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TANIMLAR 

“Altyapı” Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından, yol, su, elektrik, haberleşme ve çevresel 
altyapı ile bir yaşam alanının, sağlıklı, güvenli ve çağdaş gereksinimlerinin karşılanabilmesi için yer 
altı ve/veya yer üstünde yer alan her türlü benzeri donanımı anlatır. 

“Apart Otel”, 2012 Oteller Tüzüğünün (13.02.2014 Tarihli Değişiklik Tüzüğü ile Birleştirmiş) 
58’inci maddesinde tanımlanan konaklama tesisini anlatır. 

"Arazi" Bu Plan amaçları bakımından, alt yapısı bulunmayan ve/veya bu Plan kurallarına uygun 
olarak, birden fazla arsaya bölünebilecek parselleri anlatır. 

“Arsa (Nihai tasvip olmuş arsa)”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından, su, elektrik, yol ve 
benzeri her türlü alt yapısı mevcut, içine inşaat yapmaya uygun parseli anlatır.  

"Arazi Kullanımı" Parselin, Konut, ticaret, büro (ofis), sanayi, toplumsal hizmet, kamu kullanımı, 
eğlence ve benzeri amaçlarla kullanım biçimini anlatır. 

“Bafra ve Yakın Çevresi 1. Etap Emirnamesi”, Bafra ve Çayırova yerleşim birimlerinin yönetsel 
sınırlarının bir kısmını içeren bölgede uygulanan kural ve koşulları kapsar.  

“Bakım, Onarım Faaliyeti”; Çatı aktarma, boya badana, döşemenin iyilestirilmesi ve 
sağlamlaştirilmasi, kapı ve pencerelerinin iyleştirilmesi, genel olarak binanın taşıyıcı sisteminin 
sağlamlaştirilmasi, iyilestirilmesi ve benzeri hertürlü bakım onarım faaliyetini kapsar. 

“Bina (yapı)”, Esas Yasa’ nın 2’nci maddesinde belirtildiği üzere taş, beton, çamur, demir, kereste 
veya  diğer  başka malzemeden  yapılmış  herhangi  bir yapıyı veya böyle bir yapının bir kısmını 
anlatır.  

 “Bina Taban Alanı (İnşaat Taban Alanı)” Parsel üzerine yapılabilecek inşaatın azami taban alanını 
anlatır. Bu alan arazilerde gerekli trafo ve benzeri kamusal altyapı, yeşil alan ve kamu yolları hariç, 
geriye kalan alan üzerinden hesaplanır. 

"Bina Taban Alanı Oranı (İnşaat Taban Alanı Oranı)" Parsel üzerinde yapılabilecek azami inşaat 
taban alanının arsa alanına oranını anlatır. Bu oran, arazilerde gerekli trafo ve benzeri kamusal 
altyapı, yeşil alan ve kamu yolları hariç, geriye kalan alan üzerinden hesaplanır. 

“Bina Toplam Alanı (İnşaat Toplam Alanı)” Parsel üzerine yapılabilecek azami inşaat toplam 
alanını anlatır. Bu alan arazilerde gerekli trafo ve benzeri kamusal altyapı, yeşil alan ve kamu 
yolları hariç, geriye kalan alan üzerinden hesaplanır. 

"Bina Toplam Alanı Oranı (yapı arsa oranı)" Herhangi bir parselde, yapılabilecek İnşaat Toplam 
Alanının parsel alanına oranını anlatır. Bu oran, arazilerde, gerekli yeşil alan, yollar hariç, geriye 
kalan alan üzerinden hesaplanır. 

"Bina Yaklaşma Sınırı" Bir parsel üzerinde yapılacak bina ile parsel sınırı arasındaki uzaklığı 
anlatır. 

“Bina Yüksekliği”, Sıfır kodundan, döşeme üst koduna ve/veya saçak seviyesine kadar olan 
uzaklığı anlatır.Çatı bina yüksekliği dışında kalır. 

“Birinci Sınıf Tatil Köyü”, 2012 Oteller Tüzüğünün (13.02.2014 Tarihli Değişiklik Tüzüğü ile 
Birleştirmiş) 56’ıncı maddesinin 2’inci fıkrasında tanımlanan konaklama tesisini anlatır. 

"Bodrum" Bu Plan amaçları bakımından, binanın, zemin katı altında kalan ve sıfır kodu üzerinde 
azami 1.20 metreye kadar yükselebilen kısımlarını anlatır. 

“Butik Otel”, 2012 Oteller Tüzüğünün (13.02.2014 Tarihli Değişiklik Tüzüğü ile Birleştirmiş) 
59’uncu maddesinde tanımlanan konaklama tesisini anlatır. 
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"Büro (Ofis) Kullanımı" Başka herhangi bir yasadaki ve/veya tüzükteki tanıma bakılmaksızın, bu 
Plan amaçları bakımından, herhangi bir binanın hizmet üretmek sunmak ve/veya satmak amacı ile 
kullanılmasını anlatır. 

Belli bir ücret karşılığında, mimarlik, mühendislik, avukatlık ve benzeri mesleki hizmet üretmek, 
sunmak, bankacılık ve/veya benzeri parasal işler ve işlemler yürütmek, sigorta acentesi, amacıyle 
kullanılan binalar büro olarak kabul edilir. Merkez ve yerel yönetime ait, resmi işlerin yürütüldüğü 
merkezi ve yerel yönetim binaları, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler bu tanım kapsamında 
değerlendirilir. 

“Çevre” 18-2012 Çevre Yasası’nın 2’inci maddesinde belirtildiği üzere canlıların yaşamları boyunca 
ilişkilerini sürdürdüğü fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel ortamı anlatır. 

 “Çevresel Altyapı”, Bu Plan amaçları bakımından kanalizasyon ve/veya atık su arıtma, arıtma 
tesisi, katı atık toplama ve/veya depolama ve/veya bertaraf etme, yağmur suyu toplama ve/veya 
arıtma, deniz suyu arıtma ve benzeri altyapıyı anlatır. 

“Dere”, Kamu Derelerinin Korunması Yasası’nın 2’inci maddesinde belirtildiği üzere Bakanlar 
Kurulunca bir Emirname ile dere olarak ilan edilen bir kamu deresini veya bir kamu deresinin 
herhangi bir bölümünü anlatır. 

“Dere Yatağı”, Kamu Derelerinin Korunması Yasası’nın 2’inci maddeesinde belirtildiği üzere 
herhangi bir derenin su yolunun en son sınırları arasında kalan ve tüm set ve adacıkları da içine 
alan arazinin tümünü anlatır. 

“Doğal Kaynak”, Anıt ağaç, nesli tükenme tehlikesi arzeden hayvan gibi canlı varlıkları ve bunların 
bağımlı olduğu hava, su ve toprak gibi cansız çevre unsurlarını anlatır. 

"Doğal Zemin" Bu Plan amaçları bakımından herhangi bir arsanın veya arazinin, herhangi bir kazı 
(hafriyat) yapılmamış ve/veya doldurulmamış durumunu anlatır. 

“Ekolojik Denge”, İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan 
koşulların tümünü anlatır. 

“Eğitim Kullanımı”, Toplumsal Hizmet kullanım türlerinden olup, kreş, okul öncesi eğitim, ilkokul, 
ortaokul, lise, meslek lisesi, özel eğitim, meslek yüksek okulu, üniversite, dershane ve benzeri 
eğitim verilen yerleri kapsar. 

“Eğlence ve Dinlence”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından, insanların eğlenme, dinlenme, 
spor ve kültürel gereksinimlerini karşılamak amacı ile kullanılan bina ve alanları anlatır.  

“Eğlence Kullanımı”, Eğlence-Dinlence kullanım türlerinden olup restaurant, kafe, kahvehane, 
bar, meyhane, dans salonu, düğün salonu, festival alanı, disko, kumarhane, gece kulubü ve bet 
ofisi türü kullanımları kapsar. 

“Esas Yasa”, 55/1989 İmar Yasası’nı anlatır. 

“Eski Eser”, Eski Eserler Yasası’nın 2’inci maddesinde tanımlanan, saptanmış ve/veya listelenmiş 
olup olmadığına bakılmaksızın, tarih öncesinden günümüze kadar gelen süreçte üretilmiş  olup  
ilgili  bulundukları  dönemin tarihi, sosyal, kültürel, teknik, mimari, sanatsal, ekonomik ve bilimsel 
düzey ve özelliklerini yansıtan yerüstündeki, yeraltındaki ve su altındaki her türlü taşınır ve 
taşınmaz tarih ve kültür varlıklarını ve/veya  Eski  Eserler Yasası  metni içinde geçen kültür varlığı 
ifadesini    anlatır. 

“Eşdeğer Nüfus (EN)” Eşdeğer nüfus, birim atıksu debisi veya Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)’na 
bağlı olarak ifade edilebilir. Dünya genelinde yaygın biçimde aşağıdaki iki tanım kullanılır:  

1. Eşdeğer nüfus (EN) = 60 g BOİ5/gün 

2. Eşdeğer nüfus (EN) = 0,2 m3/gün 
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Bu iki tanımda ülkeden ülkeye değişmeyen sabit büyüklükler esas alınır. EN ve birim kirlilik yükü 
atıksu arıtma tesislerine gelen ortalama kirlilik yükünün ifade edilmesi bakımından pratik kolaylık 
sağlar.  

“Ev Eşyası”, Ticaret türlerinden olup, mobilya, perde, döşemelik, halı, yer kaplaması, eski eşya, 
elektrikli ev aleti, aksesuar, cam eşyası ve benzerlerinin satıldığı yerleri anlatır. 

“Geçit Hakkı”, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 11A maddesinin (1)’inci 
fıkrasında belirtilen tanımı anlatır.  

“Gelişme”, Esas Yasa’nın 16’ıncı maddesinde belirtildiği üzere başka 
bir  Yasadaki  herhangi  bir  diğer  kurala bakılmaksızın, Esas Yasaya göre bir 
taşınmaz   mal   üzerinde  veya  altında   veya   içinde   yer  alan   yapı  ve   inşaat, 
mühendislik,  madencilik, tarım  faaliyetleri   veya   üzerindeki   binada   yapılan herhangi bir 
nitelik ve kullanım değişikliği, yıkım, gelişme olarak kabul edilir. 

“Gıda Dışı Ürünler”; Ticaret türlerinden olup ayakkabı, giyim eşyası satan dükkanlarla, telefoncu, 
kitapçı, kırtasiye, züccaciye, nalbur, eczane, fotoğrafçı, kuyumcu, oyuncakçı, spor malzemesi satış 
yeri, bilgisayarcı, çiçekçi ve benzeri gıda dışı mal satılan yerleri anlatır. 

“Gıda Türü Ürünlerin Satıldığı Dükkanlar”, Ticaret türlerinden olup, manav, bakkal, kasap, balıkçı, 
süt ürünleri gibi evle ilgili ihtiyaç maddelerinin (dükkan dışında hazırlanan ve dükkanda satılan) 
satıldığı, ayrıca paket servisi veren pastahane, fırın, sandüviçci, dönerci, büfe ve benzeri gıda türü 
ürünlerin hazırlanıp satıldığı yerleri anlatır. 

