeki yapı adalarında çevre teşekkülüne 
uygun boyutta kitle ve çekme mesafeleri verilmiş veya revizyonu gereken parsellerde min 
yaklaşma hudutları içinde kitle konumu esnek bırakılmıştır. 
Parsel büyüklüğünün yeterli olması halinde min yaklaşma hududu içinde kalmak yapı adası 
bazında ve öngörülen yapı alanı katsayısına uymak koşulu ile kitleye mimari çözüme 
esneklik getirilmiştir. 
Yine birden fazla yapı yapılabilecek büyüklükte bir parsellerdeki (kıyı dışında 1000 m2-kıyı 
parsellerde 1500 m2) yapılanma  katsayısı verilecek mevzii imar planı teklifi için esneklik 
sağlanmıştır. 
1.1.3. Bitişik düzende bir uygulamada, çevre yapılanma katsayısına uygun kitle verilerek 
boyutlandırılmıştır. 
1.1.4. Konut alanlarında bulunan tescilli eski eserlerin parsellerinde belirlenen (TAKS) ve 
(KAKS)'a göre bulunacak inşaat alanından eski eser alanı düşüldükten sonra kalan inşaat 
alanı kadar yapılanma koşulu uygulanması kabul edilmiş ancak yapılanma için koruma 
kurulunun görüşünün alınması zorunluluğu getirilmiştir. 
1.2. Donatım Alanları 
1/5000 ölçekli koruma (nazım) imar planı üzerinde belirlenen, ancak yer belirleme 
yapılmayan gerekli donatım alanları 1/1000 ölçekli uygulama planında yapılmıştır. 
(Bkz.Adalar’da arazi kullanım kararları tabloları) 
1.3. Ticaret Alanları 
Nazım imar uygulama planında ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgede, sınai üretim yapan 
çevre kirletici birimlerin açılmasına ve çalışmasına izin verilmez. Ticari bölgede yapı 
yoğunlukları yapı adaları bazında belirlenmiştir. Kınalıada’da bu bölgeler teknik açıdan 
mahzur yarattığı için bodrum yapılamaz. 
1.4. Turizm Tesis Alanları 
Kentsel sit bölgesi içinde turizm tesisleri olarak yer ve şekilde alacak konaklama üniteleri 
genel kararlarında belirlenen yerlerde Kültür ve Turizm Bakanlığının yasa ve 
yönetmeliklerinin uygulanacağı tesislerdir. Mevcut konaklama tesisleri ve konaklama olanaklı 
özel kulüp tesislerinin gelişmeleri 1/1000 ölçekli planlarda ele alınmış kentsel sit bölgesinde 
belirlenen yerlerdeki parsellerde çevre oluşumuna uyum sağlanacak ve yapılaşma katsayısı 
KAKS:1.0 kabul edilmiştir. Ancak müştemilat ve Bodrum-Çatı katı emsal dışı bırakılmıştır.  
1.5. Yeşil Alanlar, Spor Alanları 
1/1000 İmar uygulama planında kıyı şeridinde ve iskan birimleri içinde yeterli büyüklükte ve 
farklı yaş gruplarına göre, park, çocuk parkı ve çocuk oyun yeri alanı ayrılmış ve yaya erişme 
uzaklıklarına göre dengeli dağılımı sağlanmıştır. 
Spor alanları Adalar bütününde mevcut spor tesislerinin dışında yapılacak, spor tesisleri 
özellikle su sporlarına dönük olacak ve kapalı spor salonu yüzme havuzu ile ilgili projelere 
yerleşme genel karakterini ve silueti etkilemeyecek şekilde hazırlanarak belediyesinde 
onanacaktır. 
* 1990, 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda ruhsata bağlanması için koruma kurulu onayı 
gerekmektedir ibaresi yer almaktadır. 
İmar uygulama planında bu tesisler için madende, Tepeköy’de, Yeni Lise yanındaki çamlıkta, 
ve Nizamda yeterli alanlar ayrılmıştır. 
1.6. Kamu Alanları, Askeri Alanlar 
Kamu alanları ile ilgili genel  kararlar 1/1000 ölçekli imar uygulama planı genel kararında 
olduğu gibi uygulanacaktır. Askeri alanlar 1/5000 ölçekli koruma (nazım) imar planları içinde 
bulunan ve askeri kullanışlara tahsisli alanlarda, bu tür kullanış dışına çıkıldığında bu yerler 
ancak rekreasyon veya turizm amaçlı kullanıma dönüştürülebilecektir. 
1.7. Yönetim-Eğitim-Sağlık ve Sosyo Kültürel kullanımlı yapılar 
Yönetim, eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel kullanımlı yapılar için yapılanma yoğunluğu 
Adalar’ın genel karakterine uygun esas alınarak değerlendirilecektir. Bu yapılarda maxsimum 
TAKS 0.40, maxsimum KAKS 1.20’yi geçmeyecek, bu esaslara göre düzenlenen avan 
projeler koruma kurulu görüşü alındıktan sonra belediyesince onaylanacaktır. 
* 1990, 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda TAKS 0.40’tan 0.30’a KAKS ise 1.20’den 
1.00’a indirilmiştir. 
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Yönetim, eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel kullanımı binalarda tip proje uygulanmayacak, 
projelere çevresine, ada mimari esas ve ilkelerine uygun olarak düzenlenecektir. 
2. Doğal Sit Bölgelerinde Arazi Kullanım Kararları 
Doğal sit alanları doğal yapısı peyzaj özellikleri, ilgi çekici ögeleri, kıyı oluşumu gibi doğal 
değerlerin yoğunluğu, özelliği ve niteliklerine göre; 
a. 1.derece doğal sit alanları, 
b. 2.derece doğal sit alanları, 
c. 3. derece doğal sit alanları, 
olmak üzere 1/5000 koruma imar uygulama planında sınırları gösterildiği şekilde tefrik 
edilmiştir. 
1) 1.derece sit alanları içinde yeniden yapılanmaya izin verilmez. Bu alanlarda önceden var 
olan yapılar, ancak turizm işlevine açık olarak kullanılabilirler. 
Bu alanlarda doğal güzellik veya değerlere ulaşmak ve yararlanmak için yol düzenlenmesi ve 
manzara seyir terasları, dinlenme terasları, mevcut doğal dokuyu bozmaksızın 
düzenlenebilir. 
1.derece sit alanları içinde bulunan tarihi, doğal ve diğer özelliklere sahip alanlar, mesire 
yerleri olarak düzenlenebilir. Bu alanlardaki her türlü kullanışlar açık alan olarak düzenlenir. 
* 1990, 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda “1. derece doğal sit alanı içinde hiçbir şekilde 
kapalı tesis yapılamaz” denmektedir. 
2) 2.derece sit alanları içinde sınırlı kullanım getirilmiş olup, günübirlik kullanıma ayrılan 
alanlar bulunmaktadır. Kentlinin günübirlik eğlenceleri, dinlenecekleri bu alanlarda, büfeler, 
oturma yerleri, yemek pişirme ve yeme yerleri gibi servis üniteleri belirli kapasitede kır 
kahvesi, çay evi ve lokanta gibi tesisler yapılabilecektir. Rekreasyon alanları, boş zamanları 
değerlendirme olanağı veren, dinlenme ve eğlenme tesisleri ile değerlendirilen alanlardır. 
Günübirlik gelenlere ayrılan alanlarda TAKS:0.0l, yükseklik en çok 3.00 m. olmak ve toplam 
inşaat alanı 40 m2 olmak üzere büfe, wc.gibi sosyal alan gereksinimi için gerekli tesisler 
yapılabilir. Yapılacak tesislerin bina cephe ve derinliği 7 m’yi geçemez. Ancak 1/500 ölçekli 
düzenleme projeleri yapılmadan uygulamaya başlanmaz. 
Bu alanlar içinde kalan büyük parsellerde çevrenin gereksinimi olan sosyal donanımlar için 
terk edilen alanlar emsal hesabına katılmaz. 
3) 3.derece sit alanlarındaki rekreasyon alanlarına taban alanı katsayısı 0.06’dır. 4000 
m2’den büyük alanlarda toplam inşaat alanı 250 m2’yi geçemez. 
Bu tür tesislerin 1/500 ve 1/100 avan projesi belediyesince ruhsata bağlanacaktır. 
Doğal sit bölgesinde ve Turizm merkez alanları içinde kalan 3.derece sit alanları üzerinde 
arazi kapasitesini aşmayacak, arazinin mevcut peyzaj ve doğal özelliklerini zedelemeyecek 
belirli büyüklükte turizm tesisleri yapılabilir. Bu tesis alanları 1/5000 koruma (nazım) imar 
planında belirtilmiş alanlardır. Bu alanlarda turizm tesisleri için yapılanma koşulları 
KAKS=0.25’i geçemez. 
1.derece doğal sit alanı genelde Adalar’da mevcut orman sınırı ile üst üste düşmektedir. 
Dolayısıyla Adalarda orman sınırı içinde yapılmış olan mevcut kaçak statüdeki yapılar 1/5000 
koruma (nazım) imar planında işaretlenen sınırlar içinde 3.derece sit alanları olarak 
belirlenmiştir.  
Kaçak yapıların içinde kaldığı 3.derece doğal sit alanlarındaki konut kullanımındaki mevcut 
yapılar büyütülemez, yıkılıp yeniden yapılamaz. Ancak yapıların cephe ve kitle 
düzenlenmesine ait hazırlanacak projeler koruma kurulu görüşü alınarak estetik düzeltme 
yapılabilir, estetik müdahale alanı içinde kalan parsellere TAKS:0.06 H:3.50 m’yi aşmayacak 
şekilde sınırlı yapılanma koşulu getirilmiştir. 
* 1988 yılında 3 grup olan doğal sit bölgeleri 1989 yılında 2 gruba indirilmiş, 1990 yılında 
tekrar 3 gruba çıkartılmış, 1993’te 2 gruba indirilerek A ve B bölgelerine ayrılmış, 1996’da bu 
düzenleme aynen kalmıştır. 3. derece doğal sit bölgesi 2. derece kapsamı B grubunda 
değerlendirilerek estetik müdahale bölgesi tanımlaması getirilmiştir. 
II. Takım Adalar’da 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Plan Hükümleri 
1. Kentsel Sit Bölgelerinde Genel Hükümler 
Yeni yapılan binalarda bitişik parsellerdeki eski eserlerin saçak yüksekliği aşılamaz. 
Proje tastik aşamasında parsel üzerinde korunması gerekli ağaçlar tespit edildikten sonra 
1/200 ölçekli bahçe düzeni projesi onanmadıkça, inşaat ruhsatı verilemez. Bahçe düzeni 
projesi içinde bahçe duvarları ile ilgili detaylar, setler, teraslar ve hafriyat durumu belirlenir. 
* 1993 yılına ait revizyonda eklenen madde ile “Bitişik nizam yapılanmada parsellerde yeni 
yapılan binalarda bitişik parsellerdeki eski eserlerin saçak yüksekliği aşılamaz” denmektedir. 
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* 1996 yılına ait revizyonda ise eklenen madde ile “Ayrık ikiz nizam önerileri yapı adalarında 
bahçe mesafelerinin tespitinde minimum cephe şartını sağlaması amacıyla komşu parsel 
mesafesinin 1 m’ye kadar indirilmesinde İlçe Belediyesi yetkilidir. Tapuda ahşap olarak 
gözüken, eski eser tescili olmayan tüm ahşap yapılar koruma kurulunun kararı olmadan 
yıkılamaz ve o parselde koruma kuruluna sorulmadan uygulama yapılamaz” denmektedir. 
1.1. Binalara kot verilmesi: 
Üzerinde yapı yapılmasına izin verilen parsellerde imar durumu ve ruhsat alınmadan önce 
binaların kot alma durumunu değiştirmek amacıyla arsalarda hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 
Aykırı davranış halinde 1/1000 ölçekli haritalardaki doğal zemin şayet haritada eğim çizgisi 
belli değilse çevre arazi durumu esas alınır. 
Kotlar binaların en dış köşelerindeki tabii zemin ortalamasından alınır. Eğimden dolayı birden 
fazla kat kazanılamaz. Gerekli hallerde ikinci bodrum katı çıkmayacak şekilde, kot tespiti ilçe 
belediyesince yaptırılır. Hangi koşullarda olursa olsun, eğimden dolayı kazanılan inşaat alanı 
KAKS (Kat alanı katsayısına) dahildir. 
* 1996 yılına ait revizyonda “1. bodrum kat inşaat alanı kat sayısına (KAKS) dahil değildir” 
denmektedir.  
1.2. Bina ölçüleri 
Ön bahçe mesafesi çevre yapı adası teşekkülü dikkate alınarak belirlenir. Tesviye eğrilerine 
paralel bina cepheleri, çıkmalar hariç 15 m’yi derinlikleri ise çıkmalar hariç 12 m’yi geçemez. 
Turizm tesislerinde bina boyutları projesi ile belirlenir 15 m cephe sınırlaması manzara 
cephesinde ve imar ceplerinde geçerlidir. Manzara cephesinin önemli olduğu durumda 15x15 
boyutlaması içinde 12x15=180 m2 blok m2 alanı geçilemez. Özel olarak belirlenmeyen 
hallerde bahçe mesafeleri için İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir. 
1.3. Hafriyat Yapılması 
Parsellerdeki hafriyatlarda komşu parsele 2 metreden az yaklaşmamak koşuluyla hafriyat 
sınırı yapının arsaya oturduğu alanın en çok 2.5 metre dışına taşabilir. Bu sahanın dışında 
doğal zemini değiştirici ikinci bir hafriyat yapılamaz. 
* 1990 yılına ait revizyonda “1/1000 Koruma İmar Planı üzerinde belirlenen kitleler bina 
ölçülerine ve yaklaşma mesafelerine göre yapılacaktır” denmektedir. 
* 1993 ve 1996 yılına ait revizyonlarda ise “1/1000 Koruma İmar Planı üzerinde belirlenen 
kitleler bina ölçülerine ve yaklaşma mesafelerine göre yapılacaktır. Ancak kitle belirtilmeyen 
parsellerde ada üzerindeki TAKS ve KAKS katsayılarına göre uygulama yapılacaktır” 
denmektedir. 
1.4. Çıkmalar 
1/500 ölçekli kentsel tasarım projeleri ile belirlenmemiş durumlarda çıkmalar, mimari projenin 
ortaya koyduğu bir çözüm olarak ve yapılanma hakkı içinde yapılabilir. Çıkmalar yerleşik 
bölgede yapı adası yakın çevresindeki yapılaşmaya uygun olmalıdır. Kapalı çıkmalar komşu 
parsele 3.00 m’den, açık çıkmalar 2.00 m’den fazla yaklaşamaz. Açık ve kapalı çıkmalar 
KAKS’a dahildir. Mutlak Koruma Alanlarında cephe müdahalelerinde çıkmalar 1.00 m’den 
fazla olamaz. 
1.5. Çatı, Saçak ve Çatı Altı Hacimleri 
Saçak, seviyesi muhafaza edilmek koşuluyla (beşik çatı hariç) değişik türde çatılar yapılabilir. 
Saçak genişliği en çok 1.50 m, en az 1.00 m’dir. Teras katı ve çekme kat yapılamaz. Çatı 
eğimi %33’ün altında olamaz %40’ı aşamaz. Çatı altında meydana gelebilen hacimlerden 
2.20 m yükseklikte ve daha fazla alanlar KAKS’a dahil edilir. 2.20 m yüksekliğin altında 
kazanılan çatı hacimleri (çatı arası) KAKS’a dahil değildir. Çatı bitişikleri saçak uç noktasında 
olmalıdır. Saçak yüksekliği, bitiş döşeme kotundan 0.50 m yukarıda olabilir. 
* 1996 yılına ait revizyonda “saçak eğimi %33 olacaktır” denmektedir.  
1.6. Bina dış görünümü 
Adalar’ın ve çevresinde özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak ve peyzaj 
yönünden gerekli görünümü elde etmek için binalarda, cephe şekli, kaplama cinsi, dış boya 
ve çatı şekli ile malzemesi, bahçe duvarı ve parmaklıklar, yerleşme birimleri için 1/1000 
uygulama planı ve 1/500 kentsel tasarım proje ve kentsel tasarım rehberi oluşturuluncaya 
kadar ilçe belediyesince  değerlendirilecektir. 
1.7. Kömürlük-Rüzgarlık 
Konut yapılarında rüzgarlıklar 3 m2’yi geçmeyecek şekilde hafif bir malzemeden ve mümkün 
olduğu kadar şeffaf yapılacak, bu alan toplam m2 dışında tutulacaktır. Kömürlükler ana girişe 
bağlı olarak çözülecektir. 
* 1996 yılına ait revizyonda rüzgarlıkların toplam m2 içinde değerlendirileceği belirtilmektedir. 
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2. Kentsel Sit Bölgelerinde Planlama Özel Hükümleri 
1/1000 imar ve uygulama planı üzerinde belirlenmiş olan yerleşik alan içinde konut 
bölgesinde peyzajı ve silueti etkileyen bölgeler ve bazı kısımlarda Turyolu ve deniz arasında 
kalan kıyı kesimi 1/5000 planda özel hükümler bölgesi olarak ayrılmıştır. 1/1000 ölçekli 
planda Büyükada’da genelde siluet alanında ve doğal site bitişik alanlar bu özel hükümler 
bölgesinde kalmaktadır. Bu bölge içinde 1/1000 planlama aşamasında ve özel hükümler 
bölgesinde yeni bir sınırla belirlenen kısım (yaklaşık 35 m) rakımından itibaren doğal sit 
sınırına kadar olan yamaçlar (silueti etkileyen esas kısım olduğu için bu alanlarda yeni 
yapılanmalar için TAKS: 0,12 KAKS: 0.30 max değerleri korunmuştur. Heybeliada, 
Burgazada ve Kınalıada’da özel hükümler bölgesinde emsaller yapı adaları üzerinde; 
belirlenmiştir. Özel hükümler bölgesinin diğer kesimlerinde her yapı adası bazında arazi 
kullanım değerleri geliştirilmiştir. Adanın kendine özgü yapısını veren farklı yoğunlukların 
bulunduğu yapı adalarında yoğunluklar mevduat durumuna göre saptanmış ve kaydedilmiştir. 
Böylece 1/5000 ölçekli planda geçici nitelikte uygulanan 0,12-0,30 emsal özel hükümler 
bölgesi bütününden kaldırılmış, yalnızca doğal sit ve 35.00 m rakım kotu arasındaki özel 
hükümler bölgesinde bırakılmıştır. 
Adalar’da genelde siluet alanında ve doğal site bitişik alanlarda kalan bölgelerin büyük bir 
kısmı özel hükümler bölgesinde kalmaktadır. Bu planlardaki yapılanma koşulları aşağıdaki 
gibidir: 
• TAKS 0.20’dir 
• TAKS 0.20’dir 
• KAKS 0.30’u geçemez, (çıkmalar dahil) 
• Bina yüksekliği max 2 kattır. 
• Ön bahçe mesafesi en az 5.0 m’dir. 
• Arka bahçe mesafesi en az 4.0 m’dir. 
3. Kentsel sit bölgelerinde diğer hükümler 
1/1000 ölçekli koruma imar planında açıklık bulunmayan hususlarda İstanbul İmar 
Yönetmeliği geçerlidir. 
Yeni yapılarda bitişik parsellerdeki eski eser saçak yüksekliği açılamaz. 
Proje tasdik aşamasında parsel üzerinde korunması gereken ağaçlar tespit edildikten sonra 
1/200 ölçekli bahçe düzeni projesi onanmadıkça inşaat ruhsatı verilemez. Bahçe düzeni 
projesi içinde bahçe duvarı ile ilgili detaylar, setler, teraslar ve hafriyat durumu belirlenecektir.  
İmar düzenlemelerinde TAKS-KAKS brüt parsel alanı üzerinden düzenlenecektir. 
4. Doğal Sit Bölgelerinde Plan Kararları ve Planlama Hükümleri 
Doğal sit alanları doğal yapısı peyzaj özellikleri, ilgi çekici ögeleri, kıyı oluşumu gibi doğal 
değerlerin yoğunluğu özelliği ve niteliklerine göre; 
a) 1. derece doğal sit alanları 
b) 2. derece doğal sit alanları 
c) 3. derece doğal sit alanları 
olmak üzere 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma İmar Uygulama Planında sınırları gösterildiği 
şekilde tefrik edilmiştir. 
* 1989, 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda 3. derece sit bölgesi kaldırılmış 2. derece sit 
bölgesi A ve B olarak 2 gruba ayrılmıştır. A bölgesi 2. derece doğal sit alanlarını temsil 
ederken B bölgesi 3. derece sit alanlarını temsil etmektedir. 
* 1990 yılına ait kararlar doğrultusunda doğal sit alanları yine 3 grup gözükmektedir.  
a) 1. derece sit alanları içinde yeniden yapılanmaya izin verilmez. Bu alanlarda önceden var 
olan yapılar, ancak turizm işlevine açık olarak kullanılabilirler. 
Bu alanlarda doğal güzellik ve değerlere ulaşmak ve yararlanmak için yol düzenlemesi ve 
manzara seyir terasları, mevcut doğal dokuyu bozmaksızın düzenlenmiştir. 
1. derece sit alanları içinde bulunan tarihi, doğal ve diğer özelliklere sahip alanlar, mesire 
yerleri olarak düzenlenmiştir. Bu alanlarda açık alan olarak düzenlemesi dışında herhangi bir 
düzenleme yapılmamıştır. 
b) 2.derece sit alanları içinde sınırlı kullanım getirilmiş olup, günübirlik kullanıma ayrılan 
alanlar bulunmaktadır. Kentlinin günübirlik eğlenecekleri, dinlenecekleri bu alanların uygun 
yerlerinde hizmet odakları oluşturularak kullanıcının kolaylık, yıkanma-soyunma gibi 
ihtiyaçlarının yanı sıra yeme-içme, eğlenme, dinlenme, spor, ilkyardım, güvenlik, iletişim ve 
ulaşım gibi ihtiyaçlarına yönelik nitelikli hizmet götürülmesi amaçlanmıştır. Bu alanlarda 
yemek pişirme ve yeme, güneşlenme, oyun oynama gibi eylemler için gerekli servis üniteleri 
ve mobilyalar ile belirli kapasitede kır kahvesi, çay bahçesi vb. Doğa içi yeme-içme yerleri 
planlanmıştır. 
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Günübirlik gelenlere ayrılan Adalar’da TAKS:0.01, yükseklik en çok 3.00 m koşulu ve toplam 
inşaat alanı 40m² olmak üzere büfe, WC gibi sosyal alan gereksinimi için gerekli tesisler 
yapılabilecektir. Ancak bu yerlerin 1/500 ölçekli planları hazırlanıncaya kadar uygulama 
yapılmayacaktır. 
* 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda bu başlık altında bina derinliği 7 m’yi geçmeyecektir 
ibaresi yer almaktadır. 
c) 3.derece sit alanlarında üç tür kullanım bulunmaktadır. 
• Rekreasyon alanları 
• Turizm günübirlik alanları 
• Estetik müdahale alanları 
a) Rekreasyon alanları boş zamanları değerlendirme olanağı veren, dinlenme ve eğlenme 
tesislerinin yer aldığı alanlardır. Rekreasyon Alanlarında TAKS:0.06’dır. 4000m²’den büyük 
alanlarda toplam inşaat alanı 250m²’yi geçemez. Bu tür tesislerin 1/500 ve 1/100 avan projesi 
Koruma Kurulu onayı alınarak belediyesince ruhsata bağlanacaktır. 
* 1990 yılına ait revizyonda TAKS 0.06’dan 0.05’e toplam inşaat alanı ise 250 m2’den 200 
m2’ye indirilmiş, Hmax 4.50 m olarak belirlenmiştir. 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda 
ise ilk verilen TAKS, Hmax ve toplam inşaat alanı değerlerine geri dönülmüştür. 
b) Turizm tesis alanları 1/5000 Koruma (Nazım) İmar Planında ve 1/1000 tatbikat planında 
belirlenmiş alanlardır. Turizm merkez alanları içinde kalan 3. derece sit alanları üzerinde 
arazi kapasitesini aşmayan belirli büyüklükte turizm tesisleri yapılabilecektir. Turizm tesisleri 
için yapılanma koşulları KAKS:0.25’I H:6.50 m’yi geçemez. 
Turizm tesis alanlarının 1/500 ölçekli planları hazırlanıncaya kadar uygulama yapılamayacak 
ve tesislerin avan projeleri belediyesince onaylanacaktır. 
c) Estetik müdahale alanları, Adalar’da orman sınırı içinde kalan ve kentsel sit alanına bitişik 
kesimlerde bulunan kaçak statüdeki yapıların yer aldığı sorunlu parseller için öngörülmüştür. 
Bu gibi yerler 1/5000 Koruma (Nazım) İmar Planında ve 1/1000 koruma imar tatbikat 
planlarında 3. derece doğal sit alanları olarak belirlenmiştir.  
İçinde kaçak yapılar bulunan 3. derece doğal sit alanlarındaki konut kullanımındaki mevcut 
yapılar büyütülemez, değiştirilemez, yıkılıp yeniden yapılamaz. Ancak yapıların cephe ve 
kütle düzenlemesine ait hazırlanacak projeler için estetik düzenleme yapılabilecektir. 
Ancak bu alanlarda bulunan ve orman idaresince ormanla ilişkisi olmadığı belgelenen 
parsellere TAKS:0.06 H=3.50 m’yi aşmayacak şekilde sınırlı yapılanma koşulu getirilmiştir. 
* 1990, 1993 yıllarına ait revizyonlarda bu gibi parsellerde 1 adet bina yapılabileceği 
vurgulanmaktadır. 
III. Burgazada 1/1000 İmar Uygulama Planı 
Açıklama: 
Burgazada kentsel sit alanı doğal sit alanıyla sınırlaşmaktadır. Doğal sit alanı üç dereceli 
olarak planlanmıştır. Yerel orman sınırları çevrelerinde bazı açık alanlar ile yeni rekreasyonel 
kullanışlar önerilen kesimler, günü birlik kullanımlardır ve 2.derece doğal sit alanı olarak 
ayrılmıştır. Orman içindeki bazı eski eserler ise özel korumaya alınmıştır. Orman içi tur yolu 
direkt iskeleye bağlanmış ve 8.00 m.ye çıkarılmıştır. 
Kentsel sit alanında ise önemli bir konut gelişmesi öngörülmemiştir. Önceki imar planında 
bostan ve iskan dışı olarak bırakılmış kesimde bostanlıklarının kalmayışı nedeniyle donatımla 
birlikte konut alanları öngörülmüştür. 
Genel yerleşimde konut alanlarında yoğunluk (en çok) iskele çevresinde olmak üzere, 
çevreye doğru azalmaktadır. 
Rekreasyon kullanışlarıyla Kalpazankaya'da sona eren yerleşim alanının geri tarafı orman, 
ağaçlandırılacak alan ve makilik kullanışlardadır ve kıyı şeridi plaj imkanı veren kesimlerde 
daha çok denizden kullanılan plajlara ayrılmıştır. 
Deniz ulaşımı akaryakıt iskelesindeki Denibüs ve mevcut iskelede Ada vapurları ile düzenli 
olarak sağlanacaktır. 
ISKİ'nin çeşitli tesislerine ayrılan yerler ile araba depolama yerleri de bulunmaktadır. 
Yerleşik alan içindeki estetik müdahele ile özel hüküm bölgeleri koruma (nazım)imar planında 
gösterilmektedir. Plan notları ile de bütün bu kullanış bölgelerine ilişkin notlar verilmiştir. 
Koruma (Nazım imar) Planı Doğal ve Kentsel sit özellikleriyle dengeli bir yerleşme düzeni 
amaçlamıştır;1/1000 ölçekli planlar da aynı amaçları taşıyacaktır. 
3.1. Sit özellikleri: 
Burgazada Çam ormanlarının kapladığı, yapılaşmanın birkaç nokta dışında bu orman 
örtüsünü bozmamış olduğu bir adadır. Görsel üstünlük orman örtüsündedir ve bu özellik 
korunmalıdır. 
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Yerleşme doğu ve kuzey kıyıları boyunca uzanmakta ve doğu kesiminde iki vadi tabanından 
içeriye ilerleyecek yükseklere tırmanmaktadır. Kuzey batıda orman içine doğru bir tırmanış 
daha ortaya çıkmıştır ki bütün bu yapılaşmalar orman örtüsü aleyhine olmuştur. 
Burgazada silueti henüz dengeli sayılabilir. Ancak son yıllarda bazı yapıların taşıdığı boyutlar 
bu dengeyi zorlamaya başlamıştır. Dolaylısıyla yeni bina boyutlarının siluetle dengesi 
sağlanacak biçimde belirlenmesi gerekmektedir. 
Burgazada yerleşmesi Çarşı ve Ortodoks Kilisesi çevresinde dar ve küçük parselli ve bitişik 
binalardan oluşurken diğer kesimlerde geniş bahçeli ve nadide ağaçların arasında kalan 
binalar ağırlık almaktadır. Yapı adaları genellikle tek yönlüdür. Medeni bey burnundan iki 
tarafa doğru Reşit paşa köşkünü iki yanındaki sokaklar en önemli çevresel değerleri 
taşımaktadır. Raşit bey köşkünün diğerlerine göre kolosal sayılabilecek boyutları Burgazada 
siluetini etkilemekte ve simge (imaj) noktalarından biri olmaktadır. Kuzey kesimindeki falezde 
orman örtüsü kıyı şeridinden başlamaktadır. Daha sonra kilise-manastır yapıları ve orman 
örtüsünün bulunmadığı bir alan mezarlık yanındaki plaja kadar uzanmaktadır. 
Kuzeybatı burnunda ağaçlar azalmaktadır ve bu kesim yeni yapılaşmalara sahne olmuştur. 
Bunların bir kesimi gecekondudur. Mevcut çocuk bahçesi yanında tepelere, çıkan dik eğimli 
mevcut yolun iki tarafındaki orman örtüsü içindeki gecekondu veya imarlı yapılaşmalar 
Burgazada'nın doğayla en dengesiz yerleşmesi olarak tanımlanabilir. 
İskelede vapurdan inenleri 3 katlı beyaz bir yapı karşılamaktadır. Soldaki rıhtım 
Burgazada'nın kalbini oluşturmaktadır. Çarşı iki arka sokakta daha devam etmektedir. Sol 
tarafta güneye doğru ilerleyince iki yanı ağaçlıkla kaplı bir yolla deniz kulübüne gelinmektedir. 
Yazın adanın maksimum aktivitesi bu kesimdedir. Ancak yapılaşmanın tesadüfi bir niteliği 
bulunmaktadır. Yalı boyuna kıyıdan geçilememektedir. Arkadaki ormana doğru ilerleyen yol 
ve çevresi ise gene Burgazada'nın en yüksek kalitede çevresel değer taşıyan 
kesimlerindendir. 
Bir diğer köşe fayton yolundan ilerlendiğinde geniş çınar ağaçlarından oluşan bir yol ağzıdır. 
Bir süreden beri bu ağaçlar altında pazar kurulmaktadır. 
Eski hayvanat bahçesi alanında iki spor alanı ve iki de rekreatif tesis ve içlere doğru 
gecekondu bulunmaktadır. Bu kesimde iki yeni ağaçlı bir yol kurularak içerilere doğru 
gitmektedir (Halihazır haritada bu yol görülmemektedir.) 
Kış bahçeleri yöresi bu alanın devamında eski bir vadi alanı olarak yer almaktadır. Yamaçlar 
çamlıktır. Vadiye hakim gösterişli bir bina ön bahçesiyle birlikte Burgazada'nın bir diğer 
simgesel noktasıdır. 
3.2. Plan Kararları Diğer Özellikler ve Nazım Plan Kararlarıyla 1/5000 Plan Kararlarının 
Ayrıntılı Ölçekle İrdelenmesi Sırasında Bazı Yeni Kararlara varılmıştır. 
I. 1/5000 plan kararı olarak Orman içinde dolaşan tur yolu aynen bırakılmıştır. Bu arada 
iskele karşısından bir aksın bu tur yoluna bağlanmasından mevcut eğim dolaylısıyla 
vazgeçilmiştir. Tur yoluna bağlantı gene mevcut izlerden kuzeyden doğru yapılacaktır. Bu 
yörede öngörülen araba depolanması da kaldırılmıştır. 
II. İlkokul çevresindeki tüm parseller hazineye ait olduğundan kadastral yapıya uyum 
sağlanmasına gerek yoktur. Okul alanına ağaç kesilmemek şartıyla yanındaki çamlık arazi 
katılmıştır. 
Bu kesimde, özel hüküm bölgesi olarak tanımlanmış alandaki mor salkımlarla çevrili Köşk 
özel korumaya alınmıştır. 
III. Gene Nazım plandaki araba depolama yerinden aşağı inen kesimdeki ek kullanışlar 
kaldırılmış, çam ormanlarının mevcut haliyle korunması öngörülmüştür. Bu kesimdeki konut 
bölgesinde biri yeni, diğeri restorasyon sırasında değiştirilmiş ve büyültülmüş iki bina 
çevreyle uyumsuzdur. 
IV. İlkokul yanındaki mevcut basketbol alanları bırakılmıştır. Bu nedenle yol altında öngörülen 
çocuk oyun-spor alanı kaldırılmış fakat kayyum idaresinde olduğu belediye mensuplarınca 
ifade edilen ve kıyı şeridine kadar inerek kilise/manastır alanından doğuya ilerleyen arazi 
rekreatif kullanışlara ayrılmıştır. Bu konuda Belediye yetkilileriyle yapılan görüşmede 
anlaşma olmuştur. 
V. Belediye yetkilileriyle yapılan görüşmede anlaşmaya varılan bir diğer kullanış; eski 
hayvanat bahçesinin tamamının rekreasyon kullanışlarına ayrılmasıdır. Bu parselde 
kamulaştırılma gerekecektir. 
VI. Kuzeybatı burnunda Nazım plandan uygulama planına geçişte normal sayılan 
düzeltmeler çerçevesinde, parsel özelliği-kullanış gibi kriterlere dayalı olarak bazı 
müdahaleler yapılmıştır. İSKİ'nin kuzeyde tahsisini aldığı pompa istasyonu dolaylısıyla bu 
yörede de III. maddeyle birlikte bazı düzeltmeler yapılmıştır. 
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VII. Gene kentsel sit alanında ada içlerinde öngörülen bazı donatım alanları çevresel 
değerlerinin önde tutulması ilkesine dayalı olarak kaldırılmıştır, esasen yukarıda belirtilen 
yeni rekreasyon alanları yeterli olacaktır. 
VIII. Kuzey kıyıdaki mezarlığın batısında çekek yeri ve tekne yapımına imkan verecek bir 
kullanış ayrılmıştır. 
3.3. Planlama Kararları 
Genel olarak 1/5000 planda getirilen Planlama amaçları bir kez daha formüle ederek, nadir 
kaynak kullanımı ilkeleri çerçevesinde kullanımın geliştirilmesi vurgulanmıştır. 
Adaların doğal güzelliğiyle uyumlu bir yerleşme elde edilmesi, mevcut yerleşmelerinin kentsel 
sit niteliğinin korunarak geliştirilmesi, önümüzdeki 20 yıl içindeki çok yönlü ihtiyaçların 
karşılanmasıdır. 
İlke olarak gelişme doğal potansiyeli zorlamadan sağlayabilmektir. Günümüz rekreasyonel 
niteliğinin gelişme eğilimi çerçevesinde bırakılması öngörülmekte ve ihtiyaçların karşılanması 
sırasında var olan bazı problemlere iyileştirmeler getirilmektedir. 
3.4. Yapılaşma Kararları 
Yapılaşma kararları kentsel sit özellikleriyle (Ağaçlıklar, tek ağaçlar, bahçeler, 
merdivenler,mimari özellik taşıyan binalar,ada silueti vb) uyum taşımak zorundadır. Gerek 
yerleşik alanlardaki boş parsellerde, gerekse az sayıdaki konut gelişme alanında çevresel 
özelliklerle bağdaşacak bir yapılaşma öngörülmüştür. 
Mimari projelendirmeyi yönlendirecek kararlar; I. Emsaller, II-Kitle çizimleri, III. Bina yaklaşım 
çizgileri, IV.Bina arka cephe çizgileri olarak uygulama kolaylığı sağlayacak biçimde bunlardan 
biri veya birden çoğu kullanılarak ifade edilmiştir. Ayrıca yazılı plan kararları (plan notları) 
içinde diğer yönlendirmeler bulunmaktadır. 
Yazılı ve çizili kararlar birlikte geçerlidir. 
Yerleşik alanlarda her özelliğiyle dengede bulunan sıradan yapı düzeni gösterimi dışında 
başka yapı yapılamaz (byp) veya bugünkü gibi olacaktır (bg) gibi yazımla ifade edilen bir 
uygulamaya tabii kalacaktır.Tescil edilmiş ve edilmemiş tüm binalara eklenti yapılması 
yeniden yapılacak binalarda ise mevcut binanın boyutlarını aynen koruyucu ve  cephe 
düzenlemeleri, çevresiyle daha uyumlu duruma geçebilecek mimari projelerle uygulama 
yaptırılacaktır. 
Bu arada ağaç korunmasına önemle dikkat edilecektir. 
Özellikle ada siluetini etkileyen, orman yakınında olan veya çok yüksek çevre kalitesi bulunan 
kesimlerde bu yapı düzeni kararı verilmiştir. 
Yapı adası içinde çevresel değerdeki binalarla uyum yapmayan ve silueti bozan boyutlar 
taşıyan binalar (Z) ile gösterilmiştir. Bunların alacağı yeni boyutlar planda işaretlenmiştir. Bu 
gibi binalara esaslı onarım ve eklenti yapma gibi amaçlarla ruhsat verilmeyecektir ve koruma 
planı uygulaması çerçevesinde boyutları düzelttirilecektir. 
Gerek duyulan yerlerde yeni yapılacak binaların boyutları gösterilmiştir. Bu boyutlarda 
çevresel özellik kazandırmak amacıyla arka bahçe yönünde tabanda genişletme yapılabilir. 
Binanın tabandaki biçimine hareket kazandırmak amacıyla gösterilen çizgiler içinde kalınmak 
şartıyla (arka cephe hariç) girinti çıkıntı yapılabilir. 
Öte yandan uyumsuz cephe taşıyan binalar cephe uyumu sağlanması için işaretlenmişlerdir. 
Yalnızca emsal verilmiş, fakat bina yaklaşımları veya kitleleri gösterilmemiş parsellerde yapı 
adalarında bina genişlikleri en çok 15 m (topografik eğrilere paralel boyut), bina derinlikleri 12 
m’yi geçemez. 
Bina çatıları Burgazada'da % 33 eğimden az % 40 dan fazla olmayacak şekilde ve dört 
yönden eğimlenerek yaptırılacaktır. Çatı içi kullanımları için genel hükümler de çatı ile ilgili 
hususlar geçerlidir. 
İskelenin güney rıhtımında merkezi kullanışlardaki bina boyutları eski boyutlarını 
aşmayacaktır. Yalnız iskele karşısındaki bina Burgazada simgelerinden biri olarak 
diğerlerinden daha yüksek kalacaktır. Aynı rıhtımda halen yapımı süren iki yeni bina çevreyle 
uyumsuzdur, üst katları fazladır. 
3.5. Arazi Kullanış Kararları İle İlgili Tabloların Açıklanması 
Önemli Notlar: 
1) Kınalıada dışında Büyükada’da da konut alanlarının çok az miktarda büyümesi Heybeliada 
ve Burgazada'da ise aynı kalmasına rağmen, 20 yıllık projeksiyonda öngörülen dikkate değer 
nüfus artışları, tahsisli bazı boş yapı adalarının doyurulması suretiyle elde edilmiştir. 
2) Bu alanlar için genellikle 150 N/Ha-200 N/Ha arası yoğunluk öngörülmüş, yoğunluğu daha 
yüksek alanlarda ise mevcut teşekkül yoğunluğuna uyulmuştur. 
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3) Büyükada ticaret alanlarında adalar bütününün ortak merkezi olması ve daha çok alt 
merkezlerinin yokluğu nedeniyle merkez dışı için bir artış öngörülmüştür. Kınalıada'daki 
ticaret alanı artışı ise artan nüfus için mevcut alanın yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. 
4) Adalarda yalnız eğitim alanları kış nüfusu projeksiyonlarına göre hesaplanmış, diğer 
sosyal donatımlar ve yeşil alanlar için yaz nüfusu esas alınmıştır. 
5) Büyükada eğitim alanları orta öğrenimde Kınalı ve Burgaz Lise öğreniminde ise 
Heybeliada, Burgaz ve Kınalıada’da hizmet vermesi nedeniyle 6.1 m2/kişi gibi yüksek bir 
standart kabul edilmiştir. 
6) Adalarda sosyal donatım alanları başlığı altında sağlık, sosyal-kültürel ve yönetim donatım 
alanları çizelgede toplu halde verilmiştir. 
7) Büyükada’da yönetim donatımının Adalar’ın toplam nüfuslarına hizmet etmesi 
öngörülmektedir. Sosyo kültürel donatımların birimi ise Büyükada’nın diğer Adalar içinde bu 
işlevi dikkate alınarak, Adalar’ın toplam nüfusuna göre seçilmiştir: 
8) Heybeliadanın sağlık işlevini yüklenmemesi halinde, 4 adaya eşdeğer ağırlıkta standartta 
sağlık hizmeti götürülmesi öngörülmektedir. 
9) Burgaz ve Kınalıada'da yönetim hizmetleri birimi küçük nüfus grubuna göre seçilmiştir. 
10) Düzenlenmiş açık alan olmaları nedeniyle doğal sit içi günübirlik alanlarla spor alanları, 
kentsel sit içi yeşil alanlarla birlikte gösterilmiştir. Kınalı dışında, diğer üç adada orman 
alanının % 50'nin üzerinde bulunması, gerçekte 7 m2./kişi standardının çok üzerinde yeşil 
alan standardı sağlamaktadır. 
11) Turizm tesis alanlarının 7.6 Ha’ı kentsel sit içi 11.70 Ha’ı doğal sit içi turizm alanıdır. 
12) Diğer kullanımlar grubunda Büyükada ve Kınalıada'da estetik müdahale alanları, 
Heybeliada'da askeri alanlar ağırlıktadır. 
13) Orman alanlarında, Kınalıada dışında üç adada %l-%5 oranlarında görülen eksilme 
özellikle orman içi estetik müdahale kullanımından kaynaklanmaktadır. 
14) Çizelgede verilen öneri orman alanı, orman içi estetik müdahale alanı kullanımının orman 
kullanımlı alandan düşülmüş halidir. 
15) Kesin orman alanları, yeni sınırlar onaylandıktan sonra yeniden saptanacaktır.  
16) Kentsel sit-doğal sit alanları aşağıdaki tabloda verilmektedir: 
Planlanan Alan  Büyükada Heybeliada Burgazada Kınalıada 
Doğal Sit Alanı (Ha) 330.00  160.71  94.50  79.00 
Kentsel Sit Alanı (Ha)  210.00  69.29  47.00  61.37 
Toplam Alan (Ha) 540.00  230.00  141.50  140.37 
 