“Hayvancılık”, Esas Yasa’nın 2’inci maddesindeki tarım tanımında belirtilen eti, yünü, kürkü veya 
tarımda kullanılmak için hayvan yetiştiriciliğini anlatır. 

“Hizmet Ticaret”, Bu Plan kapsamı bakımından Kuaförler, berberler, tamirci dükkanları, kuru 
temizleyiciler, çamaşırhaneler, seyahat acenteleri, taksi yazıhaneleri ve benzeri kullanımlarla, 
jimnastik salonu, plates salonu ve benzeri ticari amaçlı küçük salonlar hizmet ticareti olarak 
kabul edilir. 

“İkinci Sınıf Tatil Köyü”, 2012 Oteller Tüzüğünün (13.02.2014 Tarihli Değişiklik Tüzüğü ile 
Birleştirmiş) 56(1) maddesinde tanımlanan konaklama tesisini anlatır. 

“İmar Gelişme Sınırı”, Esas Yasa’nın 11(2) maddesinde belirtildiği üzere, İmar planında, 
planın öngördüğü zaman süresi içinde, gelişmelerin sınırlandırılıp, denetlenebilmesi, 
kullanımların düzgün, planlı  ve  derli  toplu  olarak dağılımının sağlanması için çizilen ve 
1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda ve Plana ekli tapu 
haritalarında gösterilen sınırı anlatır. 

“İmar Planı Sınırı (Plan Alanı Sınırı)”, Esas Yasa’nın 11(1) maddesinde belirtildiği üzere, İmar 
Planın kapsadığı alanı sınırlayan ve 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları 
Haritası’nda gösterilen sınırı anlatır. 

“İnşaat Faaliyeti”, Esas Yasa’nın 2’inci maddesinde belirtilen tanımlanan, yıkım,  yeniden (yeni)  
inşaat,  onarım,  tadilat,  ekleme ve  binayı  değiştirecek  her türlü faaliyeti anlatır.    

“İskele”, Deniz taşıtlarının yanaştığı, ahşap veya beton malzemeden yapılmış denize doğru uzanan 
alanı anlatır. 

“Kamu Kullanımı (Kamusal Hizmet Kullanımı)”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından yerel 
veya merkezi yönetim olmak üzere, kamu yönetimi tarafından sunulan, yerleşmelerin güvenliği, 
uygun ve etkin işlerliğini sağlayan hizmetleri anlatır. 

Kamuya açık tuvaletler, itfaiye, postahane, polis, askeri kuruluşlar, salhane, mezarlık, elektrik ve 
telefon hizmet binaları, radyo istasyonu, otobüs terminali, uçak alanı, liman, çöp dökme alanı, 
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kanalizasyon arıtma tesisi, deniz suyu arıtma tesisi ve benzeri amaçlarla bina ve/veya arsa veya 
arazinin kullanımı bu tanım kapsamında değerlendirilir. 

“Kamu Yolu”, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 2 maddesinde  
belirtildiği üzere kamunun geçit hakkı olan herhangi bir yol, meydan, patika, açık yer veya alanı 
anlatır ve yetkili makam tarafından veya rızasıyla kamu yolu olarak ayrılan herhangi bir araziyi de 
içerir. 

“Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi”, Dipkarpaz, 
Yenierenköy, Yeşilköy, Ziyamet, Kumyalı, Derince, Sipahi, Gelincik, Kaleburnu, Boltaşlı, Kuruova, 
Avtepe, Taşlıca, Adaçay ve Esenköy yerleşim birimlerinin yönetsel sınırlarının içerisinde kalan 
bölgede uygulanan kural ve koşulları kapsar.  

“Kat Eklemesi”, Herhangi bir parsel üzerinde mevcut, izin almış bir bina üzerine, bu Plan 
kurallarına uygun olarak yapılacak her türlü katı veya katları anlatır. 

“Kat Sayısı (Kat Adedi)”, Binaların bodrum haricindeki katlarının sayısını anlatır. 

“Kazanılmış Hak”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından 5.1 maddesi kapsamındaki hakları 
anlatır. 

“Kazı ve Dolgu”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından herhangi bir amaç için, taşınmaz malın 
üzerinde ve/veya altında yapısal değişikliğe yol açacak ve/veya üzerindeki doğal kaynağı ve/veya 
ekolojik dengeyi bozacak ve/veya zarar verecek şekilde kazma ve/veya doldurma ve/veya toprak 
ve/veya kum ve/veya çakıl ve/veya taş almayı ve/veya çıkarmayı anlatır. 

“Konut Kullanımı”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından yaşamak, oturmak amacıyla 
kullanılan veya bu amaçla yapılan müstakil, ikiz, sıra, iç avlulu ve apartman türündeki binaları 
anlatır. Turistik tesisler, yurt ve benzeri konaklama birimlerini kapsamaz. 

“Kıyı”, Kara yönünde kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanı, Deniz yönünde ise kıta 
sahanlığı ve/veya 500 metrelik mesafeye ve/veya 30 metre derinliğe kadar olan alanı anlatır. 

“Kıyı Çizgisi”, Suyun taşkın durumları dışında kara parçasına değdiği noktaların birleşmesinden 
oluşan meteorolojik olaylara göre değişen doğal çizgiyi anlatır. 

“Kıyı Kenar Çizgisi”, Bu Plan amaçları bakımından alçak basık kıyı özelliği gösteren kesimlerinde 
kıyı çizgisinden sonra kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumsal ve kıyı kullanımlarından 
oluşan kumluk, çakıllık, kayalık, sazlık ve benzeri alanların doğal sınırı; dar yüksek kıyı özelliği 
gösteren yerlerde ise şevin üst sınırını anlatır. 

“Kullanım Değişikliği”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından, herhangi bir bina ve/veya 
alandaki yürürlükteki yasa, tüzük, plan ve/veya Emirname kurallarına göre izni ve/veya Planlama 
Onayı bulunan kullanım şeklinin, bu Plan kurallarına göre değiştirilebilmesini anlatır. Yürürlükteki 
yasa, tüzük, plan ve/veya emirname kurallarına göre izni ve/veya Planlama Onayı bulunan boş 
dükkanın herhangi bir ticaret ve/veya eğlence ve/veya büro veya başka tür kullanım amacıyla 
kullanılması da kullanım değişikliği olarak kabul edilir. 

“Küçük Ölçekli Sanayi İşletmesi”, Bu Plan amaçları bakımından en fazla 15 çalışana kadar çalışanı 
olan oto elektrik, lastik tamir, oto döşeme, motorlu araç tamir ve benzeri servis ticaret türleri, 
matbaacılık, baskı, kağıt üretimi faaliyetleri, ahşap ürünlerinin üretildiği tesislerle Sanayi Dairesi 
tarafından uygun görülecek, zararlı yan etkileri olmayan diğer küçük ölçekte üretim yapan 
imalathanelerle, el sanatları biçiminde imalat yapan yapan işletmeleri anlatır. 

“Kültürel Kullanımlar”, Eğlence-Dinlence kullanım türlerinden olup, sinema, tiyatro, müze, sergi 
salonu, sanat galerisi, kütüphane, kongre salonu gibi kültürel faaliyetleri kapsar. 

“Mesleki Ofisler”, Mimarlık ofisleri, mühendislik ofisleri, avukatlık ofisleri, yataksız doktor 
muayehaneleri, muhasebe büroları, labaratuarlar, danışmanlık ofisleri, fizik tedavi merkezleri, diş 
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klinikleri, diyetisyenler, veteriner, yataksız uyuşturucu veya sigara bırakma merkezi, müzik veya 
film kayıt stüdyoları, özel kurslar ve benzeri ofisleri kapsamaktadır. 

“Orman”, 1985 K.K.T.C. Anayasası’nın ilan ve yürürlüğe girmesinden önce tapu kayıtlarında 
yüksek ve alçak orman alanı olarak kayıtlı bulunan orman sahaları ile 23 Kasım 1983 tarihli Resmi 
Gazete’nin EK IV ‘ünde A.E. 48 altında yayınlanmış olan ve 5.10.1983 tarihli Ç( K-1) 880-83 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Orman Sahası kapsamına alınan alanlar ve bu alanları tadil eden S(K-11) 
133-07 B.K.K ile 23 Ocak,2007 tarihli Resmi Gazetenin EK IV ‘ünde yayınlanmış olan ve Gelişme 
Planı ve Yapılaşma Kuralları haritasında ve tapu haritalarında gösterilen alanları anlatır. 

"Ortalama Aile Büyüklüğü" Sürekli ikamet edilen konutlarda yaşayan kişi sayısı toplamının sürekli 
ikamet edilen konut toplamına bölünmesiyle elde edilir.  

“Otopark”, Yürürlükteki diğer başka yasa veya tüzükteki kurallara bakılmaksızın, bu Plan amaçları 
ve kapsamı bakımından bir binayı ve/veya alanı, çeşitli amaçlar için kullanan gerçek ve tüzel 
kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için binanın içinde ve/veya oturduğu parselde, açık ve/veya 
kapalı, bodrumda ve/veya diğer katlarda düzenlenen alanları anlatır. 

“Özel Belgeli Otel”, 2012 Oteller Tüzüğünün (13.02.2014 Tarihli Değişiklik Tüzüğü ile Birleştirmiş) 
60’ıncı maddesinde tanımlanan konaklama tesisini anlatır. 

 “Özel Eğitim”, Eğitim kullanım türlerinden olup beden, zihin, duygu ve toplumsal gelişim 
yönünden farklılıkları/engelleri olan bireylere eğitim verilen yerleri anlatır. 

“Parsel”, Tapu haritalarında gösterilen ve taşınmaz mal olan arsa ve araziyi anlatır. 

“Parselleme”, Bu Plan amaç ve kapsamları bakımından, herhangi bir başka yasa ve/veya tüzükteki 
tanıma bakılmaksızın, herhangi bir arazinin, üzerine bina ve/veya yapı ve inşaat ve/veya Esas 
yasada tanımlanan ve bu Planda belirlenen yapılabilecek diğer gelişme kapsamında olan 
gelişmeleri yapmak ve/veya bu amaçlarla kullanmak ve/veya üzerinde herhangi bir başka 
tasarrufta bulunmak üzere yol, su, elektrik ve benzeri türde altyapısı yapılarak, birden fazla arsaya 
bölünerek arazinin yapısında yapısal değişiklik yapılmasını anlatır. 

“Pazar Yeri”, Ticaret türlerinden olup, haftanın belli günlerinde kurulan pazar alanını kapsar. 
Kapalı Pazar yeri bunun dışındadır. 

“Planlama Alanı”, Bu Plan kapsamı bakımından Mehmetçik Belediye hudutları içerisinde kalan 
tüm yerleşimlerin yönetim alanlarının kapsadığı alanı anlatır. 

“Planlama Makamı”, Esas Yasa’nın 2’inci maddesinde belirtildiği üzere Şehir Planlama Dairesini 
anlatır. 

“Planlama Onayı”, Koşullu veya koşulsuz olarak verilen ve Esas Yasa’nın 17'nci maddesinde 
belirtilen izni anlatır. 