 BURGAZADA Alan (Ha) Arazi Kullanımı 

Oranı 
Kişi Başına 
Düşen Alan 
(Kış) 

Kişi Başına 
Düşen Alan 
(Yaz) 

  Mevcut Öneri Mevcut Öneri Mevcut Öneri Mevcut Öneri 
Konut 29 29.4 20.5 20.7 197 149 41.5 31.8 
Ticaret 1.21 1.39 0.8 0.9 8.2 7.1 1.7 1.5 
Eğitim 0.35 0.51 0,2 0.3 2.3 2.6 - - 
Sosyal Donatım 
(Sağlık, Sosyo-
Kültürel, Yönetim) 

0.3 1.96 0.2 1.4 2 10.1 0.4 2.1 

Yeşil Alan (Oyun, 
Spor, Park Günübirlik 
Alan) 

1.9 8.85 1.3 6.2 12.9 45 2.7 9.5 

Orman 
(Ağaçlandırılacak 
Makilik, Peyzaj Alanı) 

82.5 79.3 58.3 56 561.9 408.7 118.1 85.9 

Turistik Tesis Alanı - - - - - - - - 
Yol 5 6 3.5 4.2 34 30.9 7.16 6.5 
Diğerleri (Boş, Tarım, 
Dini, Askeri, Mezar, 
Depo Alanı. vb) 

20.15 14.9 14.2 10.5 - - - - 

Toplam Alan 141.5 141.5 100 100         
Nüfus         1468 1940 6980 9225 
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3.6. İstanbul Adalarının Genel Peyzaj Etütlerinden Çıkarılacak Sonuçlar Ve Öneriler 
Daha önce bir rapor halinde sunulan genel peyzaj etütleri; Adalar’ın Genel Peyzaj özellikleri, 
Adalar’ın Bölge Peyzajındaki Yeri, Adalar Anakara ve Adalar Arası Kıyı Peyzaj Bağlantıları, 
Adalar’ın Bağımsız Olarak Gösterdikleri Peyzaj özellikleri. Morfolojik ve Ekolojik Yapıya Bağlı 
Olarak Yeşil Örtünün İrdelenmesi, Adalar’ın Bağımsız Olarak Yeşil Dokusunun incelenmesi 
konusunu içermekteydi. 
Adı geçen raporda, genel peyzaj özelliklerinin incelenmesinde ele alınması gereken toprak 
yapısı, morfolojik yapı, jeolojik yapı, klimatik faktörler gibi konuların diğer raporlarda ele 
alınması nedeniyle yer verilmediği belirtilmişti. Ancak bu konular yapılmış ve yapılacak olan 
çalışmalarda daima göz önünde bulundurulmuş ve bulundurulacaktır. 
Açıklanması gereken diğer bir konu da, aşağıda verilen önerilerin raporda verilen genel 
peyzaj etütlerine dayalı olduğu ve 1/5000 ölçekli kararlar içinde yer almasıdır. 
Bu nedenle öneriler daha çok doğal sit alanları kapsamında olacaktır. 
Elde edilen bulgulara göre önerileri yine raporda verilmiş olan konu başlıklarına göre 
aşağıdaki şekilde sıralamak gerekecektir: 
3.6.1. Adalar’ın Genel Peyzaj Özelliklerine Bağlı Öneriler: 
Adalar İstanbul’un doğal güzelliklerinin bir parçası ve en dikkat çekici bölümlerinden biridir. 
Bunun yanı sıra bağlı oldukları en yakın anakara kıyılarıyla bağlantısı çok kuvvetlidir. 
Anakara ile Adalar arasında deniz derinliğinin en çok 16 m Adalar arası deniz derinliğinin en 
çok 8-9 m olması bunun kanıtıdır. O halde Adalar’ın yakın anakara ile oluşturduğu peyzaj 
bütününün öncelikle ele alınması gerekir. 
Adalar’ın bölge peyzajındaki yerinin önemi de bu bağlantının kurulmasını zorunlu kılmaktadır. 
Ancak Adalar’ın bağlı bulunduğu anakara kıyı şeridi tamamen yerleşimin hakim olduğu bir 
kent ortamıdır. Buna rağmen Adalar’ın en yakın çıkış kapısıdır. Arada sığ bir deniz olmasına 
karşın ki bu denizde doğal bağlantının bir ögesidir, bu çıkış kapısı ile Adalar arasında bugün 
mevcut olmayan peyzaj bağlantısını ve bütününü oluşturmak gerekir. Bu bütünlüğün 
sağlanması karşılıklı yakın kıyılardaki benzer peyzaj motiflerinin yaratılmasına bağlıdır. 
Bu motifin ilkeleri ve detayları ileriki çalışmalarda verilecektir. Ancak belirtilmesi gereken iki 
genel ilke vardır ki bunların birincisi anakara kıyı motifinin içeriye doğru kendi özelliklerinde, 
Adalar kıyı motifinin ise ada içlerine doğru bağlanmasıdır. İkinci önemli ilke ise aralardaki 
deniz, flora ve faunasının kara flora ve faunası kadar önemle ele alınması ve korunmasıdır. 
Adalar arası kıyı peyzaj bağlantıları da aynı ilkeler doğrultusunda ele alınmalıdır. 
3.6.2. Adalar’ın Morfolojik ve Ekolojik Yapısına Bağlı Olarak Oluşmuş Doğal Yeşil 
Örtülerine Ait Öneriler: 
Genel peyzaj etüdünde bu konuyla ilgili olarak doğal ve kültürel bitki örtüsü saptanmış, 
önünün adalara kazandırdığı genel özellikler verilmiştir. 
İlgili raporda da belirtildiği üzere yerleşim alanlarında oluşan kentsel yeşil dokunun detaylı 
incelenmesi sonraki aşamalarda yapılacaktır. 
Önemle belirtmek gerekir ki; önerilerde ana konu yeşil örtü olmakla birlikle, yeşil örtünün yer 
aldığı morfolojik yapı, topografik görünüşler ve siluetler birlikte değerlendirilmiştir. 
Bu bölümde Adalar genel karakterini oluşturan doğal yapının ve buna bağlı olarak hakim bitki 
topluluklarının ağırlıklarını muhafaza etmesi açısından açıklamalar getirilecektir. Bu konuların 
toprak yapısı, toprak profil özellikleri, ana kaya, meyil, vadi, erozyona uğramış alanlarla çok 
önemli bağlantısı olduğunu da vurgulamak gerekir. 
Bu durumda ilk ve en önemli öneriyi mevcut ve yeterli toprak karakterinin korunması, 
erozyonun önlenmesi, yangın, yerleşim, bitki tahribi nedeniyle “erozyona uğramış alanların 
ıslahı”nı oluşturmaktadır. Tüm bu çalışmalar toprak amenajmanın programı çerçevesinde ele 
alınıp uygulamasına :geçilebilir. 
Bilindiği gibi Adalar’ın hakim ve en yaygın bitki örtüsünü orman karakter ve görünümündeki 
alanlar oluşturmaktadır. Her bir adanın büyüklük ve morfolojik özelliklerine bağlı olarak genel 
karakteristiğini oluşturan orman alanları bazen yasal orman sınırları içinde kalmakta, bazen 
de bu sınırlardan taşmaktadır, İleriki çalışmalarda kesin olarak •saptanacak standartlar içinde 
bu alanların bir bütün halinde ve gene genel karaktere uygun ağaç türleri ile amenajmanı 
gerekir. Orman Genel Müdürlüğü bu konuda çalışmalar yaparak bir amenajman programı 
yapmıştır. Ancak bu çalışmalar yasal orman sınırları içinde kalmaktadır. 
Genel bitki örtüsü karakteri açısından ele alınması gereken diğer alanları ise primer ve 
sekonder maki alanları, vadiler, kıyı geçiş alanları, kentsel dokuya geçiş alanları, yerleşim 
alanları ve kıyılar oluşturmaktadır. Bu alanlarda yapılacak işlemler ve öneriler şu şekilde 
sıralanabilir: 
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Primer maki alanları Adalar’ın gerçek doğal bitki türlerinin bulunduğu doğal formasyonu 
oluşturmaktadır ki bunlarda kıyı orman geçişlerinde, vadi orman bağlantılarında yer 
almaktadır. Bunlardan sağlıklı olanların muhafazası, bozulmuş olanların ıslahı gerekmektedir. 
Sekonder maki alanları ise orman bozulmaları sonucu sonra oluşmuştur, bu alanların ise 
tümünün tekrar ormana dönüştürülmesi gerekir. 
Vadiler bir takım maki türü çalılar içermekte ve doğal olarak çayır bitkilerinin oluşturduğu bir 
bitki birliği göstermektedir. Çoğu bozulmuş olan bu alanların da doğal haline dönüştürülmesi 
sağlanmalıdır. 
Kıyı geçiş alanlarını kaya formasyonları, vadiler ve primer makiler oluşturur. Bu dokunun da 
korunması, bozulmuş olanlarının onarılması söz konusudur. 
Kentsel dokuya geçiş alanlarında artık yerleşim seyrek bir şekilde başlamakta ve gittikçe 
artmak üzere, kültür bitkileri hakim olmaya başlamaktadır. Bu nedenle buralardaki bağlantı 
dengesini kurmak ve organik bütünü oluşturmak büyük önem kazanmaktadır. Detaylı ve 
daha büyük ölçekte ele alınacak bir konudur. 
Yerleşim alanları, kültür formlarının ağır bastığı, Adalar’da kendine has geleneksel bir gelişim 
gösterdiği ve ayrı planlama ilkelerine bağlı olduğundan aynı zamanda daha detaylı bir etüdü 
gerektirdiğinden daha büyük ölçekli çalışmalar grubunda ele alınacaktır. Ancak burada 
Adalar’da yer alan tüm bitki türlerinin yanında bölgede bulunan ve bölgeye adapte olacak tüm 
bitki türleri kullanılabilir. 
Kıyılar iki yönden ele alınmalıdır. Birinci gruba giren kıyılar plaj alanları, kaya formasyonları, 
yerleşimlerin ve rekreasyon tesislerinin yer aldığı alanlardır. Buralarda ; özel ilkeler 
uygulanarak organik bağlantılar kurulmalıdır. 
İkinci grupta ise doğal ve daha çok vadilere bağlı kıyılar yer almaktadır. Özellikle bu kıyılarda 
doğal kıyı bitkileri (su ve yakın kıyı bitkileri) yer almaktadır. Bunların da muhafazası ve 
onarılması gerekir. 
Bu genel karakter ve öneriler her ada için ayrı ayrı geçerli olduğu gibi Adalar arası peyzaj 
bağlantısı açısından da son derece önemlidir. Anakara-Adalar kıyı bağlantı genel önerileri 
değişik ilkelerle Adalar arası bağlantılar içinde geçerlidir. 
Bir de orman altı bitki örtüsü söz konusudur ki, bunlarda koruma ve onarımı gerektirecektir. 
4. 1/1000 İmar Koruma Uygulama Plan Genel Kararları 
1. Genel Hükümler 
1. Yapılaşma kararları kentsel sit özellikleriyle uyum taşımak zorunda olduğundan yerleşik 
alanlardaki boş parsellerde çevresel özelliklerle bağdaşacak bir yapılaşma öngörülmüştür. 
2. Kitle çizimleri bina yaklaşma sınırları bina arka cephe çizgileri ve emsaller gerektiği 
yerlerde verilerek mimari projelere esas yapılaşma düzeni yönlendirilmiştir. 
3. Bina çatıları dört yönde %33’ten az %40’tan fazla olamayacak şekilde yapılacaktır. 
4. Tarihi eser olarak tescil edilmiş yapılar aynen korunacak, kadastro buna göre tashih 
edilecektir. 
5. Yapı alanlarında ve kamuya ter edilmiş alanalarda ağaç korumasına önemle dikkat 
edilecektir. Yeni açılan yollarda peyzaj düzenlemesi gereken yerlerde günübirlik rekreasyon 
alanlarında park ve çocuk bahçelerindeki ağaçların revizyonu belediyece yaptırılacak özel 
parsellerdeki ağaç revizyonu özel şahıslar tarafından yaptırılacak belediyece kontrol 
edildikten sonra imar durumu belirlenecektir. 
6. 1/1000 ölçekli planlama çalışmalarında kadastro parsel sınırlarının halihazır haritalarda fiili 
durumla bazı yerlerde uyuşmadığı görülmüştür. 
7. Planlamada genelde teşekkül etmiş fiili duruma uyulmuştur. 
Teşekkül etmemiş çevrede kadastral durum uyuşmazlığında kabul edilebilir tolerans 2.0 m 
olarak ele alınmıştır.  
Fiili durum ve kadastral durum uyuşmazlığında kabul edilebilir, tolerans 2.0 m. (iki metre) 
olarak alınmıştır. 
Çözümlenemeyen durumlarda ilgili kuruluşlarca imar yapı adası bütününde çözüm 
getirilecektir.  
8. Kıyı kenar çizgisi 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 27.9.l988 tarih ve 
13301 sayılı yazıları ile “B.Ada, Kınalı, Heybeliada, Burgazada’ya ait 22.Mart.1977 onay 
tarihli 1/5000 ve 1/2000 ölçekli kıyı-kenar paftalarındaki kıyı çizgisi 1/1000 ölçekli halihazır 
paftalara belediyesince çizilmiştir. 
9. Adalar’da bir parselde birden fazla bina yapılması kıyı ile ilişkisi olmayan parsellerde 1000 
m’den ve kıyı parsellerinde 2000 m’den büyük parsellerde mümkündür. 
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10. Kentsel sit bölgelerinde parsel bazında projelerde, 1/200 bahçe düzeni ve peyzaj projesi 
yapılacak, bahçe duvarları ile ilgili detaylar, setler, teraslar ve hafriyat durumu belirtilecektir. 
11. Adalar bütününde 1/1000 uygulama planlarında parsel büyüklüğü ve genişliğinin 
yapılanmaya elverişli olmadığı durumlarda yapı adası bazında ve sokak mekanıyla 
bütünleşecek 1/500 ölçekli kentsel tasarım projesinde kitle etüdü yapılacaktır. 
12. 1/1000 ölçekli Koruma uygulama planlarında ve raporlarında işaretlenen (L) işaretli 
G.E.E.A.Y.K.’nun tescil ettiği yapılar planlama grubu tarafından önerilen yapılar, II No’lu 
Koruma Kurulunca incelendikten sonra bu yapılarda tescile gerek görülmeyenler ve tescilden 
düşürülenler plan kararı koruma altında kalacaklardır. Bu yapılara müdahale 1/500 ölçekli 
kentsel tasarım proje aşamasında belirlenecektir.  
13. Takım adalarda doğal ve kentsel sit alanlarında reklam ögeleriyle ilgili (ilan, reklam vb.) 
yaptırımlar plan ekinde verilen bildirişim esaslarına göre uygulanacaktır. 
1.2. Mutlak Koruma Alanları İçindeki Hükümler 
• Yoğunluk değiştirilemez (artma). 
• Tescil dışı tüm yapılara çevreye uyum için cephe kütle gabari müdahalesi yapılabilir. 
• 0.30 müştemilat hakkı uygulanamaz. 
• İskan amaçlı bodrum kat kazanılamaz. 
• Halihazır yapı düzeni aynen korunur. 
• Mutlak Koruma alanları 1/500 tasarım çalışmasında öncelikle projelendirilir. 
1.3. Turizm Tesis Alanları içindeki Hükümler (T.T.A.) 
• Doğal sit bölgesinde TTA alanlarının yanı sıra rekreasyon ve günübirlik alanlarda da 

çevre düzeni kapsamında açık yüzme havuzu ve spor alanları yapılabilir. 
• 3. derece doğal sit içinde yer alan turizm tesis alanlarında yapılanma alanı 3. derece 

doğal sit sınırına göre hesaplanır. Yapı yaklaşma hudut yol veya ağaçların konumuna 
göre belirlenmiştir. 

• 3. derece doğal sit alanı içinde bulunan TT alanlarında mevcut yapılar TT alanı için ortak 
donatı yapısı olarak TT alanları gibi e:0.25 h:6.50 yapılanma koşulundan yararlanırlar. 

Turizm Tesis Alanlarında 
• %23 eğim üzerindeki yerlerde yapılanma yapılamaz. Arazinin doğal ve peyzaj özelliği 

değişmeyecek ve arazi üzerinde mevcut ağaçlar korunacak tesis arsası 2500 m2’den 
küçük olamaz.  

• Turizm merkezi ilan edilen alanlarda 2634 sayılı yasanın 7. maddesine göre işlem 
yapılacaktır. 

• 3. derece doğal sit bölgelerinde Turizm Tesis Alanları KAKS:0.25 H:2 kat Bodrum, 
müştemilat, çatı emsale dahil değildir. 

Günübirlik rekreasyon ve turizm alanları bütününün 1/500 kentsel tasarım projesi yapılmadan 
uygulama yapılamaz (Arazinin mevcut peyzaj ve doğal özelliklerini zedelemeyecek). 
2. derece doğal sit bölgesinde günübirlik kullanım alanlarında TAKS:0.01 H:3m Toplam 
İnşaat Alanı: 40 m2 Bina boyutu max 7 m’dir. 
3. derece doğal sit bölgesinde rekreasyon alanları için kullanma emsali TAKS:0.06 ve 
Toplam İnşaat Alanı: 240 m2’dir. 
2. Kıyı Kullanımı İle İlgili Düzenleme ve Yapılanma Koşulları 
Kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlarda ve kıyı kenar çizgisinin 10 m gerisinde kalan alan 
içinde yapı yapılamaz. Buralarda yapılacak kıyı kullanımı ile ilgili düzenleme ve servis 
yapıları aşağıdaki esaslara göre yapılır. 
1. Yüzme havuzu, rıhtım gibi açık düzenlemeler ve kayıkhane, soyunma kabini, kentsel 
hizmet ve teknik altyapı servis yapıları, kıyı şeridi doğal değerlerini zedelememek ve ada 
karakterine uymak kaydı ile belediyesinin iznine tabidir.  
2. İskele, mendirek, marina, barınak, çekek yeri gibi kullanımlar ilgili Bakanlık ve 
Belediyesinşn iznine tabi olup ancak planda gösterilen yerlerde yapılabilir.  
• Özel mülkiyeti lebi derya parsellerde maddelerdeki kıyı düzenlemeleri 1/500 ölçekli 

projeler ve avan projesi Belediyesince onaylanarak uygulanır. 
• Kıyı kenar çizgisi dışında kalan hazineye ait kıyı şeridinde planda belirtilen yerler dışında 

herhangi bir kullanım getirilemez.  
• Ortak alanlarda yapılacak kıyı düzenleme ve yapılar 1/500 kentsel tasarım aşamasında 

belirlenecek esaslara göre yapılacaktır. 
• Denize iniş yolları önünde yer alan ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan hazine arazileri, 

rekreasyon amaçlı açık alanlar olarak kullanılacaktır. 
• Kıyı kenar çizgisinden itibaren yapı çekme mesafesi en az 10 km’dir. 
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• Kadastral sınırlar içinde kalan falezler brüt parsel alanına dahildir. 
3. Marmara Takım Adaları Bütününde İlan ve Reklamlar, Afişle İlgili Esaslar 
Sit alanları bütünü olarak ilan edilmiş olan Marmara Takım Adalarında Doğal ve estetik 
karekter, pitoresk ve tarihi niteliklerinden dolayı her çeşit ilan ve reklamlar aşağıda belirlenen 
esaslara göre düzenlenecektir. Bu esaslar dışında düzenleme, ilan ve reklam uygulamaları 
yapılmayacaktır. 
A. Doğal sit alanında ilan-reklam-afişlerde uygulama esasları 
Bu alanlarda ticari amaçla reklam ve ilanlar kesinlikle yer almaz. Ancak hizmetlerin 
belirlenmesi (yol vs. gibi) işaretler ve varsa sosyal hizmet yada turistik hizmet sunan tesisler 
2.00 m2’yi geçmeyecek duvar panosu kullanılabilir. 
Bu alanlarda 2. ve 3. derece sit alanlarında Belediye Meclisi Kararı ile ilan bölgeleri 
belirlenebilir. Hangi amaçla olursa olsun portatif ilan panoları bu bölgelere yapılamaz.  
B. Kentsel Sit Alanlarında İlan-Reklam-Afişlerle İlgili Uygulama Esasları 
Kentsel Sit Alanlarında; 
• Tescilli ve plan kararı ile korumaya alınmış binaların üzerinde ve bunların yakın 

çevrelerinde, 
• Doğal ve tarihi abideler üzerinde ve yakın çevrelerinde kesin olarak ilan-reklam ve afiş 

uygulaması yapılamaz. 
• Teraslarda asılarak ancak ışıklı ilanlar, reklamlar yer alabilir. Bunların yükseklikleri bina 

yüksekliği ile orantılı olacaktır. 
• Kentsel mobilyalar üzerinde, (barınak, kiosk, belediye enformasyon ilan panoları) 

belediyeye meclisi kararı ile ilan, reklam, afiş konulabilir. 
* 1990, 1993 ve 1996 yılına ait revizyonda yeni bir madde eklenmiştir: “Adalar’da bitkiler 
üzerinde, elektrik direkleri, PTT’ye ait objeler, ulaşım donatımı, bina bahçe duvarları, mezar 
duvarları, binaların sağır olmayan duvarlarında ilan, reklam, afiş uygulaması yapılamaz”. 
Belediye kentsel sit alanlarındaki ilan, reklam afiş uygulamaları ile ilgili meclis kararlarıyla 
oluşturulacak çalışma grubunda kamu hizmetleri, meslek adamları-dernek temsilcileri, mimar, 
grafiker, plancı bulunacaktır. Çalışma grubu baz normları belirlemekle yükümlüdür.  
Belediye, kentsel sit alanında, belirli bölgelerde Dernekler, Sosyal-kültürel amaçlı afişler ve 
seçim zamanı siyasi afişler için yer gösterecektir. 
• İlan, afiş, reklam ile ilgili uygulamalar, Belediye meclisinin oluşturacağı çalışma grubu 

tarafından belirlenerek (biçim, renk, malzeme ve boyutta) yapılacak objenin 
uygulanacağı arsa ya da mal sahibinin muvaffakatı şarttır. 