“Restorasyon”, Eski Eserler Yasası’nın 2’inci maddesinde belirtildiği üzere taşınmaz eski eserin 
tarihi ve kültürel özellikleri, yapılış teknikleri gözönünde bulundurularak, röleve ve/veya 
restitusyon projeleri dikkate alınarak, tümünün veya bir kısmının canlandırılarak yenilenmesi için, 
yapılan her türlü onarım işleri ile planlamaya uygun olarak günün koşullarına göre kullanım 
getirilmesini anlatır. 

“Poliklinik”; Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından hastanın ön tanısının, ayakta veya kısa 
süreli yatılı tedavisinin yapıldığı, ileri tetkik ve tedavilerin gerektirdiği olguların ilgili hastanelere 
yönlendirildiği klinikleri anlatır. 

“Sahil Şeridi”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından sahil şeridi, 1985 KKTC Anayasasının 
38’inci maddesindeki tanımı ile  Raporun 4.5.6. Sahil Şeridi İçerisinde Kalan Alanlar maddesinde 
belirtilenleri anlatır. 
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“Servis Ticaret”, Ticaret türlerinden olup bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından oto elektrik, 
lastik tamir, oto döşeme, eksoz tamir, motosiklet tamir ve benzeri kullanımlardır. 

“Sosyal Hizmet kullanımı”, Toplumsal Hizmet kullanım türlerinden olup, gençlik merkezi, yaşlı 
bakım evi, öksüzler yurdu ve benzeri sosyal amaçlı merkezlerle, hayvan barınağını anlatır. 

“Site”, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 2’inci maddesinde belirtildiği 
üzere aynı parsel veya parseller içerisine inşa edilmiş birden fazla binadan oluşan ve arazi ile 
müşterek kullanılan kısımların tüm bina sahiplerine ait olduğu ve seri planına göre her binanın 
ayrı ayrı kaydı yapılmış olan binalar topluluğunu anlatır. 

“Spor-Dinlence Kullanımı”, Eğlence-Dinlence kullanım türlerinden olup park ve bahçeler, 
stadyum, açık spor alanı, kapalı spor alanı, yarış alanı, piknik alanı, kamp alanı ve benzeri 
kullanımları kapsar. 

“Sulak Alan”, 18-2012 Çevre Yasası’nın 2’inci maddesinde belirtildiği üzere, denizlerin gelgit 
hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinliklerdeki deniz suyu da dahil 
olmak üzere, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya 
tuzlu, sular, bataklık, sazlık veya benzeri alanları anlatır. 

“Tadilat, ilave veya “tamirat”, Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası’nın 2’nci maddesinde 
belirtildiği üzere binalarla ilgili olarak kullanıldığında, binanın boyutlarını değiştiren herhangi bir 
yapısal tadilat, ilave veya tamiratı anlatır. 

“Tarım”, Bu plan amaçları bakımından bahçecilik, meyve, sebze ve tahıl yetiştiriciliği, toprağın  
otlak,  mera, bostan, fidanlık veya başka tarımsal amaçlarla kullanıma bağlı olarak kullanılmasını 
ifade eder. 

“Taşınmaz Mal”, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 2’inci maddesinde 
belirtilen tanımı anlatır. 

“Ticaret Kullanımı”, Başka herhangi bir yasadaki tüzükteki tanıma bakılmaksızın bu Plan amaçları 
ve kapsamı bakımından, binanın, alım satım yapmak, hizmet üretmek, sunmak, satmak amacı ile 
kullanılmasını anlatır. Perakende Ticaret (Gıda, gazete bayi, ev eşyası ve gıda dışı ürünlerin 
satıldığı yerler), hizmet ticareti, servis ticareti, benzinci, süpermarketler, Pazar yeri, araç galerisi 
ve boş dükkanlar ticaret olarak kabul edilir.  

“Toplumsal Hizmet Kullanımı”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından Toplumsal yaşamın 
sürdürülebilmesini, toplumun refahını, sağlığını ve eğitimini sağlamak amacı ile sunulan eğitim, 
sağlık, ibadet, sosyal hizmet ve benzeri hizmetler için bina ve/veya arsa veya arazinin 
kullanılmasını anlatır. 

“Turistik Bangalov”, 2012 Oteller Tüzüğünün (13.02.2014 Tarihli Değişiklik Tüzüğü ile Birleştirmiş) 
57’inci maddesinde tanımlanan konaklama tesisini anlatır. 

“Turistik Pansiyon”, 2012 Oteller Tüzüğünün (13.02.2014 Tarihli Değişiklik Tüzüğü ile Birleştirmiş) 
63’üncü maddesinde tanımlanan konaklama tesisini anlatır. 

 “Yapılaşma Kuralları”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından, yıkım dışındaki yapı ve inşaat 
maksatlı her türlü inşaat faaliyeti ile ilgili kural ve koşulu anlatır ve arazi kullanım türü, inşaat 
taban alanı, inşaat toplam alanı, inşaat taban alanı oranı ve inşaat toplam alanı oranı ile binanın 
kütlesi, formu, ölçeği, bina kat sayısını, bina yüksekliğini, çatı tipini, malzeme türünü ve binayı 
biçimlendiren benzeri diğer unsurları kapsar. 

“Yeşil Alan”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından, toplumun yararlanması, dinlenmesi, spor 
yapması ve benzeri amaçlar için ayrılan ve Planın 4.2.6. maddesinde belirtilen alanları kapsar. 

“Yeterli Yol ”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından, malzemesi asfalt olup güvenli ve konforlu 
bir şekilde taşıt ve/veya yaya ulaşımını sağlayan, altyapısı mevcut olan en az bir kamu yoluna 
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bağlanan, kamuya ait mevcut yolu anlatır. Bahse konu yolun genişliği parselasyon sonucu oluşan 
yollarda yaya ve araç yolu ile birlikte en az 5,5 metreden, köyleri birbirine bağlayan ve diğer 
yollarda ise platform genişliği 6 metreden az olamaz. Yol genişliklerinin gelişme başvurusunda 
bulunan parsele kadar belirtilen genişliklerden az olmaması esastır. Tarla yolu, patika ve geçiti 
kapsamaz.  

 “Yıkım”, Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından herhangi bir binanın bir kısmının veya 
tamamının ortadan kaldırılmasını anlatır. 

“Yöresel Ev”, 2012 Oteller Tüzüğünün (13.02.2014 Tarihli Değişiklik Tüzüğü ile Birleştirmiş) 62’inci 
maddesinde tanımlanan konaklama tesisini anlatır. 

“Yurt”, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 5(7) maddesi 
altında yayınlanan “Yüksek Öğrenim Yurt Tüzüğü’nün” ve/veya yerine çıkarılacak yasal mevzuata 
uygun olarak, öğrencilere hizmet veren binaları anlatır. 

“Zemin Kat”, Tadil edilmiş şekli ile Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası Tüzüğü’nün 2’inci 
maddesinde belirtildiği üzere bitişiğindeki yer veya yol seviyesinden veya ona yakın bir yerden dış 
girişi olan bina katını ve bu gibi iki kat bulunması halinde bunlardan daha alçakta olanı anlatır. 
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1. BAŞLANGIÇ 

1.1. PLANLAMANIN AMACI 

55/1989 İmar Yasası’nın 8(1) maddesi uyarınca İmar Planı, herhangi bir kenti veya daha küçük bir 
yerleşme birimini veya birden fazla yerleşme birimini içine alan bir alanın; 
 Düzenli  gelişmesini sağlamak, yaşayanlarına  sağlık, huzur, rahatlık, 

sosyal  refah  sağlayacak  şekilde yaşanabilir bir çevre yaratmak ve bunun için gelişmeleri 
denetlemek ve yönlendirmek;  
 Sektörler arası eşgüdümün sağlanması ve olası çatışmaların ortadan kaldırıldığı bir 

ekonomik gelişmeyi yönlendirmek, 
 Toplumsal çatışmaları asgariye indirgeyecek mekansal politikaları oluşturmak, 
 Herkesin yeterli ve güvenli konuta ve hizmetlere erişimini sağlamak, 
 Mekanlar arası ulaşım sürelerini azaltmak, erişilebilirliği ve yol güvenliğini artırmak, 
 Altyapı yatırımlarının sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimle koordineli ve çevresel 

değerlere duyarlı bir şekilde oluşturulmasını yönlendirmek, 
 Potansiyel risk ve tehlikeleri önlemek. 

 Belirli amaç ve kullanımlar için bölgeler ayırmak;  
 Orman alanları, Özel Çevre Koruma Alanları,  verimli tarım toprakları, sulak alanlar, kıyılar 

ve benzeri hassas ve korunması gereken alanları korumak, 
 Sosyal, kültürel, tarihi, mimari önemi ve özelliği  olan yapı ve bölgeleri  korumak; 

 Yerleşim birimlerinin özgün kimliklerini korumak, 
 Korunması gerekli alanlarda kentsel gelişme baskılarını azaltacak önlemler almak, 

 Gelişmelerin aşama ve sınırını belirlemek  
amacı ile hazırlanır. 

İmar Planları, yukarıdaki paragrafta  belirtilen  genel  amaçlara  uygun  olarak, bir bölgede 
yaşayanların gereksinmelerinin karşılanması için her türlü altyapı, bina, park, yeşil alan, dinlenme, 
eğlence yerleri, açık alanlar, liman, uçak alanları  ile  konut, tarım, ticaret, sanayi, turizm ve diğer 
kullanımlara ayrılan bölgeler ve bunlarla ilgili olarak geliştirilmiş önerileri içeren raporlardır. 