• İlan; reklam afiş objesi üzerinde ilan sahibinin adı adresi yazılı olacaktır.  
• İlan, reklam afiş objesini uygulayan kişi, şirket, kurum bunların bakımını sağlamakla 

yükümlüdür. 
• İlan, reklam afişlerinin uygulanacağı yerlerde yeterli büyüklükte satıh veya mekan 

olmalıdır. 
• İlan, reklam ve afişler yaya ve vasıta akımının belli bir yoğunlukta olduğu yerlerde 

olmalıdır. 
• Portatif pano taşıyıcı üzerinde reklam, afiş, ilan için bunların yer seçiminde yeterli 

mesafeler bulunmalıdır. 
• Bir parsel içinde yer alan ilan, afiş, reklam objesi parsel komşu sınırına 5.00 m’den fazla 

yaklaşamaz.  
*1990, 1993 ve 1996 yıllarındaki revizyonlarda bu maddeye “bitişik nizam yapılanmalar hariç” 
ibaresi eklenmiştir. 
• Konutlarda yalnızca sağır cephelerde ve çalışma grubu tarafından belirlenecek esaslarda 

ilan, afiş, reklam uygulanabilir. 
• Değişik işlevdeki yapılarda, işyeri, büro, ticarethanelerde bina cephesini örten cepheye 

asılan ışıklı, ışıksız ve diğer reklam, afiş ögesi uygulanamaz. 
Plan Tavsiyesi 
İmar planı uygulamasında ilçe belediyesi imar yapı adaları aplikasyonuna öncelikle 
başlamalıdır. Bu suretle olabilecek kadastral ve fiili durum uyumsuzluklarının çözümü 
sağlanmış olacaktır. 
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4. Plan Notları 7 
Genel Hükümler 
1. Bina çatıları % 33'den az % 40'dan fazla olmayacak şekilde serbest kırılma yapılacaktır. 
2. Tarihi eser olarak tescil edilmiş yapıların bahçe duvarları aynen korunacaktır. 
3. Yapı alanlarında ve kamuya terkedilmiş alanlarda ağaç korumasına önemle dikkat 
edilecektir. Yeni açılan yollarda, peyzaj düzenlemesi gereken yerlerde, günübirlik rekreasyon 
alanlarında, park ve çocuk bahçelerinde ve özel parsellerdeki ağaç revizyonu ilçe 
belediyesince yaptırılacak ve kontrol edildikten sonra imar durumu belirlenecektir. 
4. Kadastral durum. 
1/1000 ölçekli planlama çalışmalarında kadastro parsel sınırlarının halihazır haritalarda  fiili 
durumla bazı yerlerde uyuşmadığı görülmüştür. 
Dolayısıyla; 
a. Planlamada genelde teşekkül etmiş fiili duruma uyulmuştur. 
b. Teşekkül etmemiş çevrede kadastral durum esas alınarak plan gereğine uyulmuştur. 
c. Fiili durum ve kadastral durum uyuşmazlığında kabul edilebilir, tolerans 2.0 m. (iki metre) 
olarak alınmıştır. 
Çözümlenemeyen durumlarda ilgili kuruluşlarca imar yapı adası bütününde çözüm 
getirilecektir. Gerektiğinde Belediyesince plan değişikliği yaptırılabilir. 
5. Kentsel sit bölgelerinde parsel bazında projelerde, 1/200 bahçe düzeni ve peyzaj projesi 
yapılacak, bahçe duvarları ile ilgili detaylar, setler, teraslar ve hafriyat durumu belirtilecektir. 
6. Adalar bütününde 1/1000 uygulama planlarında parsel büyüklüğü ve genişliğinin 
yapılanmaya elverişli olmadığı durumlarda yapı adası bazında ve sokak mekanıyla 
bütünleşecek 1/500 ölçekli kentsel tasarım projesinde kitle etüdü yapılacaktır. 
7. 1/1000 ölçekli Koruma uygulama planlarında ve ekli tespit listesinde işaretlenen veya 
Koruma Kurulunun tescil ettiği yapılar ile planlama grubu tarafından önerilen yapılardan, II 
nolu Koruma Kurulunca incelenerek tescile gerek görülmeyen ve tescilden düşürülen 
parsellerde mevcut teşekküle ve imar planında mevcut Ada bazındaki TAKS/KAKS yapı 
yoğunluğuna bağlı kalınarak, düzenlenen 1/500 kentsel tasarım projesine göre ve Koruma 
Kurulu onayı almak şartıyla yeni yapı yapılabilir. 
8. Takım adalarda doğal ve kentsel sit alanlarında reklam ögeleriyle ilgili (ilan, reklam vb.) 
yaptırımlar plan ekinde verilen reklam esaslarına göre uygulanacaktır. 
9. Onanlı olmayan kıyı kenar çizgisi, dolgu alanları ve kıyıya yakın yapı adalarındaki kullanım 
ve çekme mesafeleri 3621 sayılı kıyı yasası ve ilgili yönetmelik kapsamında 
sonuçlandırılacaktır. 
10. Adalar’da ifraz yapılamaz, ancak kadastral sınır tashihleri yapılabilir. 
Mutlak Koruma Alanları İçinde; 
• Yoğunluk değiştirilemez (artma). 
• Tescil dışı tüm yapılara çevreye uyum için cephe kütle gabari müdahalesi yapılabilir. 
• Pansiyon amaçık kullanım için verilen 0.30 müştemilat hakkı uygulanamaz. 
• İskan amaçlı bodrum kat kazanılamaz. Mutlak Koruma alanları 1/500 tasarım 

çalışmasında öncelikle projelendirilir. 
Kıyı Kullanımı İle İlgili Düzenleme ve Yapılanma Şartları 
Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlarda, dolgu alanlarında ve 20 metrelik 
sahil şeridi içinde getirilen plan kullanışları 3621 sayılı Kıyı Yasası ve 1634 sayılı Turizm 
Teşvik Yasası hükümlerine uygun olarak değerlendirilecektir. 
* 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda kıyı kullanım esasları geliştirilmiştir: 
Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlarda ve kıyı kenar çizgisinin 10 metre 
gerisinde kalan alan içinde yapı yapılamaz. Buralarda yapılacak kıyı kullanımı ile ilgili 
düzenleme ve servis yapıları aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
• Yüzme havuzu, rıhtım gibi açık düzenlemeler ile kayıkhane, soyunma kabini, kentsel 

hizmet ve teknik altyapı servis yapıları, gibi donatımlar kıyı şeridi doğal değerlerini 
zedelememek ve ada karakterine uymak kaydı ile ruhsata tabidir. 

• İskele, mini marina, çekek yeri giib kullanımlar ilgili Bakanlık ve Belediyesinin iznine tabii 
olup ancak planda gösterilen yerlerde ruhsata bağlı olarak yapılabilir. 

                                                 

7 Bu bölümde yer alan plan notları ilk defa 30.7.1990 tarihli revizyon raporuna konmuştur. 
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Kıyı ile kıyı kenarı çizgisi arasında kalan hazine arazileri ile kıyı kenar çizgisi dışında kalan 
hazine arazileri yalnızca rekreasyon amaçlı açık alanlar olarak kullanılır. 
Turizm Tesis Alanlarında; 
• % 35 eğim üzerindeki yerlerde inşaat yapılamaz. 
• Arazinin doğal ve peyzaj özelliği değiştirilmeyecek ve arazi üzerindeki mevcut ağaçlar 

korunacaktır. 
• Tesis arsası 2500 m2’den küçük olamaz. 
• Turizm Merkezi ilan edilen alanlarda 2634 sayılı kanunun 7. maddesine göre işlem 

yapılacaktır. 
• 2. Derece Doğal Sit alanlarında (A Bölgesi), günübirlik kullanım alanlarında  
TAKS:0.01, H:3.00 m, Toplam inşaat alanı:40 m2, Bina Boyutu max 7.00 m’dir. 
• 3. Derece Doğal Sit Alanlarında (2. derece doğal sit B bölgesi) Turizm Tesis Alanlarında 
KAKS:0.25, H:6.50 m’dir. Bodrum Müştemilat ve çatı katı emsale dahildir. Ancak, servis 
amacı ile yapılan ve tamamen yer altında kalan bodrum katları emsale dahil edilemez. 
• 3. Derece Doğal Sit Alanlarında (2. derece doğal sit B bölgesi) Rekreasyon Alanlarında 
TAKS:0.05, H:4.50 m’dir. Toplam İnşaat Alanı max 200 m2’dir. 
* 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda bu başlık altındaki değerler 0.05’ten 0.06’ya çıkmış, 
H 3m ile sınırlandırılmış, toplam inşaat alanı 200 m2’den 240 m2’ye çıkartılmıştır. 
Günübirlik, Rekreasyon ve Turizm Tesis alanları bütününde arazinin doğal yapısını ve 
mevcut peyzaj özelliklerini zedelemeyecek 1/500 ölçekli kentsel tasarım projesi 
düzenlenmeden uygulama yapılamaz. 
Turizm Tesis Zonu (TTZ) 
Turizm tesis zonunda turizm tesis zonları TTZ sınır çizgisi ile belirtilmiş olan alanlardır. 
KAKS:1.00’dir. Bodrum, müştemilat ve çatı emsale dahildir. Ancak, servis amacı ile yapılan 
ve tamamen yer altında kalan bodrum katları emsale dahil edilemez. 
* 1993 ve 1996 yıllarına ait revizyonlarda Mutlak Koruma Alanı içinde KAKS:0.50 olarak 
belirtilmiştir. 
H:9.50 m (max 3 kat) olacaktır. 
• Turizm Tesis zonunda yapılacak turizm tesislerinde cephe boyu 25 m’yi geçemez. 
• Turizm Tesis Zonunda 1/500 ölçekli kentsel tasarım projeleri hazırlanmadan uygulama 

yapılamaz. 
• Kentsel Sit Alanlarında Turizm Zonunda mevcut ağaç varlığının yapılanmaya elvermediği 

mutlak koruma alanlarında KAKS:0.30 yapılanma emsali uygulanır. 
• Turizm tesislerinde çevre düzeni içinde açık yüzme havuzu ve spor alanları yapılabilir. 
 
Ek B.9. Kurulun aldığı 10.3.1992 tarih ve 538 sayılı karar 
• Yaşatarak ve kullanarak koruma ilkesinin gerçekleştirilebilmesi için planda 

ağaçlandırılacak alan, estetik müdahale alanı, bostan alanı vb. gösterilen alanların 
uygulama araçlarına göre belirlenmesine, gecekondu bölgelerinin bulunması nedeniyle 
plancı ve Belediye tarafından planlama sit karakterinde getirilen Estetik Müdahale 
alanlarının revize edilerek planlarda yeniden değerlendirilmesine, 

• Marmara Takım Adaları’nın Sit Alanı olarak ilanından bu yana Kurulca saptanan “Geçiş 
Dönemi Yapılanma Koşulları”na göre, parsel ölçeğinde Kurul ve Belediyesince verilmiş 
imar haklarının 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 
Yönetmelik ve İlke Kararları ile imar yasası çerçevesinde müktesep hak doğrultusunda 
değerlendirilmesine, 

• Fiili durumun ve planlara yapılan itirazların yukarıda sözü edilen yasalar çerçevesinde 
değerlendirilmesine, 

• Proje müellifi ve Belediyesince 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların birlikte yukarıda 
sıralanan hususlar doğrultusunda değerlendirilmesi, Kuruldan her iki planın birlikte 
geçirilmesi ve Kurulca onaylandıktan sonra yasal çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ile 
İlçe Belediyesinin Meclislerine gönderilmesine, “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”nın 
bir an evvel sona ermesi için plan onayının en kısa süre içinde gerçekleşmesine, 

• Bugüne kadar Koruma Kurulu ve Belediyesince uygun görülen projelerin yasal 
işlemlerinin devam etmesinde sakınca olmadığına, 

• Sözü edilen çalışmaların en geç 2 ay içinde hazırlanıp Kurula getirilmesine, Kurul ve 
Belediyesince bu süre içinde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli parseller 
dışındaki konuların görüşülmemesine karar verilmiştir.  
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Ek B.10. 1/5000 K.A.N.İ.P. Revizyonlarına Kurul Tarafından İlave Edilen 4 
Maddelik Plan Notu  
• 1/5000 ölçekli Nazım Planda tanımlanan yoğunluklara ve 1/1000 ölçekli uygulama 

planında belirlenen yapılanma koşullarına uygun olarak bir parselde birden fazla yapı 
yapılabilmesine, 

• 1/5000 ölçekli planda Günübirlik Kullanım alanı, turizm Günübirlik Tesis Alanı ve 
Rekreasyon Alanı olarak gösterilen alanlardaki kullanışların uygulanabilir düzeyde 
ayrıntılı hale getirilmesine, 

• 1/5000 ölçekli plan tekniği nedeniyle gösterilmeyen ancak fiilen oluşmuş olan Burgazada 
sahil yolunun 5.3.1992 gün ve 471 sayılı kararda belirtildiği şekilde 1/1000 ölçekli 
planlarda dikkate alınmasına, 

• Marmara Takım Adaları’na şehir suyu ve doğal gazın getirilmesinin tavsiyesine karar 
verilmiştir. 

25.6.1992 gün ve 4832 sayılı İstanbul 3 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
Karar Eki 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İlave Plan Notları: 
1. Sit alanı ilanından bu yana K.T.V.K.K. ve İlçe Belediyesince Geçiş Dönemi Yapılanma 
Koşulları’na göre parsel ölçeğinde yapılan uygulamalar 1/5000 ölçekli plan ilkelerine ters 
düşmemek üzere 1/1000 Uygulama İmar Planında dikkate alınacaktır 
2. Doğal Sit Alanlarında yapılacak uygulamalarda avan projeler K.T.V.K.K.’na sunulacaktır. 
3. K.T.V.K.K.’nca belirlenmiş ilke kararlarındaki sit tanım ve ilkelerine ters düşmeyecek 
şekilde uygulama yapılacaktır 
4. Korunması gerekli eski eserlerle ilgili uygulamalar, K.T.V.K.K.’na sunulacaktır.  
 
Ek B.11. 11.3.1993 ve 5672 Sayılı Kurul Kararı 
• Kurul tarafından daha önce alınan ve 1/1000 ölçekli planların hazırlanarak Kurula 

getirilmesi ve bu süre içinde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli parsellerin 
dışındaki konuların görüşülmemesini öngören kararı geçerlidir; buna bağlı olarak “Geçiş 
Dönemi Yapılanma Koşulları” durdurulmak zorundadır. Bu durumu bir an önce düzeltmek 
için planların değerlendirilmek üzere ivedilikle Kurula getirilmesine, 

• Adalar’da sürdürüldüğü anlaşılan “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”na dayanan 
uygulamalar koruma ilkeleri bakımından doğru değildir. Plansız uygulamanın istendiği 
kadar sürdürülmesi düşünülemeyeceğinden ve 9.2.1993 tarih ve 304 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararında her yıl Geçiş Dönemi Yapılanma 
Koşulları”nın gözden geçirilmesi istendiğinden, buna dayalı olarak 1984’ten bu yana 
Adalar’da “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”na göre uygulamanın tarihi dokuya yaptığı 
etkileri inceleyerek yeni “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”nın korumayı ne şekilde 
etkilediğinin incelenmesine, Geçiş Dönemi ile ilgili yeni koşullar belirleninceye kadar 
durdurma kararının geçerli olmasına, 

• Adalar’da öncelikle koruma amaçlı imar planlarının yürürlüğe girmesinin artık 
ertelenemeyecek bir koşul olduğuna, bu nedenle Koruma Amaçlı İmar Planları 
sonuçlandırılıp Kurul onayı ile yürürlüğe girinceye kadar tescilli eski eser bulunan 
parsellerde eski eser niteliği taşıdığı Kurul tarafından belirlenecek parseller ve binalar 
dışındaki tüm parsellerde hiç bir imar ve inşaat yapılmamasına, ancak bu süre zarfında 
planların yine gecikmesi olasılığı karşısında K.T.V.K.K.’nun 9.2.1993 gün ve 304 sayılı 
ilke kararını uygulayabilmesi için 3 ay zarfında yeni “Geçiş Dönemi Yapılanma 
Koşulları”nın da hazırlanmasına, 

• 1/5000 ölçekli revizyon planını bu süre içinde onaylamayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine, tarihi sit için çok sakıncalı olan bu durumun bildirilmesini ve yasal 
sorumluluğun gereklerinin yerine getirilmesinin istenmesine, karar verilmiştir. 

 
Ek B.12. 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı Ek Açıklama (1993) 
Adalar Koruma Nazım İmar Planlarının Ve Koruma Uygulama İmar Planlarının Yeniden 
Değerlendirilmesi Hakkında Açıklama 
TGTA Turizm Günübirlik Tesis Alanları ve Rekreasyon Alanlarında, 
Adalar’ın kendi yaz nüfusu ihtiyacının çok üzerinde dinlence olanağı sunulmuştur. Adalıların 
kendi deniz araçları ile Adalar’da “Doğal Sit”i oluşturan kıyılardan rekreatif amaçlı yararlanma 
geleneği deniz kirliliği nedeniyle büyük ölçüde azalmıştır. Açık yüzme havuzları, spor alanları 
ve bunun gibi tesislere bir ölçüde talep doğmuştur. Su sporları klüpleri bu ihtiyacın bir kısmını 
karşılayabilecektir. 
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Rekreatif potansiyelin geri kalanının iç ve dış turizme hizmet vermesi, Adalar’ın değişen 
koşullar sonucu uğradığı sosyo-ekonomik erozyonun giderilmesi amacıyla zorunludur. Ancak 
bu dinlence potansiyelinin bütünüyle günübirlik kullanıma elverişliliği veya işletme rasyoneli 
açısından sadece günübirlik kullanımlarla tesislerin yatırımcıya çekici hale getirilebileceği 
şüphelidir. “Kentsel Sit Alanları”, turizm amaçlı yeni konaklama tesislerine elverişli 
bulunmamaktadır, pansiyonculuğun geliştirilmesi ise planla denetlenmesi zor olan farklı 
etmenlere bağlıdır. 
1/1000 ölçekli Uygulama Planları’nda bu amaçla bu alanlarda kısıtlı konaklama önerilmişken, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ancak, konaklamasız günübirlik tesisleri olabileceğini kabul 
etmiştir. Oysa Adalar ekonomisi için düşünülen müzayede, moda merkezi, güzellik ve fitness 
merkezi, oyun ve eğlence merkezi, yatçılık gibi yeni işlevlerin bazıları ,dış turizme yönelik 
kültür turizmi ve İstanbullu’ya yönelik hafta sonu dinlence tesisleri, belli oranda konaklamaya 
talep yaratacaktır. Bu amaç için kentsel sit içi mevcut arsa arzı da bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla, Büyükada’da TGTA alanlarına getirilecek yeni işlevlerin, yaratılması kaçınılmaz 
olan belli sayıda bir konaklama talebini kısmen de olsa ileride bu alanların içinde karşılama 
olasılığı yüksektir. 
Doğal Sit içindeki kullanımlarda Büyük Şehir Belediyesince 1/5000 Nazım Plan onayı 
sırasında 1. (TGTA) Turizm Günübirlik Tesis Alanı, 2. (GA) Günübirlik Alan, 3. (RA) 
Rekreasyon Alanı tanımlamalarına içerik kazandırma ihtiyacı doğmuştur. 
1. TGTA; Turizm Günübirlik Tesis Alanları, ise turizme yönelik, hertürlü yeme içme, eğlence, 
dinlenme, alışveriş, sportif tesisleri kapsamaktadır. Bu hizmetlerin belli bir düzeyde ve bedel 
karşılığı verileceği düşünülmüştür. Bu hizmetlerin gereği açık ve kapalı tesis ihtiyacı için 
E=0.10 H=4.50 m yapılanma öngörülmüştür. Kitle boyutuna sınırlandırma getirilmemiş 
olması, esasen bungalov şeklinde konaklama birimlerine nazaran doğal sit içinde sakınca 
yaratabilecek ortak hizmet tesisleri açısından boşluk oluşturmaktadır. 
2. GA; Günübirlik Alan kullanımından, doğa içinde hizmetin doğa ile uyumlu asgari düzeyde 
sunulabileceği piknik ve kıyı kullanımı işlevleri anlaşılmaktadır. 0.01 yapılanma emsali ve 
maksimum 40 m2 yapı büyüklüğü ile kabin, wc, duş, büfe çay ve meşrubat servisi oturma ve 
kolaylık gereksinimlerinin karşılanması öngörülmüştür. Bunlar doğa içinde uygun bedel 
karşılığı isteğe bağlı olarak kullanılabilir hizmetlerdir. 
3. RA; Rekreasyon alanlarında ise yalnız spor ve eğlence işlevlerinin karşılanacağı yerler 
olarak, E=0.06 H=4.50 kapalı yapılanma hakkı öngörülmüştür. Bu yapılar için maksimum en 
veya boy planda başka bir şekilde sınırlandırmadığı sürece 25 metredir. 
Proje Değerlendirme Aşamasında İzlenen Yöntem: 
Marmara Takım Adaları Uygulama Projeleri ile ilgili olarak yapılan ön tespit çalışmaları ile 
Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da Adalar İlçe Belediyesi tarafından Yüksek 
Kurul kararına bağlı olarak “Geçici Dönem Koşulları” olarak isimlendirilen hükümlere göre 
verilen .557 adet imar durumu ve ilgili yapım ruhsatları 1/1000 ölçekli Koruma Planı’nda 
işaretlenmiştir. Bu ruhsatlara ilişkin bilgiler rapor sonunda ek liste olarak sunulmaktadır. 
Koruma Kurulu kararlarına göre planlara işlenmesi istenen ruhsat verilmiş yapıların 
incelenmesinden, revizyon çalışması aşamasında aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 
a. Planda sosyal donatı alanlarına verilmiş yapım ruhsatlar bulunmaktadır. 
b. Dar parsellere yapılanma hakkı önerilmektedir. 
c. Tescilli parsellerde ikinci binaların yerleri ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. 
d. Mevcut kadastral yolların plana işaretlenmesi istenmektedir. 
e. Planda gereken yeni sosyal donatı alanlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
f. Verilmiş yapım ruhsatlarından, plan ilkelerine uygun olmayanların durumlarının belirlenmesi 
gerekmektedir. 
g. Özel sorunlu bölgeler hakkında görüşler geliştirilmelidir. 
Bu hususların tespit ve değerlendirilmesinden sonra değişiklikler 1/5000 ölçekli planlara 
aktarılmıştır. Yapılan çalışmalar 1/1000 ölçekli Koruma Uygulama İmar Planları’na da 
aktarılmıştır. Adalar Belediye Başkanlığı tarafından Geçici Dönem Koşullarına göre verilmiş 
ruhsatlarla yapılan ve listesi ekte sunulan yapılara ilişkin fotoğraflarla tespit çalışması 
yapılmıştır. 
2.7.1993 tarihinde Marmara Takım Adaları hakkında İlçe Belediye yetkilileri ile yapılan 
toplantıda; 1/1000 ölçekli planların yeniden elden geçirilmesi sürecinde, Planlama Grubu 
tarafından sorunlu olarak tanımlanan konular hakkında genel görüşme yapılmış, sorun olarak 
getirilen hususlar tartışılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
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1. 1/5000 ölçekli, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmiş ve üzerinde mühürler 
bulunan planın onaylı olduğu kabulü ile bu plan 1/1000 ölçekli plan üzerindeki çalışmalar için 
“Üst Plan” olarak kabul edilmiştir. 
2. Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu’nca yeniden yapılan düzeltmeler ile Belediye 
Meclisi’ne gönderilen plan, halen üzerinde hiç bir işlem yapılmadığından, buradaki önerilerin, 
değerlendirmede “tavsiye düzeyinde” benimsenmesi, 1/1000 ölçekli planı etkileyen 
durumlarda, önceki 1/5000 ölçekli planın Yasal Üst Plan olduğunun göz önünde tutulması 
kabul edilmiştir. 
3. Verilmiş ruhsatlar ile ilgili durumların değerlendirilmesinde ise, ortaya çıkan sorun Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu’nca verilen kararlara göre yeri değiştirilmiş tescilli binalara “özel 
işaret” konulması şeklinde belirlenmiştir. 
Adalar Belediyesi tarafından verilmiş olan 500’den fazla ruhsatın değerlendirilmesinde 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir ve revizyon çalışmalarında bu şekilde dikkate alınmıştır. 
A. Koruma Planı’nı etkilemeven ruhsatlar: 
Bodrum kat kazanılması ve çatı boşluğu kullanımı nedeniyle genelde fazla inşaat alanları 
olmakla birlikte:  
a1. Boş parsellere verilmiş ruhsatlar 
a2. İçinde mevcut yapı bulunan parsellere verilmiş ruhsatlar, 
Yeniden yapılmaları halinde planın getirdiği yapılanma yoğunluğuna uyacak mevcut yapılar 
olarak değerlendirilmişlerdir. 
B. Koruma Planı’nı etkileyen ruhsatlar: 
b1 .Kitle önerilmiş parsellere verilmiş ruhsatlar: 
Verilmiş kitleye göre konumu ve çevresindeki yapılanmaya uyumu yeniden etüd edilerek 
değerlendirilmiştir. 
b2. Tescilli, veya mimari özellikleri bakımından korunması, önerilmiş parsellere verilmiş 
ruhsatlar: 
C. Arazi Kullanma Kararları Bakımından Koruma Planını Etkileyen Ruhsatlar: 
c1. İmar Planı yol ve cephe istikametine uymayan terkler veya yapı ruhsatları: 
Planla bütünleştirilmelerine çalışılmıştır, yenilenme halinde plana uymaları gerekecektir. 
c2. Sosyal veya yeşil donatım alanlarına verilmiş yapı ruhsatları: 
Bu kullanımları ikame edecek yeni alanlar araştırılmış ve arazi kullanım hesaplarında 
gereken düzenlemeler yapılmıştır. 
c3. Doğal Sit (orman) alanı içinde verilmiş yapı ruhsatları: 
Varlıkları dikkate alınmamıştır. 
D. Bölge Koruma Kurulun'ca verilen ruhsatlar: 
d1. B.K.K.’nca verilen tek yapı ruhsatları: 
K.K.hükümlerine uyulmuştur. 
d2. B.K.K.’nca yapılan eski eser kaydırmaları: 
Kurul Kararında verilen hükümlere uyulacaktır. 
d3. B.K.K. Kararıyla birden fazla parsel büyüklüğünü sağlamaması ve yenilenmesi halinde 
plana uyulacaktır. 
Onaylı 1/5000 Plana göre Adalar’ın arazi kullanma çizelgelerinde gereken düzeltmeler 
yapılmıştır. 
Bu bağlamda Burgazada’da arazi kullanma oranı konut alanlarında %28 oranında azalırken 
yeşil alanlarda %2 oranında artmıştır. 
Kınalıada’da ise konut alanları %8.4 oranında azalırken orman alanları %10.5 oranında 
artmış bulunmaktadır. 
Büyükada ve Heybeliada’da ise arazi kullanma oranlarında önemli bir değişiklik olmamıştır. 
 
BURGAZADA Alan (Ha) Arazi Kullanım 

Oranı 
Kişi Başına 
Düşen Alan 
(Kış) 

Kişi Başına 
Düşen Alan 
(Yaz) 

  Mevcut Öneri Mevcut Öneri Mevcut Öneri Mevcut Öneri 
Konut 29.23 24.85 20.7 17.5 199.1 128.1 41.9 26.9 
Ticaret 1.22 1.29 0.8 0.9 8.3 6.7 1.9 1.4 
Eğitim 0.35 0.4 0.25 0.3 2.4 2.1 - - 
Sosyal Donatı 0.3 1.86 0.2 1.3 2 9.6 0.4 2 
Yeşil Alan 1.92 11.6 1.4 8.2 13 59.8 2.8 12.6 
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Orman (Günübirlik 
Hariç) 

83.14 79.2 58.8 56 566.3 408.2 119.1 85.9 

TGTA (Rekreasyon 
Dahil) 

- - - - - - - - 

Yol 5.04 5.9 3.5 4.2 34.3 30.4 7.2 6.4 
Diğerleri 20.3 16.4 14.35 11.6     - - 
Toplam Alan 141.5 141.5 100 100         
Nüfus         1468 1940 6980 9225 

 
Adalar Koruma İmar Planında Mevcut Kadastral Parsellerin Özellikleri Dikkate 
Alınarak, Plan Sistematiğine Ve Yapı Yoğunluğunu Değiştirmeyen Durumlarda, 
Uygulanacak Plan Hükümleri: 
Kadastral parselin teknik konumundan kaynaklanan sorunlarda, yapı adaları arasında kalan 
dar parseller, cepheleri dar olan ve ancak geriye doğru genişleyen dar parseller, dar 
parsellerin tevhit yoluyla çözülebilecek imar durumu sorunları; parsel sahibinin başvurusu ile 
veya imar uygulaması için Belediye İmar Müdürlüğü'nce gerekli görüldüğünde, 
1) Mülkiyetlerin ifrazen tevhidi yapılabilecektir. 
2) Harita yapımı sırasında sehven unutulmuş yapıların plana işaretlendirilmesi İlçe Belediyesi 
İmar Müdürlüğü’nce yapılacaktır. 
3) Yapı adası bütününde plan sistematiği içinde yukarıda belirtilen hususların 
değerlendirilmesi, kadastral kaymalarda, mülkiyet sahibinin rızası alınarak değerlendirme 
yapılacaktır. Plan genel sistematiğine etki etmeyen işlemler İlçe Belediyesi’nin imar 
Müdürlüğü’nce sonuçlandırılacaktır. 
4) Parsel büyüklüklerine ilişkin durumlarda şayet planda başka bir değerlendirme 
yapılamıyorsa, aşağıda belirtilen tablodaki değerler dikkate alınacaktır. 
 
Parsel 
Genişliği 

İnşaat 
Nizamı 

Azami 
Bina 
Derinliği 

Yan 
Bahçe 
Mes. 

Bina 
Yüksek 

Ön 
Bahçe 
Mes. 

Arka 
Bahçe 
Mes. 

TAKS 

4-9 m   Bitişik 15 m 6.5 m 5 m 4 m   
9-12 m İkili Bl. 15 m 3 m 6.5 m 5 m 4 m   
12-14 m İkili Bl. 15 m 4 m 6.5 m 5 m 4 m   
>14 m Ayrık 15 m 4 m 6.5 m 5 m 4 m 0.25 

 
Mevcut teşekkülün ve parselasyon durumunun gerektirdiği hallerde parsel cephesi 14 
metreden büyük parsellerde taban alanı katsayısı değişmeksizin, parsel cephesi 14 
metreden küçük parsellerde taban alanı katsayısına bağlı kalmaksızın yukarıdaki tabloda 
belirtilen parsel genişlikleri, ön yan ve mevcut arka bahçe mesafeleri ile ilgili hükümlere bağlı 
bulunmaksızın mevcut teşekkül dikkate alınarak tek, ikili, ikiden fazla, bitişik veya ayrık nizam 
blok tertiplemeyi Belediye İmar Müdürlüğü yetkili olarak sonuçlandıracaktır. 
5) Planlı alan içinde, mevcut yapı yoğunluğunda teknik ve sosyal altyapı sorun yaratmayacak 
şekilde, Belediye İmar Müdürlüğü’nce kadastral parsel ifraz ve tevhidi mülkiyet sahiplerinin 
rızası ile yapılabilecektir. 
6) Cephe genişliği 4 metreden az olan parsellerde bina yapılamaz. Cephe genişliği 4 metre 
ve daha fazla olan parseller geriye doğru genişliyorsa yukarıdaki tabloda belirtilen cephe 
koşulu genişliğinin sağlandığı noktadan itibaren, meri plandaki imar adasındaki TAKS 
geçilmemek koşulu ile uygulama yapılacaktır. 
7) Dar ara ve köşe parsellerde, yapı yapma koşulunu sağlayacak şekilde mevcut gelişmeye 
uyularak, yan yaklaşma mesafesi değiştirilebilir, düzenleme yapılabilir. 
8) Genişliği 4 metreden az olan parsellerde bina yapılamaz. Ancak her iki tarafında plana 
göre teşekkül etmiş bitişik nizamda yapı bulunması halinda 4 metrelik parsel cephesi şartı 
aranmaksızın yapı yapılabilir. 
9) Adalar Sit Koruma Planları’nın onanmasını takiben, onama öncesi parselinde müştemilat 
türü yapısı bulunanlar, Adalar Belediyesi’ne resmen başvurmak ve plankote yaptırmak 
suretiyle onama aşamasında halihazır haritalarda işlenmemiş olan yapıların tespitlerini 
yaptırabilirler. Bu belge onanlı plan eki olarak kabul edilecektir. 
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10) Yukarıda belirtilen koşullar, kadastral parsellerde uygulama güçlüğü çıkması halinde, 
mevcut imar planı ile getirilen durumların, kadastral parselin bulunduğu alanda yapı 
yapılamaması veya imar planı değişikliği gerektirdiği durumlarda, parsel sahibinin muvafakati 
ile uygulanacaktır. 
11) Adalar bütününde planlı alan içinde ifraz yapılması halinde, parsel genişliği 18 metreden, 
parsel alanı 600 m2’den az olamayacaktır. 
12) Yan cepheleri bitişik düzene uyabilen tescilli binaların bitişiğine, Bölge Koruma Kurulu 
kararı ile ikili blok teşkil edecek şekilde yapı yapılabilir. 
13) 1/5000 ölçekli Adalar Koruma İmar Planları’nda, Kentsel Sit Alanı ile orman alanlarının 
birleştiği noktada, planlama grubunca “Estetik Müdahale Alanı” olarak belirlenen ve bu yönde 
koşul getirilen, fakat onaylı plan kararı ile yeşil alana dönüştürülen alanlarda, bugün ikamet 
eden hak sahiplerinin kullanım hakkı saklıdır. Bu hak sahipleri halihazırda bulundukları yerde 
kullanım hakları kendilerinde saklı kalmak ve Plan Raporu Cilt 3’te belirtilen “Estetik 
Müdahale Alanı” koşullarına uymak kaydıyla; 
a) İkamete devam edecekler veya 
b) Takas yoluyla Adalar Belediyesi’nce Adalar ilçesi sınırları içinde gösterilecek başka bir 
yere taşınacaktır. 
14) Marmara Takım Adaları bütününde silueti bozacak türden “Radyo-TV yansıtıcı antenleri” 
sadece planda gösterilen yerlerde ve taşıyıcı bir ana anten üzerinde toplanacaktır. Halen, 
Kınalıada’da kurulmuş bulunan antenler bu anlamda toplanacak ve planda gösterilen ana 
anten taşıyıcısına nakledilecektir. 
Adalar bütününde bu tür gereksinimler plan raporundaki İlan-Reklam ve Afişlerle ilgili Esaslar 
çerçevesinde değerlendirilecektir. 
1/1000 Ölçekli Koruma İmar Uygulama Planı Plan Genel Kararları ve Plan Notları 
1/1000 Ölçekli İmar Koruma Uygulama Planı Genel Kararları 
1. 1/1000 ölçekli imar uygulama planlarının onayı ile Adalar’da uygulanmakta olan 16.5.1984 
tarih ve 2191 sayılı K.T.V.Y.K. tarafından getirilen “Geçiş dönemi şartları” yürürlükten 
kalkacaktır. 
2. 1/1000 ölçekli imar uygulama planlarında turizm tesis alanları, rekreasyon alanları, 
günübirlik alanları ve kentsel sit içinde merkez alanların 1/500 ölçekli kentsel tasarım projeleri 
yapılıncaya kadar uygulamalar 1/1000 planın getirdiği ilke ve kararlara göre hazırlanacak 
mevzii imar planı ile yapılacaktır. 
3. Adalarda kentsel sit dışında, 2. derece doğal sit içinde A ve B bölgelerinde bulunan açık 
alanlar genel olarak halkın dinlenme gereksinimlerini karşılamak için kullanıma elverişli 
duruma getirilir. Dolayısıyla bu alanlarda kamu ve özel kesim tarafından yapılacak tesisler, 
ilgili avan projeler bu ilkeye göre incelenecek ve değerlendirilecektir. 
4. Kentsel sit ve doğal sit bütünlüğü içinde Adalar'da sosyal donatılar ancak bulunduğu kendi 
çevre nüfusuna hizmet edecek nitelikte olacaktır. İstanbul metropoliten bütününe hizmet 
verecek sosyal donatıların (eğitim-sağlık-yönetim. v.s. gibi) yapılaşmasına izin 
verilmeyecektir. Kamu tesisleri için ancak ada yaşamına gerekli olanların yapılaşmasına izin 
verilecektir. 
5. Adalarda ifraz yapılamaz, ancak kadastral sınır tashihleri bu hükmün dışındadır. Adalarda 
ne şekilde olursa olsun taş ocağı kireç ocağı açılamaz, işletilemez ve kum alınamaz. 
6. Adalarda kentsel sit alanlarında konutlarda müştemilat yapılmayacaktır. 
7. Adalar bütününde kentsel sit ve 2. derece doğal sit A ve B bölgelerindeki kıyı 
düzenlemeleri, deniz ve kıyı hareketleri ile ilgili bilimsel raporlara göre yapılacaktır. Adalar 
bütününde, İstanbul metropoliten alanına hizmet veren deniz tesisleri yapılmayacak ancak 
yöresel mini marina, çekek yeri gibi su yapıları, teknik raporlara dayalı olarak hazırlanan 
projelere uygun olarak Koruma Kurulu onayından sonra yapılacaktır. 
8. Adalar bütününde hiç bir yerde ve şekilde donatımlarla ilgili  tip proje uygulanmayacak 
Adalar karakterine uygun projelendirme yapılacaktır. 
9. Adalar bütününde imar parsellerinde mevcut ağaçlara zarar vermeyecek şekilde açık spor 
tesisi (tenis gibi) ve havuz yapılabilir. 
10. 1/1000 ölçekli koruma imar planı onayından önce onanmış vaziyet planları ve mevzii imar 
planları: 
• Uygulanmış ise aynen kabul edilecek, 
• Uygulanmamış ise bu plan hükümlerine göre düzeltilerek uygulanacaktır. 
11. Adalar bütününde konaklama tesisleri (pansiyonlar hariç) ancak planda belirtilen turizm 
tesis zonlarında yapılır. 
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12. 1/1000 ölçekli koruma imar planında açıklık bulunmayan hususlarda İstanbul imar 
yönetmeliği geçerlidir. 
13. Proje tasdik aşamasında, parsel üzerinde korunması gereken ağaçlar tespit edildikten 
sonra 1/200 ölçekli bahçe düzeni projesi Koruma Kurulu’nca onanmadıkça inşaat ruhsatı 
verilemez. Bahçe düzeni projesi içinde bahçe duvarı ile ilgili detaylar, setler teraslar, yüzme 
havuzu ve hafriyat durumu belirlenecektir. 
13A. Bitişik nizam yapılanmada parsellerde yeni yapılan binalarda bitişik parsellerdeki eski 
eserlerin saçak yüksekliği aşılamaz. 
14. Binalara kot verilmesi. 
Üzerinde yapı yapılmasına izin verilen parsellerde imar durumu ve ruhsat alınmadan önce 
binaların kot alma durumunu değiştirmek amacıyla arsalarda hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 
Aykırı davranış halinde 1/1000 ölçekli haritalardaki doğal zemin, şayet haritada eğim çizgisi 
belli değilse çevre arazi durumu esas kabul edilir. 
• Kotlar binaların en dış köşelerindeki doğal zemin ortalamasından alınır. 
• Eğimden dolayı birden fazla kat kazanılamaz. Gerekli hallerde ikinci bodrum katı açığa 

çıkmayacak şekilde, kot tespiti ilçe belediyesince yapılır. 
• Hangi koşullarda olursa olsun, eğimden dolayı kazanılan inşaat alanı KAKS'a (Kat alanı 

katsayısına) dahildir. 
15. Bina ölçüleri: 
Ön bahçe mesafesi çevrede yapı adası teşekkülü dikkate alınarak belirlenir. Tesviye 
eğrilerine paralel bina cepheleri, çıkmalar hariç 15 m.'yi derinlikleri ise çıkmalar hariç 12 m.'yi 
geçmez. Turizm tesislerinde bina boyutları projesi ile belirlenir 15 m. cephe sınırlaması 
manzara cephesinde ve imar cephelerinde geçerlidir. Manzara cephesinin önemli olduğu 
durumda 15x15 boyutlaması içinde 12x15=180 m2. blok m2. alanı geçilemez. Özel olarak 
belirlenmeyen hallerde bahçe mesafeleri içinde İstanbul imar yönetmeliği geçerlidir. 
16. Parsellerdeki hafriyatlarda komşu parsellere iki  metreden fazla yaklaşmamak koşuluyla 
hafriyat sınırı, yapının arsaya oturduğu alanın en çok 2.5 metre dışına taşabilir. Bu sahanın 
dışında doğal zemini değiştirici ikinci bir hafriyat yapılamaz. 
1/1000 Koruma İmar Planı üzerinde belirlenen kitleler bina ölçülerine ve yaklaşma 
mesafelerine göre yapılacaktır. Ancak kitle belirtilmeyen parsellerde ada üzerindeki TAKS ve 
KAKS katsayılarına göre uygulama yapılacaktır. 
17. Ağaç Tespitleri Korunması Ve Geliştirilmesi 
Genel olarak peyzaj bütünü içinde kentsel ve özellikle doğal sit alanlarında bölgeler dışında 
kentsel sit alanlarında yapı adalarında var olan ve Adalar’a özellik kazandıran yeşil dokunun 
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esas kabul edilmiştir. Bu nedenle yapı adalarında 
ağaç: tespitleri yapılacak ve yapılanmada bunlar dikkate alınacaktır. Ayrıca her yeni 
yapılanmada, parselde ortaya çıkacak imkana göre Adaya uygun ağaç türleri seçilerek ve 
uygulama sırasında dikilecektir. (Her 25 m2 için bir ağaç) 
Özel Proje Alanları 
18. Adalarda (Büyükada ve Kınalıada’da) Taşocağı açmak suretiyle bozulmuş olan doğa 
parçalarında, hem doğanın  restorasyonunu sağlayan hem de işlevsel kullanım getiren 
tesislerin projeleri özel olarak bu alanlardaki fiziki koşullar dikkate alınarak hazırlanacak ve 
Koruma Kurulu görüşü alınacaktır. Bu alanlarda ancak kamuya açık tesisler ve düzenlemeler 
yapılabilecektir. 
19. Çıkmalar 
1/500 ölçekli kentsel tasarım projeleri ile belirlenmemiş durumlarda çıkmalar, mimarı projenin 
ortaya koyduğu bir çözüm olarak ve yapılanma hakkı içinde yapılabilir. Çıkmalar yerleşik 
bölgede yapı adası akın çevresindeki yapılaşmaya uygun olmalıdır. Kapalı çıkmalar komşu 
parsele 3.00 m.’den, açık çıkmalar 2.00 m. den fazla yaklaşamaz. Açık ve kapalı çıkmalar 
KAKS'a dahildir. Mutlak Koruma Alanlarında cephe müdahalelerinde çıkmalar 1.00 m. den 
fazla olamaz. 
20. Çatı, Saçak ve Çatı Altı Hacimleri 
Saçak, seviyesi muhafaza edilmek koşuluyla değişik türde çatılar yapılabilir. Saçak genişliği 
en çok 1.50 m. en az 1,00 m.dir.Teras katı ve çekme kat yapılamaz. Çatı eğimi %33’ün 
altında olamaz %40’ı aşamaz. Çatı altında meydana gelebilen hacimlerden 2.20 m. 
yükseklikte ve daha fazla alanlar KAKS'a dahil edilir. 2.20 m. yüksekliğin altında kazanılan 
çatı hacimleri (çatı arası) KAKS'a dahil değildir. 
Çatı bitişikleri saçak uç noktasında olmalıdır. Saçak yüksekliği en çok bitiş döşeme kotundan 
0.50 m yukarıda olabilir. 
21. Bina Dış Görünümü 



 