55/1989 İmar Yasası’nın 8(3) maddesi uyarınca İmar Planları aşağıdaki kuralları içerebilir; 
 Binaların  komşu  binalarla , arsa sınırı  ile  ve  yol orta  noktası ile arasındaki  uzaklıklar; 
 Binanın arsaya oranı; 
 Minimum parsel büyüklüğü; 
 Binanın yüksekliği; 
 Bina taban alanı; 
 Kat sayısı; 
 Estetik unsurları; 
 Otopark alanları; 
 Park alanları; 
 Kamuya açık alanlar; 
 Konut alanı yoğunluğu; 
 Yeni yol, açık alan, otopark alanları için rezerve alanlar; 
 Sanayi ve ticaret alanları; 
 Eğitim alanları; 
 Yönetsel bina alanları; 
 Sosyal ve kültürel tesislerin alanları; ve 
 Diğer kullanım alanları. 
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1.2. PLANIN YASAL DAYANAĞI 

Mehmetçik İmar Planı (MİP) Anayasanın 22(2)’inci, 36’ıncı, 38’inci, 39’uncu ve 40’ıncı 
maddelerinde;  

a) Anayasa’nın “Gezi ve Yerleşme Özgürlüğü” başlıklı 22(2)’nci maddesinde belirtilen “her 
yurttaş dilediği yerde yerleşme özgürlüğüne sahiptir; bu özgürlük, ancak ulusal güvenliği 
sağlama, salgın hastalıkları önleme, kamu mallarını koruma, sosyal, ekonomik ve tarımsal 
gelişmeyi ve sağlıklı kentleşmeyi gerçekleştirme zorunluluğu ile ve yasa ile sınırlanabilir.”  

b) Anayasa’nın “Mülkiyet Hakkına Ait Genel Kural” başlıklı 36(2)’nci maddesinde belirtilen 
“Mülkiyet hakkının kullanılmasına kamu güvenliği, genel sağlık, genel ahlak, kent ve ülke 
planlaması veya herhangi bir mal varlığının kamu yararı için geliştirilmesi ve faydalı 
kılınması veya başkalarının haklarının korunması için kesin olarak gerekli kısıntı ve 
sınırlamalar yasa ile konabilir.” 

c) Anayasa’nın “Kıyıların Korunması” başlıklı 38(3)’üncü maddesinde belirtilen “Belediye 
sınırları içindeki kıyıların korunması ve yüz metrelik kıyı şeridi içinde kalan bölgede inşa 
edilebilecek yapı ve tesisler ile mevcutların durumu, kamu yararının ve kent planlamasının 
gereklerine uygun olarak yasa ile düzenlenir.” 

d) Anayasa’nın “Tarih, Kültür ve Doğa Varlıklarının Korunması” başlıklı 39’uncu maddesinin ilk 
paragrafında belirtilen “Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtlar ile doğa 
varlıklarının korunmasını sağlar; bu amaçla düzenleyici, destekleyici ve özendirici önlemleri 
alır.”  

e) Anayasa’nın “Çevrenin Korunması başlıklı” 40(3)üncü maddesinde belirtilen “Çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin, gerçek ve 
tüzel kişilerin ödevidir.” 

hükümlerine ve 55/1989 sayılı İmar Yasasında yer alan 7. madde gereğince Ülkesel Fizik Planın 
genel ilke, amaç ve hedeflerine uygun olarak,  ilgili Belediyelerin, Muhtarlıkların ve Kaymakamlığın 
ve Plandan etkilenebilecek diğer gerçek ve tüzel kişilerin beklenti ve istemleri dikkate alınarak, 
yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucu hazırlanmış olup, Yasanın 15(3) maddesi altında yapılan 
Birleşik Kurul Tüzüğü uyarınca Resmi gazetede ve en az iki yerel gazetede yayımlanarak ilan 
edilecektir. 

1.3. PLANLAMA İLKELERİ 

a) Sürdürülebilir Gelişmeyi Sağlama: Doğal kaynakları, tarihi ve kültürel mirası koruyarak, 
gelecek kuşaklara aktarabilecek sosyal ve ekonomik bir gelişme sağlamak,  

b) AB Politikaları ve Mevzuatları ile Uyum: Avrupa Birliği’nin, su, atık su, doğa koruma, katı 
atık, enerji verimliliği, çevresel değerlendirme ve benzeri politika ve mevzuat gereklerine 
uyumlu olmak,  

c) Sorumluluk Paylaşma ve Ortaklaşa Yönetim: Planlama sistemine saygılı, ortaklığa dayalı 
çalışmayı ve sorumluluk paylaşımını içeren, planlama sürecinin her aşamasına, toplumun 
tüm kesimlerini (tüm paydaşları) dâhil eden, katılımcı, çeşitli sektörlerin ve farklı toplum 
kesimlerinin endişelerini, hassasiyetlerini, beklentilerini ve çıkarlarını dikkate alan ve 
uzlaştırılmasına dayanan, müzakereye açık, şeffaf ve hesap verilebilir bir planlama yaklaşımı 
benimsemek,  

d) Etkili, Girişimci (Pro-Aktif) ve Dönüştürücü: Çevreyi olumlu yönde dönüştürebilen, girişimci, 
planlamayı güçlendiren, yeni planlama araçları ile desteklenen, dinamik, değişimlere açık 
olmayı sağlayacak şekilde esnek olarak uygulanan kriter ve politikalara dayalı etkili 
planlama kararları geliştirmek. 
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1.4. PLANIN KAPSAMI VE HÜKÜMLERİ 

 Planın Kapsamı 

Mehmetçik İmar Planı, planlama alanının vizyonu, amaç ve stratejileri, sektörel hedef ve 
politikaları, yapılaşma kural ve koşulları, detaylı planlama çalışması yapılacak alanları ve uygulama 
İlkelerini içeren Plan Raporu, aşağıda belirtilen Plan Paftaları, 1/2500, 1/2000 ve 1/1000 ölçekli 
tapu haritaları,  mevcut duruma ilişkin verileri içeren Mevcut Durum ve Analiz Raporu ve Vizyon ve 
Stratejiler Raporu ile beraber bir bütündür. 

 
a) 1/25.000 ölçekli Yönetsel Alanları ve Köy Merkezlerini gösteren 1 numaralı Harita 
b) 1/25.000 ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kurallarını gösteren 2 numaralı Harita 
c) Geleneksel Köyiçi Koruma Alanlarını Gösteren Haritalar 

 Planın Uygulama Hükümleri 

a) Bu Planda farklı bir kural belirlenmediği durumlarda, Plan, Yollar ve Binaları Düzenleme 
Yasası, Çevre Yasası ve yürürlükteki ilgili diğer yasalar ile birlikte değerlendirilir ve İmar 
Yasası uyarınca bu Plana göre Planlama Onayı almamış gelişmeler için, yürürlükteki diğer 
yasalara göre izin verilemez. Aksi davranılması durumunda Esas Yasası’nın 27’inci maddesi 
uyarınca İmar Yasası’na aykırı davranılmış olunur ve konu maddeler altında gerekli yasal 
işlemler yapılır. 

b) Mehmetçik İmar Planı, bölgenin planlı gelişmesini sağlayacak ana bir rehber olup aynı 
zamanda planlama alanı içerisindeki tüm yerleşmeler ve alt bölgeler için yapılacak detaylı 
planları yönlendirecek ilkeler ve politikalar planıdır. 

c) İmar Planı Alanı içerisindeki farklı alanlar ve konularda, planın genel politika ve önerilerini 
daha ileriye götürerek geliştirmek için, İmar Yasası’nın 9 ve 10’uncu maddeleri uyarınca 
Öncelikli Alan Planları ve Çevre Planları hazırlanabilir. Ancak yapılacak olan Öncelikli Alan 
veya Çevre Planları İmar Yasası’nın 11(4) maddesi uyarınca hiçbir zaman İmar Planının esas 
kararlarını değiştirecek veya etkileyecek şekilde olamaz.  

d) Bu plan kararları çerçevesinde hazırlanacak olan Öncelikli Alan Planları ve Çevre Planlarında 
alanın özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınması zorunludur.  

e) Bu Plan, plan alanındaki yerleşim birimlerinin altyapı ve diğer hizmetlerle ilgili teknik 
planların hazırlanmasında da esas teşkil edip İmar Yasasının 13(4) maddesine göre bu 
planlar hiçbir zaman imar planının esas kararlarını değiştirecek veya etkileyecek şekilde 
hazırlanamazlar.  

f) 2021 – 2041 dönemini kapsamak üzere 20 yıllık bir süre için hazırlanan Plan, 55/89 İmar 
Yasasının 12.maddesi uyarınca, her beş yılda veya gerek duyulması durumunda, Yasanın 
13.maddesi kuralları çerçevesinde, daha kısa sürede gözden geçirilerek, değişen koşullara 
göre güncellenip değiştirililir. 

g) 2 Numaralı 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda çizilen çeşitli 
arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterilmiş olup bu plan 
üzerinden ölçü alınamaz, yer tesbiti ve uygulama yapılamaz. Planlama Alanı Sınırı, İmar 
Gelişme Sınırı, arazi kullanım sınırı, mülkiyet sınırı ve herhangi bir ölçü ile ilgili olarak, 
Planlama Makamı tarafından imzalı ve mühürlü tapu haritalarına başvurulur. 

h) 2 Numaralı 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilmiş 
olsun ya da olmasın Planlama Makamı tarafından imzalı ve mühürlü tapu haritalarında 
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gösterilen kamu yararı içeren toplumsal hizmet, kamusal hizmet ve altyapı alanlarına ilgili 
kurumlar tarafından belirlenecek yeni bir gereksinim ortaya çıkması veya büyüme imkanı ve 
benzeri nedenlerle yer değişikliğine gerek duyulduğu durumlarda bu Planın amaç ve 
politikalarına uygun olması, Belediyelerden ve Kaymakamlıklardandan uygunluk görüşü 
alınması koşulları ile Plan değişikliğine gerek kalmaksızın değişiklikler yapılabilir. Söz konusu 
alanlar amacı dışında kullanılamaz. 

i) Bu Planın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Planlama alanı hudutları içerisinde yer alan 
kamuya ait olan parsellerle, hali araziler (Ulusal Güvenlik maksatları için kullanılan alanların 
boşaltılması durumunda buradaki kamuya ait parseller ve hali araziler dahil) kamusal 
amaçlı olmak kaydı ile sadece yeşil alan, eğitim, sağlık, sosyal hizmet gibi toplumsal hizmet 
kullanımları, devlet eli ile orta ve düşük gelir grubuna yönelik yapılacak sosyal konut 
ve/veya kırsal kesim arsaları, kültürel ve spor dinlence kullanımları ile kamusal hizmet ve 
altyapı ihtiyacını karşılamak amacı ile kullanılabilecektir. Başkaca bir amaca tahsis edilemez. 

j) Yukarıdaki (i) paragrafında belirtilen kullanım türlerinin hangisi olacağı 1/25000 Ölçekli 
Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda ve yukarıdaki (g) bendinde belirtilen imzalı 
ve mühürlü tapu haritalarında gösterilmektedir. Söz konusu kullanım türlerinin 
gösterilmediği durumlarda Planlama Makamı, ilgili Belediyeler ve Kaymakamlıklar ile 
birlikte Planın amaç ve stratejilerine uygun olarak ihtiyaçlar ve mülkün yer aldığı lokasyona 
uygun olarak kullanım türünü belirleyecektir. 

 Planın Esas Kararları 

a) 1.3’de belirtilen Planlama İlkeleri, 
b) Bölüm 2’de belirtilen Vizyon, Amaç ve Hedefler, 
c) Bölüm 4’de belirtilen Stratejiler ve Politikalar 
d) Nüfus ve konut yoğunluğu dağılımı, 
e) Ana ulaşım ağı ile ilgili kararlar, 
f) Açık ve Yeşil Alanlarla ilgili kararlar, 
g) Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda tanımlanan ve gösterilen arazi 

kullanım dağılımı, 
h) Geleneksel Köyiçi koruma alanlarında doku bütünlüğüne uygun yapılaşmanın 

sağlanmasına ilişkin genel strateji ve poltikalar,  
i) Afet risklerine karşı alınması gereken önlemlere ilişkin kararlar, 

 
Planın değiştirilemez esas kararlarıdır. 
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 Öncelikli Alanlar ile Alt Öncelikli Alanlar ve Bu Alanlarda Yapılacak Detaylı 
Planlama Çalışmaları Yürürlüğe Girinceye Kadar Geçecek Süredeki 
Uygulama Esasları 

İmar planı sınırı içinde, öncelikli alanlar ve alt öncelikli alanlar belirlenmiş olup imar planı yürürlüğe 
girdikten sonraki aşamada söz konusu alanlarda, imar planının mevcut ana hedef ve politikalarına 
bağlı olarak daha detaylı çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Öncelikli alanlarda öncelik sırasına göre uygun planlar makro ölçekte ele alınarak, temel amaç ve 
ilkeler belirlenerek hazırlanacak, alt öncelikli alanlarda ise bu amaç ve ilkelere dayalı, daha detaylı 
ve uygulamaya yönelik planlar hazırlanarak, uygulama gerçekleştirilecektir. 