 216

Çevre özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak ve peyzaj yönünden gerekli 
görünümü elde etmek için binalarda, cephe düzeni, kaplama cinsi, boya malzemesi ve rengi, 
bahçe duvarı ve parmaklık şekilleri 1/500 kentsel tasarım: proje ve rehberi oluşturuluncaya 
kadar ilçe belediyesince karara bağlanacaktır. 
22. Rüzgarlık 
Konut yapılarında rüzgarlıklar 3 m2’yi geçmeyecek şekilde hafif bir malzemeden ve mümkün 
olduğu kadar şeffaf yapılacak. Bu alan toplam m2 dışında tutulacaktır. 
23. Bir parselde iki bina yapılması için kıyı ile ilişkisi olmayan parsellerde min. 1000 m2., kıyı 
parsellerinde ise min 2000 m2 büyüklük kabul edilmiştir. İkiden fazla bina yapılabilmesi için 
ise kıyı ile ilişkisi olmayan parsellerde min. 1500 m2, kıyı parsellerinde ise min. 2500 m2 
büyüklük kabul edilmiştir. Ancak bu durumda 1/500 vaziyet planı, kesitler ve siluet tahkiki ile 
koruma kurulu kararı alınacaktır. 
24. Konut alınlarında bulunan tescilli eski eserlerin parsellerinde belirlenen (TAKS) ve 
(KAKS)’a göre bulunacak inşaat alanlarından eski eser alanı düşüldükten sonra kalan inşaat 
alanı kadar yapılanma koşulu uygulanması kabul edilmiş, ancak yapılanma için Koruma 
Kurulu'nun görüşünün alınması zorunluluğu getirilmiştir. 
25. Ticaret Alanları 
(Nazım), İmar uygulama planında ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgede, sınai üretim 
yapan çevre kirletici birimlerin açılmasına ve çalışmasına izin verilemez. 
26. Kentsel sit bölgesi içinde turizm tesisleri olarak yer alan konaklama üniteleri Turizm 
Bakanlığının yasa ve yönetmeliklerinin uygulanacağı tesislerdir. Mevcut konaklama tesisleri 
ve konaklama olanaklı özel kulüp tesislerinin gelişmeleri 1/1000 ölçekli planlarde ele alınmış 
kentsel sit bölgesinde belirlenen yerlerdeki parsellerde çevre oluşumuna uyum sağlanarak ve 
yapılaşma  katsayısı KAKS=1:00 kabul edilmiştir. Ancak müştemilat, Bodrum ve Çatı katı 
emsale dahildir. 
27. Adalar bütününde mevcut spor tesislerinin dışında yapılacak, yeni spor tesisleri özellikle 
su sporlarına dönük olacak ve kapalı spor salonu, yüzme havuzu ile ilgili projeler yerleşme 
genel karakterini ve silueti etkilemeyecek şekilde hazırlanarak Koruma Kurulu onayına 
müteakkip, ruhsata bağlanacaktır. 
28. Kamu Alanları, Askeri Alanlar 
Askeri alanlar 1/5000 ölçekli koruma imar planları içinde bulunan ve askeri kullanışlara 
tahsisli alanlardır. Bu tür kullanış dışına çıkıldığında bu yerler ancak rekreasyon veya turizm 
amaçlı kullanıma dönüştürülebilir. 
29. Yönetim, eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel kullanımlı yapılar, için yapılanma yoğunluğu 
Adalar’ın genel karakteri esas alınarak değerlendirilecektir. Bu yapılarda maximum TAKS 
0.30 maximum KAKS 1.00’ı geçmeyecek, bu esaslara göre düzenlenen avan projeler 
Koruma Kurulu görüşü alındıktan sonra belediyesince onaylanacaktır. 
Yönetim, eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel kullanımı binalarda tip proje uygulanmayacak, 
projeler çevresine, ada mimari esas ve ilkelerine uygun olarak düzenlenecektir.  
A. Doğal Sit Alanları 
a) 1. derece sit alanları içinde yeniden yapılanmaya izin verilmez. Bu alanlarda önceden var 
olan yapılar, ancak turizm işlevine açık olarak kullanılabilir. Bu alanlarda doğal güzellik veya 
değerlere ulaşmak ve yararlanmak için yol düzenlemesi ve manzara seyir terasları, dinlenme 
terasları, mevcut doğal dokuyu bozmaksızın düzenlenebilir. 
1. derece doğal sit alanları içinde bulunan tarihi, doğal ve diğer özelliklere sahip alanlar, 
mesire yerleri olarak düzenlenebilir. 1. derecede doğal sit alanı içinde hiçbir şekilde kapalı 
tesis yapılamaz.  
b) 2. derece sit alanı A bölgelerine sınırlı kullanım getirilmiş olup, günübirlik kullanıma ayrılan 
alanlar bulunmaktadır. Kentlinin günübirlik eğlenceleri, dinlenecekleri bu alanların uygun 
yerlerinde hizmet odakları oluşturulacak Kullanıcının kolaylık, yıkanma soyunma gibi 
ihtiyaçlarının yanı sıra, yeme-içme, eğlenme, dinlenme, spor ilkyardım, güvenlik iletişim ve 
ulaşım gibi ihtiyaçlarına yönelik nitelikli hizmet götürülmesi amaçlanmıştır. Bu alanlarda 
oturma, yemek pişirme ve yeme, güneşlenme, oyun oynama gibi eylemler için gerekli servis 
üniteleri ve mobilyalar ile belirli kapasitede kır kahvesi, çay bahçesi vb. doğa içi yeme-içme 
yerleri planlanmıştır. 
Günübirlik gelenlere ayrılan alanlarda TAKS:0.01, yükseklik en çok 3.00 m. olmak ve toplam 
inşaat alanı 40 m2. olmak üzere büfe, wc. gibi sosyal alan gereksinimi için gerekli tesisler 
yapılabilir. Yapılacak tesislerin bina cephe ve derinliği 7.m yi geçemez. Ancak 1/500 ölçekli 
düzenleme projeleri yapılmadan ve ruhsat alınmadan uygulamaya başlanmaz. 
c) 2. derece doğal sit alanlarında üç tür kullanım bulunmaktadır. 
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a. Rekreasyon alanları 
b. Turizm alanları 
c. Estetik müdahale alanları 
a) Rekreasyon alanları, boş zamanları değerlendirme olanağı veren, dinlenme ve eğlenme 
tesislerinin yer aldığı alanlardır. Rekreasyon alanlarında TAKS:0.06’dır. 4000 m2 den büyük 
alanlarda toplam inşaat alanı 250 m2’yi ve H:4.00 m’yi geçemez. 1/500 ölçekli tasarım projesi 
yapılmadan ve ruhsat alınmadan uygulama yapılamaz. 
b) Turizm tesis alanları, 1/1000 koruma imar planında belirlenmiş alanlardır. Turizm merkez 
sınırları içinde kalan 3. derece doğal sit alanları üzerinde arazi kapasitesini aşmayan belirli 
büyüklükteki turizm tesisleri yapılabilecektir. Turizm tesisleri için yapılanma koşulları 
KAKS:0.25'i h:6.50 m'yi geçemez. 
Turizm tesis alanlarının 1/500 ölçekli tasarım projeleri yapılmadan ve ruhsat alınmadan 
uygulama yapılamaz. 
c.) Estetik müdahale alanları, Adalar’da orman sınırı içinde kalan ve kentsel sit alanına bitişik 
kesimlerde bulunan kaçak statüdeki yapıların yer aldığı sorunlu parseller için öngörülmüştür. 
Bu gibi yerler 1/1000 koruma imar planında 2. derece doğal sit alanları B bölgesi olarak 
belirlenmiştir. 
Kaçak yapıların içinde kaldığı 2.derece doğal sit B bölgelerindeki kullanımdaki mevcut yapılar 
büyütülemez, yıkılıp yeniden yapılamaz. Ancak yapıların cephe ve kitle düzenlemesine ait 
hazırlanacak projeler koruma kurulu görüşü alınarak estetik düzeltme yapılabilir. Estetik 
alanlardaki müdahale alanı içinde kalan ve ormanla ilişkisi olmadığı tespit edilen parsellerde 
TAKS:0.6, H:3.50 m olacak şekilde bir adet bina yapılabilir. 
B. Kentsel Sit Alanları 
Kentsel sit sınırları içinde yerleşim bölgesinde; 
A. Turizm tesis alanı (KSTTA) 
B. Turizm kullanımlı yapılanma (Konaklama üniteleri mevcut yapının konaklamaya dönüşümü 
veya plan kullanım emsali içinde konaklama ünitesi olarak yeniden yapılanma şeklinde) veya 
Turizm hizmet yapıları (lokanta, kulüp, kahvehane vs.) yapılabilecektir. 
Turizm tesis alanlarında (Konaklama olarak otel-motel apart otel) en az 25 yatak kapasitede 
tesis yapma olanağı verecek büyüklükte parsellerde yapılanma olabilecektir. (1 yatak: 30 m2. 
yapılanma alanı hesabıyla) kitle yüksekliği H:10 m’yi ve max 3 katı geçemeyecektir. Bu 
şekilde turizm tesisleri Büyükada ve Heybeliada tur yolu üzerinde ve tur yolu ile kıyı arasında 
1/1000 ölçekli planlarda belirlenmiş zonlarda (TTZ) yapılacaktır. 
Kentsel sit alanı içinde ve Turizm tesisleri zonunda (TTZ) bulunan Turizm tesis alanlarında 
belirlenen zonda 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım projeleri yapılmadan uygulama yapılamaz. 
Ancak parsel malikince yapı adası bazında tasarım projesi yaptırılabilir ve Koruma Kurulu 
onayına sunulur. 
Kentsel sit bölgesinde mevcut ve ada genelinde mevcut yapının turizm kullanımlı 
yapılanmaya dönüşümünde (sadece pansiyon olarak kullanım için) mevcut faydalı alan 
toplamının % 30’u kadar ilave yapılabilir. Kentsel sit bölgesinde TT Alanlarında turizm 
tesisleri yapılması halinde (otel, motel, apart otel) KAKS:1 alınarak, bodrum müştemilat ve 
çatı katları emsale dahildir. Bu parsellerde TAKS:0.35, irtifa 3 katı H:10 m’yi geçmeyecektir. 
Kentsel sit alanında ve turizm tesis zonunda yer alan parseller mutlak koruma sınırları içinde 
ise KAKS: 0.50’yi geçmeyecektir. Kentsel sit bölgesinde Turizm zonunda yapılacak turizm 
tesislerinde bina boyutları projesine göre tayin edilecektir.  
Özel hükümler Bölgeleri esas olarak yapılanmada özel çözüm ve durumların arandığı ve 
bunu dikte ettirecek hususların belirlendiği bölgedir. Bu bölgede mimari oluşum, cephe, çatı, 
malzeme, bahçe düzeni, baca, yön vs. gibi hususlarla ilgili olup 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım 
projelerinde verilecek olan Tasarım rehberlerinde yer alacaktır. 
Mutlak koruma alanı içinde yeni yapılanma mutlak koruma içindeki yerleşme ile bütünlük ve 
uyum sağlayacak şekilde yapı adası içi yoğunluğuna göre ve yapı adası bütününde etüt 
edilerek Belediyesince incelenip, onaylanacak projelere göre yapılacaktır. Mutlak koruma 
alanlarında tescilli olmayan ve keza plan kararı ile koruma altına alınmamış uyumsuz 
binalara, cephe, cephe hattı ve gabari yönünden müdahale edilecektir. Bu müdahale şekli 
1/500 ölçekli kentsel tasarım projeleri ile belirlenecektir. 
Marmara Takım Adalarında İlan Ve Reklamlarla İlgili Esaslar 
Sit alanları ilan edilmiş olan Marmara Takım Adalarında Doğal ve estetik karekter, pitoresk ve 
tarihi niteliklerinden dolayı her çeşit ilan ve reklamlar aşağıda belirlenen esaslara göre 
düzenlenecektir. Bu esaslar dışında düzenleme, ilan ve reklam uygulamaları 
yapılmayacaktır. 
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A. Doğal sit alanında ilan-reklam-afişlerde uygulama esasları 
Bu alanlarda ticari amaçla reklam ve ilanlar kesinlikle yer almaz. Ancak hizmetlerin 
belirlenmesi (yol vs. gibi) işaretler ve varsa sosyal hizmet yada turistik hizmet sunan tesisler 
2.00 m2’yi geçmeyecek duvar panosu kullanılabilir. 
B. Kentsel Sit Alanlarında İlan-Reklam-Afişlerle İlgili Uygulama Esasları 
Kentsel Sit Alanlarında; 
• Tescilli ve plan kararı ile korumaya alınmış binaların üzerinde ve bunların yakın 

çevrelerinde, 
• Doğal ve tarihi abideler üzerinde ve yakın çevrelerinde kesin olarak ilan-reklam ve afiş 

uygulaması yapılamaz. 
• Adalar’da bitkiler üzerinde, elektrik direkleri, PTT' ye ait objeler, ulaşım donatımı, bina 

bahçe duvarları, mezar duvarları, binaların sağır olmayan duvarlarında ilan, reklam, afiş 
uygulaması yapılamaz. 

• Kentsel mobilyalar üzerine, (barınak, köşk, belediye enformasyon ilan panoları) 
belediyeye meclisi kararı ile ilan, reklam, afiş konulabilir. 

İlçe Belediye Meclisi kararı ile oluşturulacak kentsel sit alanlarındaki ilan, reklam afiş 
uygulamaları ile ilgili çalışma grubunda kamu görevlileri dernek temsilcileri, mimar, grafiker, 
plancı bulunacaktır. Çalışma grubu baz normları belirlemekle yükümlüdür. Belediye, kentsel 
sit alanında, belirli bölgelerde Dernekler, Sosyal  kulüp duyuruları, kültürel amaçlı afişler ve 
siyasi afişler (seçim dönemi) için yer gösterilecektir. 
• İlan, afiş, reklam ile ilgili uygulamalar, Belediye meclisinin oluşturacağı çalışma grubu 

tarafından belirlenecek (biçim ve boyutta) yapılacaktır. 
• İlan; reklam afiş objesi üzerinde ilan sahibinin adı adresi yazılı olacaktır. İlan, reklam 

afişlerinin uygulanacağı çalışma grubunun uygun göreceği yeterli büyüklükte satıh veya 
mekan olmalıdır. 

• Bir parsel içinde yer alan ilan, afiş, reklam objesi parsel komşu sınırına 5.00 m’den fazla 
yaklaşamaz (bitişik nizam yapılanmalar hariç).  

• Konutlarda yalnızca sağır cephelerde ve çalışma grubu tarafından belirlenecek esaslarda 
ilan, afiş, reklam uygulanabilir. 

• Her tür yapıda bina cephesini örten, cepheye reklam, afiş öğesi uygulanamaz, (sağır 
cephe hariç) cephelere dik açı yapan reklam, ilan, afiş ve tanıtma objesi uygulanamaz. 

Plan Tavsiyesi 
İmar planı uygulamasında ilçe belediyesi imar yapı adaları aplikasyonuna öncelikle 
başlamalıdır. Bu suretle olabilecek kadastral ve fiili durum uyumsuzluklarının çözümü 
sağlanmış olacaktır. 
Plan Notları 
Genel Hükümler 
1. Bina çatıları % 33'den az % 40'dan fazla olmayacak şekilde serbest kırılma yapılacaktır. 
2. Tarihi eser olarak tescil edilmiş yapıların bahçe duvarları aynen korunacaktır. 
3. Yapı alanlarında ve kamuya terkedilmiş alanlarda ağaç korumasına önemle dikkat 
edilecektir. Yeni açılan yollarda, peyzaj düzenlemesi gereken yerlerde, günübirlik rekreasyon 
alanlarında, park ve çocuk bahçelerinde ve özel parsellerdeki ağaç revizyonu ilçe 
belediyesince yaptırılacak ve kontrol edildikten sonra imar durumu belirlenecektir. 
4. Kadastral durum. 
1/1000 ölçekli planlama çalışmalarında kadastro parsel sınırlarının halihazır haritalarda  fiili 
durumla bazı yerlerde uyuşmadığı görülmüştür. 
Dolayısıyla; 
4.1. Planlamada genelde teşekkül etmiş fiili duruma uyulmuştur. 
4.2. Teşekkül etmemiş çevrede kadastral durum esas alınarak plan gereğine uyulmuştur. 
4.3. Fiili durum ve kadastral durum uyuşmazlığında kabul edilebilir, tolerans 2.0 m. (iki metre) 
olarak alınmıştır. 
Çözümlenemeyen durumlarda ilgili kuruluşlarca imar yapı adası bütününde çözüm 
getirilecektir.  
5. Kentsel sit bölgelerinde parsel bazında projelerde, 1/200 bahçe düzeni ve peyzaj projesi 
yapılacak, bahçe duvarları ile ilgili detaylar, setler, teraslar ve hafriyat durumu belirtilecektir. 
6. Adalar bütününde 1/1000 uygulama planlarında parsel büyüklüğü ve genişliğinin 
yapılanmaya elverişli olmadığı durumlarda yapı adası bazında ve sokak mekanıyla 
bütünleşecek 1/500 ölçekli kentsel tasarım projesinde kitle etüdü yapılacaktır. 
7. 1/1000 ölçekli Koruma uygulama planlarında ve ekli tespit listesinde işaretlenen veya 
Koruma Kurulunun tescil ettiği yapılar ile planlama grubu tarafından önerilen yapılardan, II 
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nolu Koruma Kurulunca incelenerek tescile gerek görülmeyen ve tescilden düşürülen 
parsellerde mevcut teşekküle ve imar planında mevcut Ada bazındaki TAKS/KAKS yapı 
yoğunluğuna bağlı kalınarak, düzenlenen 1/500 kentsel tasarım projesine göre ve Koruma 
Kurulu onayı almak şartıyla yeni yapı yapılabilir. 
8. Takım adalarda doğal ve kentsel sit alanlarında reklam ögeleriyle ilgili (ilan, reklam vb.) 
yaptırımlar plan ekinde verilen reklam esaslarına göre uygulanacaktır. 
Mutlak Koruma Alanları İçinde; 
• Yoğunluk değiştirilemez (artma). 
• Tescil dışı tüm yapılara çevreye uyum için cephe kütle gabari müdahalesi yapılabilir. 
• 0.30 müştemilat hakkı uygulanamaz.  
• İskan amaçlı bodrum kat kazanılamaz. 
• Mutlak Koruma alanları 1/500 tasarım çalışmasında öncelikle projelendirilir. 
Kıyı Kullanımı İle İlgili Düzenleme ve Yapılanma Şartları 
Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlarda ve kıyı kenar çizgisinib 10 metre 
gerisinde kalan alan içinde yapı yapılamaz. Buralarda yapılacak kıyı kullanımı ile ilgili 
düzenleme ve servis yapıları aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
• Yüzme havuzu, rıhtım gibi açık düzenlemeler ile kayıkhane, soyunma kabini, kentsel 

hizmet ve teknik altyapı servis yapıları, gibi donatımlar kıyı şeridi doğal değerlerini 
zedelememek ve ada karakterine uymak kaydı ile ruhsata tabidir. 

• İskele, mini marina, çekek yeri giib kullanımlar ilgili Bakanlık ve Belediyesinin iznine tabii 
olup ancak planda gösterilen yerlerde ruhsata bağlı olarak yapılabilir. 

Kıyı ile kıyı kenarı çizgisi arasında kalan hazine arazileri ile kıyı kenar çizgisi dışında kalan 
hazine arazileri yalnızca rekreasyon amaçlı açık alanlar olarak kullanılır. 
Turizm Tesis Alanlarında; 
• % 35 eğim üzerindeki yerlerde inşaat yapılamaz. 
• Arazinin doğal ve peyzaj özelliği değiştirilmeyecek ve arazi üzerindeki mevcut ağaçlar 

korunacaktır. 
• Tesis arsası 2500 m2’den küçük olamaz. 
• Turizm Merkezi ilan edilen alanlarda 2634 sayılı kanunun 7. maddesine göre işlem 

yapılacaktır. 
• 2. Derece Doğal Sit A bölgesinde, günübirlik kullanım alanlarında  
TAKS:0.01, H:3.00 m, Toplam inşaat alanı:40 m2, Bina Boyutu max 7.00 m’dir. 
• 2. Derece Doğal Sit B bölgesinde Turizm Tesis Alanlarında 
KAKS:0.25, H:6.50 m’dir. 
Bodrum Müştemilat ve çatı katı emsale dahildir. Ancak, servis amacı ile yapılan ve tamamen 
yer altında kalan bodrum katları emsale dahil edilemez. 
• 2. Derece Doğal Sit  B Bölgesinde Rekreasyon Alanlarında 
TAKS:0.06, H:3.00 m, Toplam İnşaat Alanı max 240 m2’dir. 
Günübirlik, Rekreasyon ve Turizm Tesis alanları bütününde arazinin doğal yapısını ve 
mevcut peyzaj özelliklerini zedelemeyecek 1/500 ölçekli kentsel tasarım projesi 
düzenlenmeden uygulama yapılamaz. 
Turizm Tesis Zonu (TTZ) 
KAKS:1.00 (Mutlak Koruma Alanı içinde KAKS:0.50’dir). 
Bodrum, müştemilat ve çatı emsale dahildir. Ancak, servis amacı ile yapılan ve tamamen yer 
altında kalan bodrum katları emsale dahil edilemez. 
H:9.50 m (max 3 kat) olacaktır. 
• Turizm Tesis zonunda yapılacak turizm tesislerinde bina boyutları projesine göre tayin 

edilecektir. 
• Turizm Tesis Zonunda 1/500 ölçekli kentsel tasarım projeleri hazırlanmadan uygulama 

yapılamaz. 
• Kentsel Sit Alanlarında Turizm Zonunda mevcut ağaç varlığının yapılanmaya elvermediği 

mutlak koruma alanlarında KAKS:0.30 yapılanma emsali uygulanır. 
Turizm tesis zonunda turizm tesis zonları (TTZ) Büyükada ve Heybeliada'da Tur Yolu ile sahil 
bandı arasında kalan ve TTZ sınır çizgisi ile belirtilmiş olan alanlardır. 
 
Ek B.13. 1/1000 Ölçekli Koruma İmar Uygulama Planları Değişiklikleri İçin 
Tespit-Yöntem ve Değerlendirme Aşamasında Dikkate Alınan Unsurlar  
a. 1/1000 ölçekli daha önce hazırlanarak sunulmuş olan planda sosyal donatı alanları 
üzerinde verilmiş yapım ruhsatları incelenerek; Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarına göre 
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verilen ruhsatlar öneri planda bazı sosyal donatı alanlarını ortadan kaldırdığı için, bu alanların 
yerine yenilerinin belirlenmesi ve imar planı yapım yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde 
sosyal donatı ve yeşil alanlarının yeniden değerlendirilmesi yapılmıştır. 
b. Adalar Belediye Başkanlığı’nın dar parsellere yapılanma hakkının verilmesi isteği 
değerlendirilmiş ve kadastral durum nedeniyle yapı adalarında öneri blok aralarında kalan 
bazı dar parsellere çözüm getirmek amacıyla, Plan Genel Koşullarına ek maddeler 
konulmuştur. 
c. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile Tescil edilen parsellerde, yeni 
yapılan binaların yerleri ile ilgili hususlar için; Kurul kararında verilen hükümlere uyulacağı 
belirlenmiştir. 
d. Mevcut kadastral yolların plana işaretlenmesiyle ilgili olarak plan bütünlüğünü bozmayacak 
teknik düzenlemeler için yapı adası ile ilgili olarak; blok etütlerinin Belediye İmar Müdürlüğü 
tarafından yapılacağı hükmü getirilmiştir. 
f. Verilmiş yapım ruhsatlarından, koruma planının getirdiği düzene uygun olmayan yapılar 
için, planda bir özel işaretle, yenileme halinde plan düzenine uyulacaktır kaydı getirilmiştir. 
g. Özel Sorunlu Bölgeler ile ilgili olarak, kadastral parsel yapısından ortaya çıkan ve imar 
uygulaması esnasında sorun çıkaran alanların çözümü için, Belediye İmar Müdürlüğü’ne 
düzenleme yetkisi, plan koşulu olarak verilmiştir. Böylece Koruma Planı’nda, plan genel 
sistematiğini bozmayan durumlarda, yapı adası genel karakterine uyan düzenlemelerin 
Belediye İmar Müdürlüğü’nce yapılabileceği, ancak bu düzenleme sırasında taşınmaz 
sahibinin bilgisinin alınması gerektiği, lüzumu görülen halde Bölge Koruma Kurulu 
Müdürlüğü’nden görüş sorulabileceği, ancak Belediye Meclis kararının gerekmeyeceği koşulu 
getirilmiştir. 
h. Koruma Planı üzerinde özel işlev alanları olarak belirlenen bazı kullanımların özellikleri 
tanımlanmıştır. Bu alanların planda ayrılmasının nedeni, Koruma Planı kapsamındaki 
işlevlerin hangi amaçla geliştirilmesi gerektiğini tanımlamaya yöneliktir ve bilgilendirme 
amacıyla sunulmuştur. 
 
Ek B.14. Belediyeden istenen bilgi, belge ve analizler 
a. Arazi kullanımı 
b. Yapılaşma düzeni 
c. “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”na göre Belediyesince ve Koruma Kurullarınca verilen 
imar durumlarına göre ruhsatlı yapıların, 
d. Kaçak yapılaşmanın, 
e. Ulaşım şebekesinin, 
f. Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli parsellerin veya tescili önerilecek parsellerin 
tespit edilerek (işlendiği tespit paftalarının ve bu tespitlerin 1/5000 ve öneri 1/1000 ölçekli 
planlarla karşılaştırıldığı değerlendirme paftalarının hazırlanarak Kurula iletilmesine) ayrıca 
bu çalışmalar kapsamında öneri 1/1000 ölçekli planlar ile 1/5000 ölçekli planlar üzerindeki 
revizyon taleplerinin de Belediyesince değerlendirilerek Kurula iletilmesine, 
4. Plan müelliflerinden, üzerinde Kurulca inceleme ve çalışma yapılabilmesi için lejandı, 
notları, yazıları ve işaretleri açıkça okunabilir olan plan suretlerinin gönderilmesinin 
istenmesine, planda açık olmayan konular hakkında ayrıntılı bilgilerin de Kurul Müdürlüğünce 
müelliften istenmesine, 
5. Yukarıda belirtilen çalışmaların üç ay içerisinde tamamlanarak Kurul Müdürlüğüne 
tesliminin Belediyesinden istenmesine ve bu süre zarfında: 
Mevcut ve öneri planda da korunmakta olan yollardan cephe alan, büyüklüğü ve konumu 
itibariyle imar planına göre parselasyon uygulamasına (yola terk, şüyulu olmak, yoldan ihdas 
vb. gibi) gerek duyulmayan, üzerinde eski eser bir yapının yer almadığı boş ya da tescilsiz 
bina parsellerinde, 1/5000 onaylı plandaki yapılaşma koşullarına uygunluğu açısından 
Belediyenin görüşü ve Kurulun onayı alınmak kaydıyla ve her parselde tek yapı için 
uygulama yapılabileceğine, bu koşulun kıyıya cephe veren parsellerde onaylı kıyı kenar 
çizgisinden itibaren yasal çekme mesafesi gözetilerek ve kıyının mevcut topografik yapısı 
bozulmamak, ayrıca yine 1/5000 plandaki genel kıyı kullanımı kurallarına uyulmak şartıyla 
uygulanabileceğine, yukarıda tanımlanan parsellerde inşaat izni verilebilmesi için 
Belediyesince verilecek ve 1/5000 ölçekli plandaki imar koşullarının belirtildiği bilgi paftasıyla 
birlikte, arsanın mevcut durumunu çevresiyle birlikte gösterir fotoğraflarının ve ağaç 
rölövesinin da arsanın topografik haritasıyla birlikte proje ekinde Kurula getirilmesine, Kurulun 
bu talepler üzerinde görüş oluştururken, ilgili parselin halen Kurulca incelenmekte olan ve 
düzeltilme aşamasında bulunan 1/1000 ölçekli öneri plandaki durumunu da değerlendirerek 



 

 221

gelecekte sorun yaratmayacağı kanaati içerisinde konuyu sonuçlandırabileceğine karar 
verilmiştir. 
 
Ek B.15. 5.1.1995 gün ve 7221 sayılı Kararla Oluşturulan 4 Maddelik Ek  
A. K.T.V.K. Genel Müdürlüğünün 3.7.1995 gün ve 2896 sayılı yazı ekindeki İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.6.1995 gün ve S/826 sayılı yazısının değerlendirilmesi 
sonucunda Adalar Sit Alanı bütününde binaların çatılarında mimari görünümü zedeleyen 
uygulamalara yol açan ve yoğunluk arttırıcı mekanların doğmasına neden olan İstanbul İmar 
Yönetmeliğinin 7.11 ve 7.02 maddelerinin geçerli olmadığına, 
B. Her türlü havuz uygulamasının Kurulca verilecek ön izne bağlı olarak, yine Kurulca uygun 
görülecek projelerle gerçekleştirilebileceğine, 
C. Tabii zemin üzerindeki denizden görünen katların bodrum kat kabul edilemeyeceğine, 
ayrıca iskan edilebilir ve yoğunluk arttırıcı kullanım öngören bodrum katın emsal hesabına 
dahil edilebileceğine, 
D. 5.1.1995 gün ve 7221 sayılı kararın 5. maddesi ile belediyeden istenen ve ilgili parselin 
aynı kararda tanımlanan “Geçiş Dönemi İmar Koşulları”na ilişkin bilgileri içeren belgelerin 
ekinde, projeden önce yapılmak istenen binaya ait ayrıntılı vaziyet planının Kurula 
sunulmasına, bu plana 1/100 veya 1/200 ölçekli yakın çevresindeki yapılaşma durumunu da 
gösteren ve binanın arsa içerisindeki konumunu plan-kesit-görünüş anlatımları ile 
belgeleyen, arsanın doğal ve topografik yapısının da ağaçlar ve kotlarla belirlendiği, yol ve 
arsa arasındaki ilişkilerin, bahçe duvarları, istinat duvarları, setler vb. ögelerin gösterildiği, 
ayrıca bitişik yapılarla birlikte siluetini de içeren nitelikte olması gerektiğine, Kurulca uygun 
görülmesi durumunda, onaylı bu vaziyet planına uygun yeni yapı projelerinin Belediyesince 
ruhsata bağlanabileceğine, karar verilmiştir. 
 
Ek B.16. İlke Kararları 
A. Koruma Planı Çalışmasında; 
1. Yasal yapılaşması tamamlanmış parsel ve yapı adalarında (K) lejandı getirilerek, imar 
koşulunun yasal yapı ile dondurulmasına, 
2. Kıyının planda doğal haliyle düzenlenmesine, mevcut iskeleler dışında yeni 
iskele/mendirek/kıyı yolu vb. düzenlemelerini Kurul kararıyla yapılabileceğinin lejanda 
yazılmasına, 
3. Sadece emsal (e) önerilen parsellerde, max bina kütlesinin m2 ve (h) olarak 
belirlenmesine, konutlarda da max kütle boyutlarının saptanmasına 
4. Tüm kadastral yolların korunmasına, 
 5. 1/5000 plandaki “Zon” sınırlarının 1/1000 plana aktarılmasında, yol-parsel-bina-imar adası 
vb. sınırların çakıştırılmasına, 
6. Tüm yolların prensipte “yaya yolu” olduğu kabul edilerek, motorlu araç izinlerinin planda 
yer almamasına, servis yollarının belirlenmesine, 
7. Büyükada planında “Arkeolojik yeşil Alan” olarak gösterilen yerdeki kültür varlıklarının 
koruma koşullarına uygun park/açık müze işlevinin araştırılmasına, 
8. Bilgi paftası/analiz çalışması olarak: 
• M.S.Ü. tarafından hazırlanmış 1/1000 plan paftaları üzerinde, 1984-85 “Geçiş Dönemi 

Yapılanma Koşulları”na göre inşaa edilmiş yeni binalar; ruhsatı sadece Belediyece 
verilenler/ruhsatı Kurul kararıyla verilmiş olanalar ve henüz inşaat halinde olanlar farklı 
renklerde belirlenerek, yükseklikleri ve fonksiyonları ile gösterilmesine, 

• Aynı paftalar üzerinde ruhsatsız ya da ruhsat eki projelere aykırı yapıların da farklı bir 
gösterimle işaret edilmesine, 

• Tescilli olmayan, ancak dönemini simgelemesi açısından tescili önerilen yapıların planda 
ayrıca belirtilmesine,  

• Orman arazileri ile ormandan çıkartılarak hazineye tescil edilmiş arazilerin, mevcut 
kullanım şekilleriyle gösterilmesine, 

• Planda yapı nizamı ve TAKS-KAKS oranları belirlenen yapı adalarında ayrıca “blok” 
düzenlemesi getirilmemesine, 

• Ayrık yapı nizamlı parsellerde, bina cephelerinin en az 4m olabileceği şekilde, yan bahçe 
mesafelerinin 3m’den az olabileceği hükmünün getirilmesine, 

• Bu paftaların 2 ay içinde tamamlanarak, yerinde inceleme için Kurul’a sunulmasına, 
B. 1/1000 ölçekli Koruma Planı Çalışması sonuçlanıncaya kadar: 
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1. Kurul Müdürlüğünün 8.4.1999 tarih ve 753 sayılı yazısı gereğinin yerine getirilerek, 
Belediyece “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”na göre ve kurul kararı alınmadan verilen 
ruhsatlarla başlanmış inşaatların Kurulca bir an önce irdelenebilmesi için: 
• Söz konusu Kurul kararı olmayan inşaatların durdurulmasına, 
• Aynı inşaatlara ait ruhsat ve proje dosyalarının Kurula sunularak, Kurul kararıyla 

belirlenecek inşaata devam koşullarına göre hareket edilmesine, 
2. Kurulun 30.9.1998 gün ve 10432 sayılı kararı uyarınca, tescilsiz parsellerle ilgili tüm yeni 
uygulamalar için önce Kurul kararı alınmasına ve Kurul izni olmayan uygulamaların 
yapılamayacağına, 
3. Tescilsiz parsellerde yeni yapılacak uygulamalar hakkında Kurul kararı alınabilmesi için 
11.12.1998 tarih ve 9775 sayılı karar ışığında yapılacak önerilerin, 5.1.1995 gün ve 7221 
sayılı Kurul kararının 5. maddesine uyularak Kurula sunulmasına karar verilmiştir. 
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EK C. YAPILARA İLİŞKİN ALINMIŞ KORUMA KARARLARI
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
3 
 

Ada\ 
Parsel 
1\11 

Çarşı Caddesi No:5A 

 

  Ticaret + Konut işlevi 
gösteren yapı 1991 yılında 
tescillenmiştir. Ahşap ev 
olarak kayıtlı yapı kagir 
olarak herhangi bir izin 
alınmadan yeniden inşa 
edilmiştir. Çarşı Caddesi 
cephesinde yapı ahşap 
kaplanmıştır.  

Eleman 
Değiştirme 
başlığı altında 
çatının özgün 
haline getirilmesi 
önerisi 
yapılmıştır. 

 
Env. 
No 
1 
 

Ada\ 
Parsel 
1\13 

 
 

Çarşı Caddesi No:1,2 
 
 

  

 
 

 
 

Ticaret + Konut işlevi 
gösteren Antigoni Palas 
1978 yılında tescillenmiştir. 
16.1.1979 tarihinde yıkılıp 
tekrar yapılmasına kurul 
tarafından izin verilmiştir. 
Özgünü ahşap olan yapı 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak 1983 yılında 
yeniden inşa edilmiştir.  
 

Basit onarım 
kapsamında 
cephenin 
boyanması 
önerisi 
getirilmiştir. 

 
Env. 
No 
29 
 

Ada\ 
Parsel 

2\8 

Gezinti Caddesi No:1 
 
 

 

 
 

 Özgünü ahşap Z+2 kat olan 
yapı 1988 yılında tescil 
edilmiş, 5.9.1988’de inşaat 
kararı alınmış, 1990 yılında 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak yeniden 
inşa edilmiştir. Projesine 
aykırı uygulama yapılmış, iç 
mekan, gabari ve cephe 
düzenlemelerinde özgün 
yapıya sadık kalınmamıştır. 

Özgünlüğünü 
tamamen 
kaybeden 
yapının 
rekonstrüksiyon 
olarak özgününe 
uygun yeniden 
yapılması 
önerilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
 

Env. 
No 
28 
 

Ada\ 
Parsel 

2\8 
 
 

Gezinti Caddesi No:2 
 

 
 

 
 

5.9.1988’de tescil ve inşaat 
kararı alınan ahşap yapı 
1990’da projesine aykırı 
uygulama yapılması 
nedeniyle inşaatı 
durdurulmuş, projesine 
uygun hale getirilmesine 
karar verilmiştir. Betonarme 
üzeri ahşap kaplama olarak 
inşa edilen yapı 
özgünlüğünü yitirmiştir. 

Özgünlüğünü 
tamamen 
kaybeden 
yapının 
rekonstrüksiyon 
olarak özgününe 
uygun yeniden 
yapılması 
önerilmiştir. 

 
 

Env. 
No 
25 
 

Ada\ 
Parsel 
2\12 

 
 

Çarşı Caddesi No:6 
 

  1990 yılında tescil edilen 
yapı 25.521992 yılında 
verilen inşaat ruhsatıyla 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak yeniden 
inşa edilmiştir. Konut + 
Ticaret işlevi taşımaktadır. 

Basit onarım 
kapsamında 
gerekli 
müdahalalerin 
yapılması 
önerilmiştir. 

 
 

Env. 
No 
69 
 

Ada\ 
Parsel 

4\7 
 
 

Köy Kahyası Sokak No:4 
 
 

 
 

 18.12.2002 tarihinde 
hakkında tescil ve inşaat 
kararı verilen ahşap üzeri tel 
sıva kaplı yapı 2004 yılında 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak yeniden 
inşa edilmiştir. 1920 Cesar 
Raymond’a ait haritada 
Karakol olarak gözüken 
yapı bugün konut işlevini 
almıştır. 

Özgününe sadık 
kalınarak inşa 
edilen yapının 
olduğu gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir.  
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
41 
 

Ada\ 
Parsel 

7\2 
 
 

Yenice Sokak No:11 
 

  1991 yılında tescil edilen 
kagir yapı 9.1.1992 yılında 
alınan restorasyon kararı ile 
betonarme olarak yeniden 
inşa edilmiştir. İkiz bina 
olarak tasarlanan yapının 
kapı ve pencere oranları 
değişmiş giriş merdivenle 
beraber binanın yanındaki 
bahçeden verilmiştir. 

Özgünlüğünü 
tamamen yitiren 
yapıya 
rekonstrüksiyon 
önerisi 
getirilmiştir.  

 
 

Env. 
No 
44 
 

Ada\ 
Parsel 

7\5 
 
 

 Yenice Sokak No:5 
 

 
 

 1991 yılında tescil edilen 
ahşap yapı hakkında 
9.1.1991’de restorasyon 
uygulaması yapılabileceğine 
karar verilmiş, bina 1993 
yılında rekonstrüksiyon 
olarak yeniden inşa 
edilmiştir. Betonarme yapı 
bütün özgünlüğünü 
yitirmiştir.  

Eklerden 
arındırma başlığı 
altında kaçak kat 
ilavesinin 
kaldırılması 
önerilmiştir.  

 
Env. 
No 
393 

 
Ada\ 

Parsel 
13\8 

 
 

Burgaz Çayır Sokak No:15 
 
 

 
 

 1973 yılında tescil edilen 
ahşap Spanudis Köşkü 
1964 yılında Sait Faik 
Abasıyanık Müzesi olarak 
ziyarete açılmıştır. 
Özgünlüğü koruyan yapı 
1973 ve 1984 yıllarında 
onarım görmüştür. 

Bugün iyi 
durumda olan 
yapının olduğu 
gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir. 



 

227

 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
395 

 
Ada\ 

Parsel 
14\2 

 
 

Çayır Aralığı Sokak No:4 
 

 
Yapıya ait eski fotoğraf 
bulunamamıştır. 

 2007 yılında tescil edilen 
ahşap yapı harap 
durumdadır. 
 
 

Harap durumda 
olan yapının 
restorasyon 
başlığı altında 
esaslı bir onarım 
geçirmesi 
önerilmektedir.  

 
Env. 
No 
412 

 
Ada\ 

Parsel 
15\1 

 
 

 Sarnıç Sokak No:6 
 

 
 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
Özalp Köşkü özgünlüğünü 
korumaktadır. Neo Grek 
tarzda inşa edilen yapıda 
bozulmalar başlamıştır. 

Yapının 
yaşamını 
sürdürmeyi 
amaçlayan basit 
onarım 
kapsamında 
tadilat görmesi 
önerilmiştir.  

 
Env. 
No 
371 

 
Ada\ 

Parsel 
16\1-2 

 
 

Çakıltaşı Sokak No:29-31 
 

 
 
 

 
 

23.5.1988 tarihinde tescil 
edilen ve restorasyon 
projeleri onaylanarak 
uygulama yapılabileceğine 
karar verilen yapı 1996 
yılında betonarme olarak 
yeniden inşa edilmiştir. 
Projesine uygun yapılan 
bina özgünlüğünü 
kaybetmiştir. 

Cephe düzenini 
kaybeden 
yapının cephe 
yenilemesi 
başlığı altında 
özgününe uygun 
cephe 
düzenlemesi 
önerisi 
getirilmiştir.  
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
373 

 
Ada\ 

Parsel 
17\3 

 
 

Çakıltaşı Sokak No:37 
 

 
 

 1991 yılında tescil edilen 
yapı 11.5.1996 tarihinde 
onaylanan projesine göre 
yıkmadan restorasyon izni 
olan yapı betonarme üzeri 
ahşap kaplama olarak 
yeniden inşa edilmiştir. 
Belediye 1997’de ruhsat ve 
projesine uygun yapıldığını 
tespit etmiş, ancak yapı 
kimliğini kaybetmiştir. 

Özgünlüğünü 
yitren yapının 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
yeniden inşa 
edilmesi önerisi 
getirilmiştir.  

 
 

Env. 
No 
425 

 
Ada\ 

Parsel 
19\5-6 

 
 

 Sarnıç Sokak No:12-14 
 

 
 

 
 

1991 yılında tescil edilen 
yapılara niteliksiz ekler 
yapılmıştır. Kaçak olarak 
çatı katı yapılan yapıda bir 
de çatıdan giriş eklenmiştir. 

Yapının niteliksiz 
eklerinden 
arındırılması 
önerisi 
getirilmiştir. 

 
Env. 
No 
433 

 
Ada\ 

Parsel 
19\7 

 
 

Mehtap Sokak No:9 
 

  
 

1973 yılında tescil edilen 
yapı özgünlüğünü korumuş, 
11.11.1998 yılında aldığı 
izinle basit onarım 
geçirmiştir. 

Cephe genelinde 
ve detaylarında 
özgünlüğünü 
koruyan yapının 
olduğu gibi 
korunması 
önerilmiştir.  
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
 

Env. 
No 
432 

 
Ada\ 

Parsel 
19\9 

 
 

Mehtap Sokak No:7 
 

  1973 yılında tescil edilen 
yapı 18.7.1990 tarihinde 
aldığı izinle betonarme üzeri 
ahşap kaplama olarak inşa 
edilirken projesine aykırı 
uygulama yapıldığı tespit 
edilerek durdurulmuştur. 
Yapı patinasını kaybetmiş, 
özgün çatı biçimlenişini 
yitirmiştir. 

Eleman 
değiştirme 
başılığı altında 
çatının 
değiştirilmesi 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
313 

 
Ada\ 

Parsel 
21\19 

 
 

 Gönüllü Caddesi No:6 
 

 
 

 1978 yılında tescil edilen 
Sinyosoğlu Köşkü 2.8.1983 
tarihinde restorasyon 
projeleri uygun bulunan yapı 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak yeniden 
inşa edilmiştir. Projesi ve 
uygulaması özgün  yapıya 
sadık kalınarak yapılan bina 
kimliğini yine de yitirmiştir.  

Her ne kadar 
özgün yapının 
ihtişamını 
taşımasa da 
özgününe sadık 
kalınarak 
uygulama 
yapıldığı için 
olduğu gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir. 

 
Env. 
No 
435 

 
Ada\ 

Parsel 
24\1 

 
 

Mehtap Sokak No:1 
 

  
 

Tescil tarihi bilinmeyen 
binanın yerine 20.11.1989 
tarihinde aldığı uygulama 
izni ile yeni yapı yapıldığı, 
parselin sonrasında 
tescilden düştüğü 
anlaşılmaktadır. Yapının 
özgününü gösteren projeleri 
bulunmaktadır.  

Tescilden 
düşürülen 
yapının 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
özgününe uygun 
yeniden 
yapılması önerisi 
getirilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
437 

 
Ada\ 

Parsel 
24\5 

 
 

Mehtap Sokak No:17 
 

 
Yapıya ait eski fotoğraf 
bulunamamıştır. 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
yapıda niteliksiz betonarme 
ekler bulunmaktadır. Tel 
sıva ile kaplanmış ahşap 
yapı yanındaki bina ile 
beraber ikiz ev olarak 
tasarlanmıştır. 

Eklerden 
arındırma başlığı 
altında 
betonarme 
balkonlarının 
kaldırılması 
önerisi 
getirilmiştir. 

 
Env. 
No 
438 

 
Ada\ 

Parsel 
24\6 

 
 

 Mehtap Sokak No:19 
 

  
 

1973 yılında tescil edilen 
yapı özgünlüğünü 
korumuştur. Yapının kurul 
dosyasında 5 parselle bir 
bütün oluşturduğu 
vurgulanmış, 1990 yılında 
rölövesi onaylanmıştır. 

Özgünlüğünü 
koruyan yapıda 
herhangibir 
strüktürel 
bozulma 
gözlemlenmediği 
için basit onarım 
kapsamında 
müdahale 
önerisi 
getirilmiştir. 

 
Env. 
No 
439 

 
Ada\ 

Parsel 
24\7 

 
 

Mehtap Sokak No:21  
 

 1973 yılında tescil edilen 
Andriomenos Köşkü 
özgünlüğünü korumuştur. 

Yapının 
yaşamını 
sürdürmesi 
amacıyla basit 
onarım önerisi 
getirilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
440 

 
Ada\ 

Parsel 
24\8 

 
 

Mehtap Sokak No:21 
 
 

  1973 yılında tescil edilen 
yapı 6.7.1995 tarihinde 
aldığı izinle basit onarım 
geçrimiştir. İkiz köşk olarak 
tasarlanan yapıların 
cephelerinde Art Nouveau 
bezemeler göze 
çarpmaktadır. Yapılar 
özgünlüğünü korumuştur. 

Yapının 
yaşamını 
sürdürmesi 
amacıyla basit 
onarım önerisi 
getirilmiştir. 

 
Env. 
No 
441 

 
Ada\ 

Parsel 
24\9 

 
 

Mehtap Sokak No:23 
 
 

 
 

 1973 yılında tescil edilen 
Bendiç Evinin cephesinde 
Art Nouveau bezemeler 
göze çarpmaktadır. Köşkün 
giriş kapısının önünde 
sonradan eklendiği 
düşünülen balkon yer 
almaktadır. Bozulmaların 
göze çarptığı yapı 
özgünlüğünü büyük ölçüde 
korumuştur. 

Balkon 
korkuluklarının 
bir kısmını 
kaybeden 
köşkün 
bütünleme 
kapsamında 
gerekli 
müdahalenin 
yapılması 
önerilmiştir.  

 
Env. 
No 
442 

 
Ada\ 

Parsel 
24\10 

 
 

Mehtap Sokak No:25 
 
 

 
 

 İkiz olarak tasarlanan 
Bendiç Evinden 10 parselde 
yer alan yapı  14.5.1999 
tarihinde aldığı basit onarım 
izni ile tadilat görmüş, 2006 
yılında boyanmıştır. 

Yeni onarım 
geçiren yapının 
olduğu gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
444 

 
Ada\ 

Parsel 
24\14 

 
 

Mehtap Sokak No:31 
 

 
 

 
 

1973 tariinde tescil edilen 
yapı 30.1.1992 tarihinde 
onaylanan restorasyon 
projesi doğrultusunda 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak yeniden 
inşa edilmiştir. Yapı 
rekonstrüksiyon sonrası 
özgünlüğünü yitirmiştir. 