İmar Yasası’nın 9’uncu maddesi uyarınca İmar Planı sınırları içerisinde yoğun sorunları olan ve 
ivedilik arz eden alanlarda gelişmeleri sınırlandırmak, yönlendirmek, denetlemek ve düzenli 
gelişmeyi sağlamak amacı ile “Öncelikli alanlar” belirlenecek ve “Öncelikli Alan Planları” 
hazırlanacaktır. 

Plan dönemi içerisinde sonraki aşamalarda, hazırlanacak programlar çerçevesinde detaylı planlama 
çalışmaları yapılıncaya kadar geçecek sürede gelecek gelişme talepleri, 1.4.1 Planın Kapsamı 
maddesinde belirtilen Plan Raporu, 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası ve 
İmar Gelişme Sınırı, arazi kullanım dağılımı sınırları ve benzeri sınırların gösterildiği tapu haritalarına 
bağlı olarak değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.  

 “Öncelikli alan” olarak belirlenmiş alanlar: 

 Kıyı Bölgesi 
 Turizm Alanları 
 Yerleşim Alanları 

 “Alt öncelikli alan” olarak belirlenmiş alanlar: 

 Geleneksel Köyiçi Alanları 
 Köyiçi Hizmet Merkezleri 
 Yürüyüş ve Bisiklet (Cittaslow) Rotası 

2. VİZYON, AMAÇ VE HEDEFLER 

2.1. VİZYON 

Planlama Makamı olarak Dairemiz, Mehmeçik Belediyesi ile birlikte; 23 – 24 Haziran 2020 tarihleri 
arasında Planlama Alanına yönelik Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı düzenlemiştir. Kamu, özel sektör, 
sivil toplum ve akademiyi temsilen 50’ye yakın katılımcının yer aldığı çalıştayda, planlama 
bölgesinde mekansal kararlara doğrudan veya dolaylı etki edebilecek birçok konu gündeme 
getirilerek değerlendirilmiştir.  

Çalıştayın ilk gününde katılımcılar, gruplar halinde Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler 
(GZFT) analizi üzerinde çalışmışlardır. Devamında ise, katılımcılar tarafından bölgenin gelişiminin 
nasıl bir vizyon çerçevesinde sağlanacağının belirlenebilmesi için vizyon unsurlarına yönelik öneriler 
ortaya konmuştur. Bu çalışma sonucunda ortaya konan vizyon aşağıdaki gibidir: 
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Üreten Bölge; 

Önümüzdeki 20 yıllık sürede bu bölge; 

 Turizm potansiyelini bütüncül bir yaklaşım içinde çeşitlendirerek geliştiren,  

 Üretim hacmini ve kalitesini kooperatifleşme ve üreticiler arası dayanışma yoluyla 
yükselten,  

 Sakin yaşam felsefesi ile uyumlu gelişen teknik altyapısı sayesinde yerel kimlik ve doğal 
zenginliklerini koruyarak sürdürülebilir kılan,  

 Sosyal refahın sağlanması yönünde turizm ve üretimde nitelikli ve kapsayıcı istihdam 
fırsatları sunan 

bir bölge olacaktır. 

2.2. AMAÇ 

Mehmetçik İmar Planı vizyonu ışığında belirlenen amaçlar aşağıdaki gibidir; 
 

Ekonomik Amaçlar 
1. Bölgede öncü sektörler olan tarım ve turizmi geliştirerek ve çeşitlendirerek ekonomik 

gelişmeyi sağlamak. 
2. Bu iki sektörün birbirlerini destekleyecek ve entegre olabilecek şekilde gelişmesini 

sağlamak. 
3. Mevcuttaki kitle turizminin bölge ekonomisine katkısını sağlamak. 
4. Üretim üzerine odaklanan bir bölge olmasını sağlamak. 
5. Kooperatifleşmenin gelişmesini teşvik etmek. 
6. Bölgenin yaşamak, ziyaret etmek ve yatırım yapmak için çekiciliğini artırmak. 

 
Sosyal Amaçlar 

7. Yaşam ve mekan kalitesini artırmak. 
8. Bölgedeki sosyal altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak. 

 
Teknik Altyapı Amaçları 

9. Alternatif ulaşım modlarının sağlanması ve erişilebilirliğin arttırılması 
10. Teknik altyapının iyileştirilmesi 

 
Çevresel Amaçlar 

11. Doğal ve kültürel zenginliklerin korunmasını ve korunarak kullanılmasını sağlamak  
12. Bölgedeki özgün doku ve karakteri yansıtan gelişmeyi sağlamak. 

2.3. HEDEFLER 

Planın amaçlarının hayata geçirilmesi için ortaya konan hedefler; 
 

Ekonomik Hedefler 
1. Bölgede eko, agro ve kültür turizmi vb. alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi 
2. Bölgedeki turizm modeline uygun, bölge ekonomisine katkı sağlayacak, tarım, ticaret, 

sanayi, eğlence-dinlence gibi destekleyici sektörlerin gelişmesinin sağlanması 
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3. Verimli tarım topraklarının korunmasının sağlanması 
4. Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi 
5. Balıkçılığın ve balıkçı barınaklarının geliştirilmesi  
6. Organize ağıl alanlarının eksik altyapılarının giderilmesi 
7. Arıcılığın geliştirilmesi 
8. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için olanaklar sağlanması 
9. Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması 

 
Sosyal Hedefler 

10. Aktif yeşil alanlar yaratılması ve kamusal alanların arttırılması 
11. Yaşayanların her türlü ihtiyacını (sağlık, eğitim, çocuk yetiştirme yurdu, yaşlı bakımevi gibi 

sosyal hizmetler vb.) bölgeden sağlayabilmesine olanak sunmak 
12. Sağlık ve eğitim konusunda eksikliklerin giderilmesi ve standartların arttırılması 
13. Spor faaliyetlerinin ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği alanların oluşturulması 

 
Teknik Altyapı Hedefleri 

14. Yaya ve bisiklet yollarının sağlanması 
15. Altyapının geliştirilmesi, atık su arıtma tesisinin oluşturulması, katı atık vahşi depolama 

alanının rehabilite edilmesi 
16. Bisiklet ve yürüyüş rotalarının, köy merkezlerini, kamusal alanları, turizm alanlarını ve 

doğal kültürel alanları kapsayacak şekilde oluşturulması 
 

Çevresel Hedefler 
17. Doğal ve kültürel alanların korunarak kullanımını sağlamak için rekreasyon alanlarının 

oluşturulması  
18. Kıyılarda kamusal alan düzenlemesinin yapılması 
19. Bölgedeki özgün doku ve karakteri yansıtan gelişmeyi sağlamak için yerel dokuya uygun 

yapılaşma kurallarının belirlenmesi 

3. NÜFUS DAĞILIMI VE KONUT İHTİYACI 

Mehmetçik İmar Planı çalışmaları 2018 yılında başlamış olup 2021-2041 yılları arasındaki süreci 
kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, 2021 yılından 2041 yılına kadar geçecek her beş 
yıllık süre için nüfus projeksiyonu Devlet Planlama Örgütü tarafından hesaplanmıştır. En son yapılan 
resmi nüfus sayımı sonucu (2011) ve plan çalışmalarının başladığı 2018 tahmini nüfusu da aşağıdaki 
Nüfus Dağılımı tablosunda gösterilmiştir. 

Projeksiyonda bölgenin mevcut durumu ve potansiyelleri (turizm yatırımları) göz önünde 
bulundurulmuştur. Yapılan nüfus projeksiyonu sonucunda ortaya konan nüfuslar (Tablo 1) , Mevcut 
Durum Raporu’nda detaylı olarak ele alınmıştır. Nüfus projeksiyonu, taşıma kapasitesi ile birlikte 
konut ihtiyacı, eğitim, sağlık vb toplumsal hizmetler yanında, elektrik, su vb altyapı ihtiyaçlarının 
belirlenmesinde temel veriyi oluşturmaktadır.  
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Tablo 1. Nüfus Dağılımı 

YERLEŞİM 
2011 

NÜFUSU 

2011 
ORTALAMA 
HANE HALKI 

BÜYÜKLÜĞÜ1 

NÜFUS PROJEKSİYONUNA GÖRE TAHMİNİ NÜFUSLAR 

2018 2021 2026 2031 2036 2041 

BAFRA 1019 2,81 1508 1740 2118 2555 2956 3315 

BALALAN 89 3,73 100 104 107 112 115 121 

ÇAYIROVA 406 3,43 466 486 507 534 550 580 

KUMYALI 686 3,09 826 878 942 1017 1068 1136 

MEHMETÇİK 1249 3,62 1515 1614 1741 1886 1986 2117 

PAMUKLU 280 2,27 348 375 410 450 479 513 

PLAN ALANI 
TOPLAMI 

3729 3,12 4763 5197 5825 6554 7154 7782 

KKTC 
TOPLAMI 286257 2,95 362226 394440 441732 497471 543982 592733 

 

2018 Ekim ayında tamamlanan arazi kullanım çalışmaları sonucunda Planlama Alanı içerisinde 1974 
adet konut birimi tespit edilmiştir.  

Planlama Alanı hudutları içerisindeki 2041 yılı için ihtiyaç duyulacak konut adedi; sürekli ikamet 
edilen konutların toplam konut stoğu içerisindeki paylarına bağlı olarak 2 farklı senaryoya göre 
hesaplanmıştır. Her iki senaryoda da ortalama hane halkı büyüklüklerinin 2011 yılı verileri ile aynı 
olacağı ve sürekli ikamet eden nüfusun dejure nüfusa oranının 2011 yılındaki plan alanı için 
ortalama oran olan %84 ile aynı olacağı varsayılmıştır.  

Tablo 2’de, planlama alanında imar planı kurallarının uygulanmaması ve mevcut durumun devam 
etmesi halinde, boş ve ikincil konutların toplam konut sayısı içindeki oranının (ortalama %35) 
değişmeyeceği varsayımıyla yapılmış olan hesaplamada, 2021 ile 2041 yılları arasında 912 adet 
konuta daha ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.  