Özgününden 
hiçbir referans 
alınmadan inşa 
edilen yapının 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
yeniden inşa 
edilmesi 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
447 

 
Ada\ 

Parsel 
24\17 

 
 

 Mehtap Sokak No:33 
 

 
 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
yapı özgünlüğünü büyük 
ölçüde korumuştur. Komşu 
yapının eski resminde 
ahşap cephenin tel sıva ile 
kaplandığı görülmektedir. 

Yapının olduğu 
gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir.  

 
Env. 
No 
415 

 
Ada\ 

Parsel 
25\1 

 
 

Sarnıç Sokak No:19 
 

  1973 yılında tescil edilen 
yapı 1989 yılında izinsiz 
yıkılmıştır. 1989 yılında 
yapılan kaçak inşaat 
sonrasında yapı 
özgünlüğünü yitirmiştir. 
Yapının 1986 yılına ait 
onaylı rölövesi 
bulunmaktadır. 

Yapının cephe 
düzenini bozan 
balkon ve giriş 
ilaveleri gibi 
eklerinden 
arındırılması 
önerilmiştir.  
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
421 

 
Ada\ 

Parsel 
25\9 

 
 

Sarnıç Sokak No:31 
 

  
 

1973 yılında tescil edilen 
yapı 28.11.1991 tarihinde 
onaylanan restorasyon 
projesi doğrultusunda 
güneye çekilmiş, 1992’deki 
rekonstrüksiyon sonrasında 
katlara ayrı girişler 
verilmiştir. 

Yapının eklerden 
arındırma başlığı 
altında arka 
cephesinde yer 
alan 2 katlı 
betonarme ekin 
kaldırılması 
önerisi 
getirilmiştir. 

 
Env. 
No 
449 

 
Ada\ 

Parsel 
26\11 

 
 

 Mehtap Sokak No:37 
 

 
 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
Yediç Evi onaylı projesine 
uygun olarak inşa 
edilmediği için açılan dava 
sonucunda 1989 yılında 
tescilden düşürülmüştür. 
1985’teki inşaattan sonra 
yapı apartman niteliği 
kazanmıştır. 

Tescilden 
düşürülen 
yapının 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
projesine uygun 
yeniden 
yapılması 
önerilmiştir.  

 
Env. 
No 
474 

 
Ada\ 

Parsel 
27\2 

 
 

Gönüllü Caddesi No:11 
 
 
 

  
 

1991 yılında tescil edilen 
Kalınoğlu Evine 12.4.1995 
tarihinde basit onarım izni 
verilmiş, muhtes teras 
eklentileri tescil dışında 
tutulmuştur. 1995’te rölövesi 
onaylanan yapının niteliksiz 
ekleri hala varlığını 
sürdürmektedir.  

Eklerden 
arındırma başlığı 
altında yapıdaki 
teras eklerinin 
kaldırılması 
önerilmiştir.  
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
511 

 
Ada\ 

Parsel 
27\3 

 
 

Mehtap Sokak No:14 
 
 
 

 
 

 
 

1990 yılında tescil edilen 
yapı 19.3.1990 tarihinde 
projesinin uygun görülmesi 
üzerine rekonstrüksiyon 
olarak yeniden inşa edilmiş, 
betonarme üzerine ahşap 
kaplanmıştır. Yapı kimliğini 
kaybetmiştir. 

Özgün 
karakterini 
kaybeden yapıya 
eleman 
değiştirme 
kapsamında 
tipolojiye uygun 
kapı ve 
pencereler 
takılması 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
476 

 
Ada\ 

Parsel 
27\4 

 
 

Gönüllü Caddesi No:15 
 

 
 

 
 

1990 yılında tescil edilen 
yapının 22.1.1990 tarihinde 
rölöve ve restorasyon 
projeleri uygun 
bulunmuştur.  Binaya 
eklenen balkon ve teras 
onaylanan projesinde de 
gözükmektedir. 

Eklerden 
arındırma başlığı 
altında balkon ve 
teras katının 
kaldırılması 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
477 

 
Ada\ 

Parsel 
27\26 

 
 

Gönüllü Caddesi No:17 
 

  1973 yılında tescillenen 
yapıya basit onarım izni ile 
1979 yılında teras kat 
eklenmiştir. Basit onarım 
uygulaması yapı tatil 
tutanağı ile durdurulmuş 
ancak inşaata kaçak olarak 
devam edilmiştir. Yapı 
özgünlüğünü büyük ölçüde 
korumuştur. 

Kaçak olarak 
inşa edilen teras 
katının eklerden 
arındırma 
kapsamında 
kaldırılması 
önerilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
482 

 
Ada\ 

Parsel 
27\9 

 
 

Gönüllü Caddesi No:29 
 

 
 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
ahşap yapı 2000 yılında 
yanarak yok olmuştur. Kagir 
zemin katı kalan yapının 
ihya edilmesi için kalıntı 
rölövelerinin hazırlanması 
kurul tarafından 
istenmektedir. 

Kurul arşivindeki 
belgelerden ve 
eski resimlerden 
faydalanılarak 
hazırlanacak 
projesi 
doğrultusunda 
rekonstrüksiyon 
yapılması 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
504 

 
Ada\ 

Parsel 
27\19 

 
 

Gönüllü Caddesi No:1 
 

 
 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
Yorgiapelis Evi 12.11.1992 
tarihinde onaylanan projesi 
doğrultusunda betonarme 
üzeri ahşap kaplama olarak 
yeniden inşa edilmiştir. 
Rekonstrüksiyon sonrası 
özgünlüğünü yitiren yapının 
parselinde kaçak başka bir 
yapı bulunmaktadır. 

Özgününde 
bulunmayan 
balkonların 
eklerden 
arındırılması 
kapsamında 
kaldırılması 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
559 

 
Ada\ 

Parsel 
28\22 

 
 

Gönüllü Caddesi No:40 
 
 

 
 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
Erbelger Evi 1990-1996 
yılları arasında yeniden inşa 
edilmiştir. Uygulamada kot 
farkından faydalanılarak kat 
kazanılmıştır. 6.9.1996 
tarihinde projesi onaylanmış 
ancak yapı özgünlüğünü 
yitirmiş, gabarisiyle 
çevresini ezen bir karaktere 
bürünmüştür. 

Özgünlüğünü 
tamamen 
kaybeden 
yapının 
rekonstrüksiyon 
olarak yeniden 
inşa edilmesi 
önerilmiştir.  
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
558 

 
Ada\ 

Parsel 
28\31 

 
 

Gönüllü Caddesi No:42 
 

  
 

2002 yılında tescil edilen 
Barnas Evi bahçe duvarı 
9.7.2002 tarihinde aldığı 
basit onarım izni sonrasında 
onarılmıştır. Yapı 
özgünlüğünü korumuştur.  

Ahşaplarında 
bozulmalar 
başlayan yapının 
basit onarım 
kapsamında 
müdahale 
görmesi 
önerilmiştir.  

 
Env. 
No 
484 

 
Ada\ 

Parsel 
29\1 

 
 

Gönüllü Caddesi No:33 
 

  
 

1991 yılında tescil edilen 
yapı 1950-1960 arası 
gördüğü onarımlarda 
özgünlüğünü yitirmiş, 2003 
yangınında yanmıştır. Eski 
resimlerden faydalanılarak 
yapılan ve 08.12.2005 
tarihinde onaylanan projeleri 
kapsamında 2006 yılında 
betonarme olarak inşa 
edilmiştir.  

660 sayılı ilke 
kararı gereği 
yapının özgün 
plan şeması, 
malzeme ve 
yapım tekniği ile 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
yeniden 
yapılması 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
486 

 
Ada\ 

Parsel 
29\3 

 
 

Gönüllü Caddesi No:37 
 
 

  
 

1991 yılında tescil edilen 
Karakaş Köşkü Art Nouveau 
özellikler taşımaktadır. 
Özgünlüğünü koruyan yapı 
5.2.2003 tarihinde aldığı 
basit onarım izni ile tadilat 
geçirmiştir. 

Özgünlüğünü 
koruyan yapının 
olduğu gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
487 

 
Ada\ 

Parsel 
29\4 

 
 

Gönüllü Caddesi No:39 
 

 
 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
Kevencioğlu Köşkü 2003 
Burgazada yangınında 
yanmıştır. Neo Barok izler 
taşıyan yapının rölöve 
restitüsyon ve restorasyon 
projeleri yangının hemen 
öncesinde hazırlanmıştır. 

Y. Mimar Müge 
Alsancak 
tarafından 
hazırlanan 
projeleri 
doğrultusunda 
yapının 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
yeniden inşası 
önerilmiştir.  

 
Env. 
No 
489 

 
Ada\ 

Parsel 
29\6 

 
 

Gönüllü Caddesi No:43 
 

 
 

 
 

1990 yılında tescil edilen 
Lukia Evi 8.11.1991’de 
onaylanan projesine göre 
1992-1994 yılları arasında 
rekonstrüksiyon olarak 
yeniden inşa edilmiştir. 
Özgünü 3 katlı olan yapı 
yüksekliği 4 kata çıkarılmış, 
yapılan uygulama 
sonrasında bina kimliğini 
kaybetmiştir. 

Özgününden 
yüksek inşa 
edilen yapıda 
eklerden 
arındırma 
kapsamında kat 
indirilmesi 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
502 

 
Ada\ 

Parsel 
29\7 

 
 

Mehtap Sokak No:40 
 

 
 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
yapı özgünlüğünü 
korumuştur. 

Özgünlüğünü 
yitirmemiş 
yapının olduğu 
gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir.  
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
490 

 
Ada\ 

Parsel 
29\8 

 
 

Gönüllü Caddesi No:45 
 

  1973 yılında tescil edilen 
Çivioğlu Köşkü projesi ve 
izni olmadan yeniden inşa 
edilmiş, kemerli 
pencerelerin bazıları düz 
atkılı olarak yenilenmiştir. 
9.1.2003 tarihinde basit 
onarım izni ile tadilat 
görmüştür.  

Kemerli 
pencerelerin 
yerine takılan 
düz atkılı 
pencerelerin 
eleman 
değiştirme 
kapsamında 
kaldırılması 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
493 

 
Ada\ 

Parsel 
30\3 

 
 

Gönüllü Caddesi No:51 
 

  
 

1990 yılında tescil edilen 
Güvenç Evi 22.3.1991 
tarihinde onaylanan projesi 
doğrultusunda yıkılarak 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak inşa 
edilmiştir. Plan özelliklerini 
nispeten koruyan yapı 
cephe özelliklerini yitirmiştir. 
Burgazada Öğretmenevi 
olarak kullanılmaktadır. 

Özgün cephe 
biçimlenişini 
tamamıyla yitiren 
yapıya cephe 
düzenlemesi 
önerisi 
getirilmiştir.  

 
Env. 
No 
494 

 
Ada\ 

Parsel 
30\4 

 
 

Gönüllü Caddesi No:53 
 

  
 

1990 yılında tescil edilen 
yapı 11.4.1991 tarihinde 
uygun bulunan projesi 
doğrultusunda 1992 yılında 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak yeniden 
inşa edilmiştir. Uygulamada 
yerinin değiştirilmesiyle 1 
kat kazanılmış, yapı 
özgünlüğünü yitirmiştir. 

Özgünü ile 
yuvarlak 
penceresi 
dışında bir 
benzerliği 
bulunmayan 
yapının 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
yeniden inşası 
önerilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
495 

 
Ada\ 

Parsel 
30\5 

 
 

Gönüllü Caddesi No:55 
 

 
 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
ahşap Dimitrakopulo Köşkü 
bakımsızlıktan harabeye 
dönmüştür. 9.6.1997 
tarihinde köşkü ayağa 
kaldırmak için basit onarım 
izni istenmiş, kurul 
rölövelerinin hazırlanarak 
kurula getirilmesine talebin 
reddine karar vermiştir.  

Büyük kısmı 
yıkılarak 
kaybolan yapının 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
yeniden 
yapılması 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
466 

 
Ada\ 

Parsel 
31\6 

 
 

Mehtap Sokak No:43 
 

 
Yapıya ait eski fotoğraf 
bulunamamıştır. 

 
 

1991 yılında eski yapı 
olduğu düşünülerek tescil 
edilen 23.8.1985 yılında 
onaylanan projesi 
doğrultusunda Turgut 
Cansever tarafından inşa 
edilen   Ataç Evi yeni yapı 
olduğunun anlaşılması 
üzerine 2004’te tescilden 
düşürülmüştür. 

İyi durumda olan 
yapının olduğu 
gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir. 

 
Env. 
No 
459 

 
Ada\ 

Parsel 
32\5 

 
 

Mehtap Sokak No:53 
 

  
 

1988 yılında tescil edilen 
ahşap köşk 5.10.1990 
tarihinde onaylanan 
projesine göre yıkılarak 
yeniden inşa edilmiştir. 
Uygulama sonrasında 
kimliğini kaybeden köşk 
geçen süre zarfında bazı 
detaylarını da yitirmiştir. 

Cephe süsleme 
elmanlarının 
kaybolması 
sonucunda 
yapıda 
bütünleme 
önerisi 
getirilmiştir.  
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 

98-99 
 

Ada\ 
Parsel 
35\8-9 

 
 

Gökdemir Sokak No:13-15 
 

 
 

 
 

1989 yılında tescil edilen 
yapılar 12.11.1992 tarihinde 
projeleri onaylanarak 1993 
yılında betonarme üzeri 
ahşap kaplama olarak 
yeniden inşa edilmişlerdir.  
Yapılar özgünlüklerini ve 
kimliklerini yitirmişlerdir. 

Özgün cephe 
özelliklerini 
yitiren yapılara 
cephe yenileme 
önerisi 
getirilmiştir. 

 
Env. 
No 
110 

 
Ada\ 

Parsel 
35\29 

 
 

Gökdemir Sokak No:1 
 

 
 

 
 

1989 yılında tescil edilen 
yapı büyük ölçüde 
özgünlüğünü korumuştur. 

Özgünlüğünü 
yitirmemiş 
yapının olduğu 
gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir.  

 
Env. 
No 
326 

 
Ada\ 

Parsel 
36\4 

 
 

Burgaz Çayır Sokak No:2 
 

 
 

 1991 yılında tescil edilen 
yapı 25.7.1997 tarihinde 
aldığı izinle basit onarım 
geçirmiş, özgünlüğünü 
büyük ölçüde korumuştur. 

Sonradan 
eklenen giriş 
kısmının 
kaldırılması için 
eklerden 
arındırma önerisi 
getirilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
405 
406 

 
Ada\ 

Parsel 
37\1-2 

 
 

Burgaz Çayır Sok No:11-13 
 

 

 
 

 
 

1988 yılında kurul 
tarafından korunması 
gerekli olmadığına karar 
verilen ancak 1991 yılında 
M.S.Ü tarafından tescil 
edilen binalar betonarme 
olarak yeniden inşa 
edilmişlerdir. Mevcut binalar 
özgünleriyle bir ilişki 
kuramamaktadır.  

Özgününden 
hiçbir referans 
alınmadan inşa 
edilen yapıların 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
yeniden inşa 
edilmeleri 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
402 

 
Ada\ 

Parsel 
38\5 

 
 

Burgaz Çayır Sokak No:5 
 

 
 

 
 

1991 yılında tescil edilen 
yapı 1.10.1992 tarihinde 
onaylanan projesi 
doğrultusunda 1992 yılında 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak yeniden 
yapılmıştır. Ancak mevcut 
yapının özgünüyle bir ilgisi 
yoktur. 

Yapının 
rekonstrüksiyon 
olarak yeniden 
yapılması önerisi 
getirilmiştir. 

 
Env. 
No 
368 

 
Ada\ 

Parsel 
41\1 

 
 

Çakıltaşı Sokak No:1-2 
 
 
 
 
 

  1973 yılında tescillenen 
yapı 19.10.2005 tarihinde 
uygun bulunan projeleri 
doğrultusunda 2006 yılında 
betonarme olarak yeniden 
inşa edilmiştir. 

Yapının olduğu 
gibi korunması 
önerisi 
getirilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
369 

 
Ada\ 

Parsel 
41\3 

 
 

Çakıltaşı Sokak No:21 
 
 
 

 
 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
yapı 1988 yılında tescilden 
düşürülmüş, 15.5.1989 
tarihinde uygun bulunan 
projesinin geçiş dönemi 
yapılanma koşullarına 
uyması halinde uygulama 
yapılabileceğine karar 
verilmiş, 1990’da kaçak 
olarak betonarme apartman  
inşa edilmiştir.  

Özgünü ile hiçbir 
ilişki kuramayan 
yapının 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
yeniden 
yapılması 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
370 

 
Ada\ 

Parsel 
41\4 

 
 

Çakıltaşı Sok. No:23-25-27 
 

 
 

 
 

1973 yılında tescil edilen 
yapı izinsiz yıkılarak 1986 
yılında betonarme olarak 
yeniden inşa edilmiştir. 
Özgünlüğünü tamamen 
yitiren eski 2 katlı yapı 
değişik kotlardan verilen 
girişlerle kat mülkiyetinde 4 
kat yüksekliğinde 
apartmana dönüşmüştür.  

Özgününden 
herhangi bir 
referans 
alınmadan inşa 
edilen yapının 
rekosntrüksiyon 
kapsamında 
yeniden 
yapılması 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
351 

 
Ada\ 

Parsel 
43\2 

 
 

Azizler Sokak No:15 
 
 
 

 
 

 
 

1991 yılında tescil edilen 
yapı 25.3.1994 tarihinde 
aldığı basit onarım izni ile 
boyanmış ve 
sağlamlaştırılmıştır. Yapı 
özgünlüğünü büyük ölçüde 
korumuştur. 

Özgünlüğünü 
koruyan yapının 
olduğu gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
355 

 
Ada\ 

Parsel 
43\8 

 
 

Azizler Sokak No:9 
 

 
 

 1973 yılında tescil edilen 
yapı 28.11.1986 tarihinde 
aldığı basit onarım izni ile 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak kaçak 
yeniden inşa edilmiştir. Yapı 
özgünlüğünü kaybetmiştir. 

Özgün yapıdan 
herhangi bir iz 
taşımayan 
mevcut yapının 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
yeniden inşa 
edilmesi 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
341 

 
Ada\ 

Parsel 
45\4 

 
 

Sarnıç Sokak No:6 
 

 
 

 
 

2004 yılında tescil edilen 
Çibukeli Evi 11.1.2005 
tarihinde  uygun bulunan 
projeleri doğrultusunda 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak yeniden 
inşa edilmiştir. 
Rekonstrüksiyon 
sonrasında bazı özgün 
detaylarını yitirmiştir. 

Özgün cephe 
özelliklerini 
yitiren yapıda 
cephe 
yenilemesi 
önerisi 
getirilmiştir. 

 
Env. 
No 
335 

 
Ada\ 

Parsel 
46\12 

 
 

Çınarlık Sokak No:34 
 

 
 

 1973 yılında tescil edilen 
Panciri Evi 22.3.1991 
tarihinde projelerinin uygun 
bulunması üzerine 
betonarme üzeri ahşap 
kaplama olarak yeniden 
inşa edilmiştir. Bütün 
özgünlüğünü yitiren yapı 
apartmana dönüşmüştür. 

Özgün yapıda 
bulunmayan 
balkonların 
cephe 
yenilemesi 
kapsamında 
kaldırılarak eski 
cephe düzenine 
kavuşturulması 
önerilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
123 

 
Ada\ 

Parsel 
47\1 

 
 

Yalı Caddesi No:36 
 
 
 

 
Yapıya ait eski fotoğraf 
bulunamamıştır. 

 
 

1991 yılında tescil edilen 
yapı için 29.2.1996 tarihinde 
özgün rengi olan beyaz 
boya ile bakımının 
yapılabileceği belirtilmiş, 
ancak farklı bir renge 
boyanmıştır. Yapı 
özgünlüğünü korumaktadır. 

Özgünlüğünü 
koruyan yapının 
olduğu gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir. 

 
Env. 
No 
120 

 
Ada\ 

Parsel 
47\34 

 
 

Yalı Caddesi No:30 
 

  1991 yılında tescil edilen 
yapı özgünlüğünü büyük 
ölçüde korumuştur. 
30.9.1988 tarihinde alınan 
basit onarım izni ile 
betonarme balkon ilave 
edilmiş ancak daha sonra 
yıkılarak özgününe uygun 
yeniden yapılmıştır. 

Yapının olduğu 
gibi 
korunmasına 
karar verilmiştir.  

 
Env. 
No 
233 

 
Ada\ 

Parsel 
53\37 

 
 

Yeni Yalı Sokak No:27 
 

  
 

1973 yılında tescil edilen 
yapı Kurul’un aldığı 1973 
grup tescil kararından önce 
Belediye’nin verdiği izinle 
yıkılmıştır. İmar mevzuatına 
göre verilen inşaat hakkı 
Kurul tarafından da 
onaylanarak parsele 
betonarme bir bina inşa 
edilmiştir. 

Kurul arşivinde 
yer alan 
belgelerden ve 
eski resimlerden 
faydalanılarak 
yok olmuş 
yapının 
rekonstrüksiyon 
olarak yeniden 
yapılması 
önerilmiştir. 
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 Konum Eski Durumu Mevcut Durumu Değerlendirme Öneri 

 
Env. 
No 
238 

 
Ada\ 

Parsel 
53\90 

 
 

Yeni Yalı Sokak 
 

 
 

 
 

1991 yılında tescil edilen 
yapı yıkılmıştır. Rölöveleri 
kurul dosyasında bulunan 
yapının parselinde geriye 
kalan bodrum kat kagir 
duvarları bulunmaktadır.  

Özgününe ait 
rölöveleri 
bulunan yapının 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
yeniden 
yapılması 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 

239A 
 

Ada\ 
Parsel 
53\90 

 
 

Yeni Yalı Sokak 
 

  1991 yılında tescil edilen 
yapı yıkılmıştır. Kurul 
arşivinde rölövesi 
bulunmaktadır. 

Özgününe ait 
rölöveleri 
bulunan yapının 
rekonstrüksiyon 
kapsamında 
yeniden 
yapılması 
önerilmiştir. 

 
Env. 
No 
605 

 
Ada\ 

Parsel 
84\15 

 
 

Gönüllü Caddesi No:81 

 

 

 
 

 
 

1989 yılında tescil edilen 
Girav Köşkü 18.9.1996 
tarihinde alınan basit 
onarım izni ile tadilat 
görmüştür. Neo Barok izler 
taşıyan köşk özgünlüğünü 
korumuştur. 

Yapıya basit 
onarım 
kapsamında 
müdahale 
önerisi 
getirilmiştir. 
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EK D. ŞEMA 
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EK E. ANALİZLER 
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EK F. ÖNERİLER 
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