Bununla birlikte, Mehmetçik İmar Planı’nın uygulanmaya başlanmasıyla boş konutların yeniden 
kullanılmasına doğacak talebin etkisiyle, sürekli ikamet edilen konutların artacağı varsayımında 
bulunulmuştur. Bu bağlamda, 2021’den itibaren, boş ve ikincil konutların, her 5 yılda ortalama %4 
azalması ve 2041 yılında bu oranın plan alanında %20’ye düşmesi tahmin edilmektedir. Bu hesaplar 
ışığında Tablo 3’te gösterildiği üzere 2021 ile 2041 yılları arasında mevcut konut stoğuna ek olarak 
326 adet daha  konuta ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 

 

 
 
 

                                                           
1 DPÖ tarafından 2011 yılında yapılan Nüfus Sayımından alınmıştır. 
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Tablo 2. Mevcut Durumun Devamı Halinde Tahmini Konut İhtiyacı 
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Bafra 1508 625 167 262 95 1740 721 193 302 109 40 2118 877 235 367 132 66 

Kumyalı 826 822 240 343 103 878 874 255 364 109 21 942 938 273 391 117 27 

Çayırova 466 479 155 406 251 486 499 162 425 264 19 507 521 169 443 275 18 

Pamuklu  348 355 98 116 18 375 383 106 124 19 8 410 419 116 136 20 12 

Balalan 100 94 42 115 73 104 98 43 120 77 5 107 101 44 124 79 3 

Toplam 4763 3877 1236 1974 738 5197 4175 1328 2116 788 142 5825 4581 1451 2302 851 187 
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Mehmetçik 1886 1869 665 911 246 70 1986 1969 701 960 259 48 2117 2098 747 1023 276 63 291 

Bafra 2555 1058 284 443 160 76 2956 1224 328 513 185 70 3315 1373 368 575 207 62 313 

Kumyalı 1017 1013 295 422 127 31 1068 1063 310 443 133 21 1136 1131 330 471 141 28 128 

Çayırova 534 548 177 467 290 24 550 565 183 481 298 14 580 596 193 507 315 26 101 

Pamuklu  450 460 127 149 22 13 479 489 135 159 24 10 513 524 145 170 26 11 54 

Balalan 112 106 47 129 83 6 115 109 48 133 85 3 121 114 50 140 89 7 25 

Toplam 6554 5054 1595 2522 927 220 7154 5419 1705 2688 984 166 7782 5836 1832 2886 1054 198 912 
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Tablo 3.Planlama Sonrası Konut İhtiyacı 
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Mehmetçik 1515 1502 534 732 198 1614 1600 569 780 211 48 1741 1726 614 787 173 7 

Bafra 1508 625 167 262 95 1740 721 193 302 109 40 2118 877 235 314 78 12 

Kumyalı 826 822 240 343 103 878 874 255 364 109 21 942 938 273 370 96 5 

Çayırova 466 479 155 406 251 486 499 162 425 264 19 507 521 169 432 264 7 

Pamuklu  348 355 98 116 18 375 383 106 124 19 8 410 419 116 130 14 6 

Balalan 100 94 42 115 73 104 98 43 120 77 5 107 101 44 120 76 0 

Toplam 4763 3877 1236 1974 738 5197 4175 1328 2116 788 142 5825 4581 1451 2153 701 37 
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Kumyalı 1017 1013 295 378 83 9 1068 1063 310 378 68 0 1136 1131 330 383 54 5 40 

Çayırova 534 548 177 433 255 1 550 565 183 435 252 2 580 596 193 438 245 3 32 

Pamuklu  450 460 127 138 11 8 479 489 135 144 9 6 513 524 145 152 8 9 36 

Balalan 112 106 47 123 76 2 115 109 48 123 75 0 121 114 50 126 75 3 11 

Toplam 6554 5054 1595 2207 612 54 7154 5419 1705 2259 554 52 7782 5836 1832 2300 467 41 326 
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4. GELİŞME PLANI VE UYGULAMA POLİTİKALARI 

Mehmetçik İmar Planı alanı (Harita 1) , Ülkesel Fizik Plan’da Karpaz-Tatlısu Kırsal Gelişme 
Bölgesinde bulunmaktadır. Ülkesel Fizik Plan’da Alt Ölçekli Yerel Hizmet Merkezi (5. Kademe Yerel 
Hizmet Merkezi) olarak belirlenmiş olan Mehmetçik, aynı zamanda Sakin Şehir (Cittaslow) ünvanına 
da sahiptir. Bu bağlamda, etki alanı içinde kalan yerel düzeydeki hizmet alanına teknik ve sosyal 
altyapı hizmetleri ile ekonomik destek sağlamasının teşvik edilmesi, bunun yanında Sakin Şehir 
kriterlerine uygun gelişme göstermesi gerektiği öngörülmüştür. 

Hemen yanında bulunan İskele Bölgesi hâlihazırda, tatil beldesi olma yolunda ilerleyen bir bölgedir. 
İkincil konut ve otellerin hızla gelişmeye başladığı bu bölge ile şehir halkının doğayla bütünleşmesini 
sağlayan Karpaz Bölgesi arasında bir geçiş bölgesi olan Plan Alanının, hazırlanacak olan imar planı 
ile birlikte bir geçiş bölgesi olmanın ötesine geçerek önemli bir durak noktası olması amaçlanmıştır. 

 

Harita 1. Mehmetçik İmar Planı (MİP) Alanı 

2016 yılından bu yana Sakin Şehir unvanına sahip olan bölgede, Bafra’daki kitle turizm alanı, bölge 
için benimsenen Sakin Şehir felsefesi açısından kuvvetli bir dezavantaj olarak görülmektedir. Bu 
sebeple, yapılacak olan imar planı için birincil amaç, bölgedeki kitle turizmini bir avantaja 
çevirmektir. Bu amaca yönelik olarak, bölgede tarım ve turizmin birbirini destekleyecek şekilde 
gelişmesi desteklenecektir. Böylece turizmin yanında tarımsal üretimin de gelişmesi sağlanabilecek, 
bölge, “üreten bir bölge” olacaktır. Kooperatifler aracılığıyla üretimde organizasyon sağlanarak, 
turizmde kullanılacak ürünün sürekliliği garanti edilecektir. 

Kitle turizmin dışında, Plan alanında alternatif turizm olarak, eko turizm, agro turizm, kültür turizmi, 
spor turizmi ile küçük ve orta ölçekli turizm olanakları yaratılacaktır. Bahsi geçen turizm çeşitlerine 
yönelik alanların ve bu turizm çeşitlerine yönelik olanakların yaratılacağı bölgede tüm çekim 
unsurları, doğal ve kültürel unsurlar ile yerleşim merkezleri arasında, bisiklet ve yaya yolu 
alternatifleriyle bir sirkülasyon ve etkileşim yaratılacaktır. Bisiklet yolları hem ulaşıma hem de 
alternatif turizme hizmet edecek bir araç olarak kullanılacak, doğal ve kültürel zenginliklerin 
bulunduğu alanlarda, daha çok turizme yönelik rotalar oluşturulacaktır. Kıyı alanları ile bölge halkı 
arasındaki etkileşimin arttırılması için kıyı rekreasyon alanları yaratılacak ve kıyı ile yerleşimler 
arasında mekansal bağlantılar yaratılacaktır. Bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel alanlar 
korunacak ve tüm bunlar yapılırken koruma-kullanma dengesi sağlanacaktır. 
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Plan alanında bulunan tüm yerleşimlerde, yaratılan köyiçi alanları ve hizmet merkezleri, 
yerleşimlerin canlılığının korunacağı alanlar olarak planlanmıştır. Bu alanlar dokusu korunacak 
alanlar olarak belirlenmiş, yapılaşma kuralları ona göre belirlenmiştir. Ayrıca her bir yerleşimin 
kendine özgü karakteristik özellikleri ve potansiyelleri ön plana çıkarılarak, yerleşimlerin kimliği ile 
imajının pekiştirilmesi ve karakterine uygun gelişimin sağlanması hedeflenmektedir. Buna göre; 

Mehmetçik yerleşimi; merkez yerleşim olma karakterini güçlendirecek şekilde planlanmıştır. Bu 
bağlamda; bölgenin günlük ihtiyaçlar yanında daha uzun vadeli diğer  ticari ihtiyaçlarının 
karşılanacağı yerleşim, Mehmetçik yerleşimi olacaktır. Burada bir ticaret alanı oluşturulmuştur. 
Ayrıca mevcut sanayi bölgesinin daha verimli şekilde hizmet vermesi sağlanacak, bölge halkının 
ihtiyaçlarına hizmet verecek bir sanayi bölgesi yaratılacaktır. Mevcut yerleşim dokusu korunarak bu 
doku içerisinde turistik pansiyon ve benzeri küçük ölçekli turistik konaklama tesisleri için özendirici 
haklar öngörülmüştür. Bunların yanı sıra üzümüyle ön plana çıkan ve bu özelliğiyle bir agro turizm 
potansiyeli taşıyan Mehmetçik yerleşim sınırları içerisinde, tarımsal gelişme alanı içerisinde agro 
turizme yönelik gelişmelere olanak sağlanacaktır. Üzüm bağlarının bulunduğu bölgeye yakın ve bu 
bölge manzarasına sahip kuzeydoğu kısmında turizm amaçlı yöresel evlerin de yer alabileceği bir 
alan yaratılacak, manzara ve konum avantajı değerlendirilecektir. Yerleşimin batısındaki Mehmetçik 
Sulak Alanı’nın potansiyeli değerlendirilerek, etrafında kuş gözlem alanları düzenlenmesine olanak 
sağlanacak ve bu alan turistik rotaya dahil edilecektir. 

Bafra yerleşiminde; mevcut yerleşim dokusu korunarak bu doku içerisinde turistik pansiyon ve 
benzeri küçük ölçekli turistik konaklama tesisleri için özendirici haklar öngörülmüştür. Kıyı ve kitle 
turizm alanı ile yerleşimi fiziksel ve fonksiyonel olarak birbirine bağlayan bir aks oluşturulmuştur. 
Bu aks üzerinde, bölgeye gelen turistlerin konaklayabileceği, alışveriş, eğlence, yeme-içme vb. 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir karışık kullanım alanı oluşturularak turistin bölge ile etkileşime 
geçmesi ve bölgenin turizmden pay almasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca bu aks ve devamında 
rekreasyon alanı olarak belirlenen alanla birlikte, yerleşimin kıyı ile olan mekânsal bağlantısı 
sağlanmıştır. Bafra Turizm Yatırım Bölgesi sahil şeridi herkesin kullanımına açık bir şekilde 
düzenlenerek bir uçtan diğer uca kadar yaya ve bisiklet güzergahları oluşturulacaktır. Sahil şeridi 
içerisinde oluşturulacak olan yaya ve bisiklet güzergahlarına erişim için turistik konaklama tesisleri 
arasından yaya, bisiklet ve araç yolları düzenlenecek ve araç yollarının sonlandığı noktalara toplu 
otopark alanları ayrılacaktır. Bafra Turizm Alanı ve bölge için alternatif bir ulaşım modu yaratılması, 
aynı zamanda da bölge cazibesine katkıda bulunması maksadıyla Bafra sahilinin doğusunda bir yat 
yanaşma yeri önerilmiştir. Bunun yanında, Bafra’da bulunan kitle turizm bölgesinin kuzeyinde, yıl 
boyunca canlılığı sağlamak üzere bir eğlence parkı kullanımı önerilmiştir. Bölgedeki kitle turizminin 
yarattığı turistik çekimden kaynaklanan potansiyel kullanılarak, burada spor turizminin gelişmesine 
de olanak sağlanmıştır. Turizm Gelişme Alanında ayrılan spor alanı ile çeşitli alanlardaki sporcuların 
antrenman yapabilecekleri tesisler yapılabilecek ve bu sayede tüm yıl boyunca bölgede turizmin 
canlılığının sağlanacaktır. Çayırova – Bafra arasında belirlenen golf tesisi alanı da bu amacı destekler 
niteliktedir. Artacak olan nüfusla birlikte doğacak olan eğitim ihtiyacı da, nüfusun yoğunlaşacağı 
bölge olması sebebiyle Bafra yerleşiminde karşılanacaktır. Bunların yanı sıra, daha önce belirlenmiş 
olan hayvancılık bölgesi, yerleşimin gelişme alanı doğrultusunda olması ve ileride sorunlara neden 
olabilecek olması sebebiyle bu doğrultunun dışında, gelişme alanının kuzeyindeki alana 
taşınacaktır.   

Kumyalı yerleşiminin; sit alanları ve tarihi yapılarla ön plana çıkması sağlanarak buna yönelik 
rotalar oluşturulacaktır. Mevcut yerleşim dokusu korunarak bu doku içerisinde turistik pansiyon ve 
benzeri küçük ölçekli turistik konaklama tesisleri için özendirici haklar öngörülmüştür. Balıkçılık 
bölgede geliştirilecektir. Bu doğrultuda, Kumyalı Balıkçı Barınağı geliştirilecek, etrafında yapılacak 
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olan kıyı rekreasyon alanı düzenlemesiyle de barınağın aynı zamanda bir turizm ürünü olarak 
kullanılması sağlanacaktır. Karpaz Emirnamesi’yle turizm alanı olarak belirlenen alan, bu Plan 
kapsamında küçük ve orta ölçekli turistik konaklama tesislerinin yer alabileceği ve eğlence, yeme-
içme gibi turizmin yan sektörlerine de hizmet eden bir turizm alanı olacaktır. Turizm alanı ile tarihi 
yapısıyla ön plana çıkan yerleşim alanı arasında kalan alanda ise eğilimler de dikkate alınarak bölge 
yapısına ve ekoturizme uygun olarak yöresel evlerin yer alabileceği bir konaklama alanı 
öngörülmüştür. Bunların yanı sıra, bölgedeki özel eğitim ihtiyacı burada karşılanacaktır.  

Pamuklu yerleşimi; hayvancılık faaliyetleri ile öne çıkan bir yerleşimdir. Burada organize 
hayvancılığın gelişmesi teşvik edilecektir. Bu bağlamda yerleşimin güneydoğusunda, mevcut 
organize hayvancılık bölgesinin yanı sıra yeni bir organize hayvancılık alanı yapılacaktır. 
Kuzeybatısında ise, tarım alanlarına yakın bir bölgede bir tarıma dayalı sanayi alanı oluşturulmuş, 
bölgenin üreten bir bölge olması hedefine uygun olarak, tarımsal ürünlerin işleneceği ve 
kooperatifçiliğin gelişebileceği bir alan yaratılmıştır. Gösterilen sanayi alanı içerisinde, plan alanı ve 
civarına hitap edebilecek bir küçük ölçekli sanayi alanı da yapılacaktır. Tüm bunların yanında, 
yerleşimin kuzeyinde, Mehmetçik-Pamuklu kavşağında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan 
alanda, Karpaz Bölgesi’ne hizmet vermesi öngörülen bir devlet hastanesi yapılacaktır. 

Çayırova yerleşimi; İskele-Karpaz ve İskele-Bafra Turizm Bölgesi güzergahlarının kesişim 
noktasındadır. Yerleşimin kuzeyinde, anayol güzergahı üzerinde, bu kesişim noktasında yeme içme 
yanında bazı ticari faaliyetler de oluşmaya başlamıştır. Alanın bu eğilimi dikkate alınarak, burada bir 
karışık kullanım alanı oluşturulmuştur. Ulaşım açısından da bir kesişim noktası olan Çayırova’da, 
toplu taşıma için, karışık kullanım alanının doğusunda yer alacak bir terminal alanı yapılacaktır. 
Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlamak amacı ile Pamuklu’da olduğu gibi 
Çayırova’da da tarıma dayalı sanayi kullanımlarının yer alabileceği bir alan ayrılmıştır.  Yerleşimin 
güneyindeki geniş ormanlık alan ise Orman Dairesi’nin görüşlerine uygun olarak çadır kampçılığı, 
trekking, bisiklet, zip line macera parkı gibi aktivitelerin yer alabileceği bir rekreasyon alanı olarak 
düzenlenecektir. Bu alanın güneyindeki Öneri ÖÇKB alanı korunacaktır. Çayırova-Bafra yerleşimleri 
arasında bir golf tesisi alanı ayrılmış, bu sayede spor turizmi teşvik edilerek bölgedeki turizmin yıl 
boyunca canlılığı sağlanmak istenmiştir. 

Balalan yerleşiminde ise; mevcut yerleşim dokusu korunarak bu doku içerisinde turistik pansiyon 
ve benzeri küçük ölçekli turistik konaklama tesisleri için özendirici haklar öngörülmüştür. Ayrıca 
yerleşim sınırları içerisinde kalan tarımsal gelişme alanında, agro turizme yönelik tesisler 
yapılmasına olanak sağlanmıştır. Kuzey sahilinde kamusal alanlar oluşturularak Balalan yerleşimi 
için de bir çekim yaratılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda balıkçı barınağı geliştirilecek ve etrafındaki 
kamusal alanda bir kıyı rekreasyon alanı düzenlemesi yapılacaktır. Yeşil alanın güneyinde, eğlence 
amaçlı bir kullanım alanı oluşturulmuştur. Buradaki kıyının güney kıyılarından farklı olan 
karakteristik yapısı, bu şekilde değerlendirilecektir. Eğlence alanının güneyinde ise mevcuttaki 
eğilim dikkate alınarak bir tatil evi/çiftlik evi alanı yaratılmıştır. Yerleşimin kuzeyindeki Beşparmak 
Dağları da rekreatif amaçlı kullanılarak bir çekim unsuru olarak değerlendirilecektir. 
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Şekil 1. Mehmetçik İmar Planı Konsept Şeması 
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4.1. ÖNERİLEN KONUT VE NÜFUS YOĞUNLUKLARI (GELİŞME PLANI) UYARINCA 
PLANLAMA ALANI İÇERİSİNE YERLEŞEBİLECEK NÜFUS VE KONUT YOĞUNLUĞU 

 İmar Gelişme Sınırları 

55/1989 İmar Yasası’nın11(2)(3) maddeleri uyarınca imar planının öngördüğü zaman süresi 
içerisinde, gelişmelerin sınırlandırılıp denetlenebilmesi, kullanımların düzgün, planlı ve derli toplu 
olarak gelişmesinin sağlanması için “İmar Gelişme Sınırları” çizilir.  

Yasanın 11(2)(3) maddesine uygun olarak Mehmetçik İmar Planı uyarınca İmar Gelişme Sınırları 
yollar, halihazırda büyük oranda yapılaşmış alanlar, dereler, özel çevre koruma bölgeleri, sit 
alanları, orman alanları, sulak alanlar, verimli tarım toprakları, göçme boşluğu veya erozyon riski 
taşıyan alan sınırları vb, doğal ve yapay eşikler dikkate alınarak belirlenmiştir. İmar Gelişme Sınırı 
içerisinde kalan yapılaşmamış alanlar, 2041 yılı projeksiyon nüfusunun üzerinde bir nüfusun 
gereksinimini karşılayabilecek büyüklüktedir. Söz konusu sınırların dışında kalan, orman alanı, 
ÖÇKB, eski eser alanı vb koruma alanlarının da dışında kalan ve tarımsal gelişme alanı olarak 
isimlendirilen bölgelerde, 4.5.5 İmar Gelişme Sınırı Dışında Kalan Alanlar (Tarımsal Gelişme Alanları) 
maddesinde belirtilenlere ve toprağın niteliğine bağlı olarak tarımsal faaliyetler, imar gelişme 
sınırları içerisinde yer alması uygun olmayan kullanımlar ve/veya yalnızca kırsal alana uygun 
kullanımlar yer alabilir.  

İmar Planı ile ilgili sorumluluğu olan tüm taraflar, Planın başarı ile uygulanabilmesi için İmar 
Gelişme Sınırı politikasının temel politika olduğunu ve bu olmadan diğer tüm politikaların da 
uygulanamayacağı gerçeğini göz önünde bulundurmalıdır.  

Tablo 4’te, Plan Alanı hudutları içerisinde belirlenen İmar Gelişme Sınırları dahilindeki halihazırda 
yapılaşmış ve yapılaşmamış brüt alanlar ile bu alanlara ait alan büyüklüğü değerleri yer almaktadır. 

Tablo 4. İmar Gelişme Sınırları Dahilindeki Alanlar 

Yerleşimler 
Toplam 

Alan 
(ha) 

Kamu 
Mülkiyetindeki 

Alanlar (ha) 

Kamu Mülkiyeti Dışında Kalan 

Yapılaşmış 
Brüt Alan 

(ha) 

Yapılaşmış 
Net Alan 

(ha) 

Yapılaşmamış 
Brüt Alan (ha) 

Yapılaşmamış 
Net Alan (ha) 

Balalan 51,0 1,6 12,7 8,9 36,7 25,7 
Kumyalı 211,7 35,5 69,6 48,9 106,6 74,6 

Mehmetçik 190,5 9,6 102,2 71,5 78,8 55,1 
Pamuklu 87,0 27,7 26,0 18,3 33,3 23,3 

Bafra 939,8 393,6 199,3 139,7 347,0 242,9 
Çayırova 135,7 11,4 45,7 32,2 78,6 55,0 
Toplam 1615,7 479,3 455,4 319,5 680,9 476,6 

 Nüfus ve Konut Dağılımı 

Yukarıda belirlenen konut ihtiyacı ile doğal ve yapay eşikler de göz önünde bulundurularak 
oluşturulan İmar Gelişme Sınırları içerisinde, bu planla belirlenen yapılaşma kuralları ve yoğunluklar 
çerçevesinde, bölgede en çok barınabilecek insan sayısı mevcut nüfusla birlikte yaklaşık 23000 kişidir. 
Bu kapsamda, mevcuta ek olarak yapılabilecek konut sayısının ise en fazla 5600 konut civarında 
olabileceği hesaplanmıştır (bkz. Tablo 5). Bununla birlikte, önümüzdeki 20 yıllık süreçte, henüz 
yapılaşmamış parsellerin tamamında yapılaşma olmayabileceği, kullanım türü tercihlerinin farklı 
olabileceği, planla belirlenen maksimum konut yoğunluklarından daha düşük yoğunlukta yapılaşma 
tercihlerinin olabileceği gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Tablo 5. Planlama Alanına Mevcuta Ek Olarak Gelebilecek Maksimum Nüfus 

  
Gelişme Alanları 
(İçerisinde Konut 

Kullanımı Bulunan) 

Yapılaşmış 
Net Alan 

Büyüklüğü 
(ha) 

Yapılaşmamış 
Net Alan 

Büyüklüğü 
(ha) 

Yapılaşmamış 
Net Alanın 
Konut İçin 

Ayrılan Kısmı 
(ha) 

Konut 
Yoğunluğu 
(konut/ha) 

Yapılabilecek 
Maksimum 
Konut Sayısı 

Hanehalkı 
Büyüklüğü 

2011 

Gelebilecek 
Maksimum 

Nüfus 

Gelebilecek 
Maksimum 

Nüfus 

Gelebilecek 
Maksimum 

Konut 

BAFRA 

Geleneksel Köyiçi 
Konut Alanı 

1,2259 0,72906 0,693 66 46 

2,81 

128 

4803 1709 

Yeni Gelişen Köyiçi 
Konut Alanı 

4,4912 0,95627 0,908 33 30 84 

Bafra Konut Alanı 2 
(KA2) 17,699 36,69205 34,857 25 871 2449 

Bafra Konut Alanı 3 
(KA3) 

8,8334 46,50503 44,180 15 663 1862 

Bafra Köyiçi Hizmet 
Merkezi (Geleneksel 

Köyiçi Alanı) 
1,3819 0,0221375 0,013 66 1 2 

Bafra Köyiçi Hizmet 
Merkezi (Yeni 

Gelişen Köyiçi Alanı) 
0,3382 0,270305 0,162 33 5 15 

Bafra Karışık 
Kullanım Alanı 

1,4674 6,65414 2,662 35 93 262 

MEHMETÇİK 

Geleneksel Köyiçi 
Konut Alanı 

3,4406 1,15014 1,093 66 72 

3,62 

261 

4528 1251 

Yeni Gelişen Köyiçi 
Konut Alanı 

14,3279 5,38984 5,120 33 169 612 

Mehmetçik Konut 
Alanı 1 (KA1) 16,4732 8,6008 8,171 33 270 976 

Mehmetçik Konut 
Alanı 2 (KA2) 

22,1916 25,4196 24,149 25 604 2185 

Mehmetçik Konut 
Alanı 4 (KA4) 

1,6623 13,14564 10,517 10 105 381 

Mehmetçik Köyiçi 
Hizmet Merkezi 

(Geleneksel Köyiçi 
3,5678 0,7183 0,431 66 28 103 
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Alanı) 

Mehmetçik Köyiçi 
Hizmet Merkezi (Yeni 
Gelişen Köyiçi Alanı) 

4,9293 0,14654 0,088 33 3 11 

KUMYALI 

Geleneksel Köyiçi 
Konut Alanı 

3,1517 1,13594 1,079 66 71 

3,09 

220 

3941 1275 

Yeni Gelişen Köyiçi 
Konut Alanı 

14,4913 3,88188 3,688 33 122 376 

Kumyalı Konut Alanı 
2 (KA2) 

16,4961 36,33864 34,522 25 863 2667 

Kumyalı Konut Alanı 
4 (KA4) 

9,4372 24,97536 19,980 10 200 617 

Kumyalı Köyiçi 
Hizmet Merkezi 

(Geleneksel Köyiçi 
Alanı) 

2,0153 0,49539 0,297 66 20 61 

Kumyalı Köyiçi 
Hizmet Merkezi (Yeni 
Gelişen Köyiçi Alanı) 

1,3005 0,0040425 0,002 33 0 0 

ÇAYIROVA 

Geleneksel Köyiçi 
Konut Alanı 1,411 0,577115 0,548 66 36 

3,43 

124 

3000 875 

Yeni Gelişen Köyiçi 
Konut Alanı 

6,2703 1,48829 1,414 33 47 160 

Çayırova Konut Alanı 
2 (KA2) 

12,0984 15,01701 14,266 25 357 1223 

Çayırova Konut Alanı 
3 (KA3) 

4,8218 19,42494 18,454 15 277 949 

Çayırova Köyiçi 
Hizmet Merkezi 

(Geleneksel Köyiçi 
Alanı) 

1,5791 2,2212 1,333 66 88 302 

Çayırova Köyiçi 
Hizmet Merkezi (Yeni 
Gelişen Köyiçi Alanı) 

0,1729 0,5634125 0,338 33 11 38 
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Çayırova Karışık 
Kullanım Alanı 

4,8684 5,93421 2,374 25 59 204 

PAMUKLU 

Geleneksel Köyiçi 
Konut Alanı 

1,03 0,30525 0,290 66 19 

2,27 

43 

482 212 

Yeni Gelişen Köyiçi 
Konut Alanı 

1,38 0,71629 0,680 33 22 51 

Pamuklu Konut Alanı 
3 (KA3) 

14,5698 11,92352 11,327 15 170 386 

Pamuklu Köyiçi 
Hizmet Merkezi 

(Geleneksel Köyiçi 
Alanı) 

0,7207 0,01955 0,012 66 1 2 

Pamuklu Köyiçi 
Hizmet Merkezi (Yeni 
Gelişen Köyiçi Alanı) 

0,6038 0 0,000 33 0 0 

BALALAN 

Geleneksel Köyiçi 
Konut Alanı 

0,9803 1,13181 1,075 66 71 

3,73 

265 

1236 331 

Yeni Gelişen Köyiçi 
Konut Alanı 2,0264 1,37105 1,302 33 43 160 

Balalan Konut Alanı 3 
(KA3) 

1,871 10,00639 9,506 15 143 532 

Balalan Konut Alanı 4 
(KA4) 

2,0077 5,51947 4,416 10 44 165 

Balalan Köyiçi Hizmet 
Merkezi (Geleneksel 

Köyiçi Alanı) 
0,6285 0,34177 0,205 66 14 50 

Balalan Köyiçi Hizmet 
Merkezi (Yeni 

Gelişen Köyiçi Alanı) 
0,922 0,8721 0,523 33 17 64 

  
206,8839 290,6644825 260,675 - 5654 - 17991 17991 5654 
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4.2. SOSYAL POLİTİKALAR 

 Konut Alanları 

AMAÇ 

1. Konut ihtiyacı ve talebinin karşılanması 
2. Konut alanlarında yaşam kalitesini artıracak kullanımlara yer verilmesi 

HEDEF 

1. Nüfus projeksiyonu, insanların yaşam alışkanlıkları, yerleşmelerin karakteri, sektörel 
gelişme kararları ve altyapı göz önünde bulundurularak konut ihtiyacını karşılayabilecek 
optimum alanın belirlenmesi 

2. Plan alanı bütününde konut ihtiyacı yanında konut talebini de karşılamaya yönelik farklı 
konut tipleri ve büyüklüklerini içeren konut alanlarının oluşturulması 

3. Konut alanlarında yürüme mesafesinde, günlük ticari ihtiyaçlar yanında yeşil alan, 
eğitim, sağlık, vb yaşam kalitesini artıracak kullanımların yer alması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Aşağıdaki tabloda yer alan genel politikalar, aksi belirtilmedikçe tüm konut bölgelerinde 
geçerlidir. 

GENEL STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Konut alanlarının 
bütünlüğüne halel 
gelmemesi için gerekli 
önlemler alınacaktır. 

2. Ticari ihtiyaçlar, bu 
Planla belirlenen Hizmet 
Merkezlerinin çekiciliğini 
gölgelememek amacı ile 
sınırlı sayıda ve alansal 
büyüklükte olacaktır. 

3. Ses, koku vb çevre 
kirliliği yaratabilecek 
kullanımlardan 
kaçınılacaktır. 

4. Yapılabilecek kullanım 
değişikliklerinde bu 
Planla belirlenen konut 

Konut alanları içerisinde, konut kullanımı dışında 
aşağıdaki kurallara uygun olması koşulu ile Gıda 
Türü Ürünlerin Satıldığı Dükkanlar2, hizmet ticaret 
türlerinden kuaför, güzellik merkezi terzi, taksi 
yazıhanesi, ve jimnastik, pilates vb küçük ticari 
salonlar ve Gıda Dışı Ürünlerin Satıldığı 
Dükkanlar3 aşağıdaki kurallara uyulması koşuluyla 
yer alabilir.  

1. Kamu yoluna bağlantısı olacak ve çıkmaz 
sokakta olmayacaktır. 

2. Otopark gereksiniminin tamamı kendi 
parselinde karşılanacaktır. 

3. 250 m2’yi aşmayan müstakil binalarda veya 
müstakil bina dışındaki binaların 150 m2’yi 
aşmayan sadece zemin katında 
olabilecektir. 

4. Hektar başına düşen birim sayısı; 
o 2 birime kadar olan parsellerde, her 2 

2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Manav, bakkal, kasap, balıkçı, süt ürünleri gibi evle ilgili ihtiyaç maddelerinin (dükkan dışında hazırlanan ve dükkanda 
satılan) satıldığı, ayrıca paket servisi veren pastahane, fırın, sandviçci, büfe ve benzeri gıda türü ürünlerin hazırlanıp satıldığı 
yerler 
3 Eczane, çiçekçi, kırtasiye, kitapçı 
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STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

yoğunluğu 
aşılmayacaktır. 

 

birime kadar,  
o 3 birim ve üzerinde ise 1 birimden az 

olmamak koşulu ile  
toplam birim sayısının %5’ini aşmayacak 
sayıda yapılabilir.  

5. Fırın dışındaki diğer gıda türü ürünlerin 
satıldığı dükkanlar 150 m2’yi aşamaz. 

6. Konut dışı kullanım türleri de dahil olmak 
üzere, her bir konut bölgesi için belirlenen 
birim sayısı (hektara düşen konut sayısı) 
aşılmayacaktır. 

7. Gürültü kirliliğine neden olabilecek 
kullanımlarda, ses yalıtım önlemlerinin 
alınması, ortaya çıkabilecek gürültünün 
kontrol edilmesi zorunlu olacaktır. 

8. Her kullanımdan aynı sokakta sadece 1 tane 
olabilecektir. 

9. Bu Planla belirlenmiş Hizmet Merkezine, 
kuş uçuşu ve/veya en yakın ulaşım 
güzergahından 100 metreden uzak 
olacaktır. 

 

Çocuk yetiştirme yurdu, sığınma evi, yaşlı bakım 
evi ve benzeri sosyal hizmet kurumları, kültürel 
kullanımlardan sergi salonu, müze, kütüphane ve 
benzeri kullanımlar, spor ve dinlence 
kullanımlarından park, çocuk oyun alanı, açık ve 
kapalı spor alanı, eğitim kullanımlarından 
dershane ve okullar, sağlık kullanımlarından 
hastane ve klinikler, kamusal hizmet 
kullanımlarından postane ve polis merkezi 
aşağıdaki kurallara uyulması koşuluyla yer 
alabilir. 

9. Konut politikalarından 1,2,5,6 geçerli 
olacaktır. 

10. Her bir kullanım için öngörülen yer seçim 
kriterleri, standartlar, bulunduğu bölgenin 
yapılaşma kural ve koşullarına göre 
belirlenecektir. 

2 3 
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HER BİR KONUT BÖLGESİ İÇİN POLİTİKALAR 

KONUT 
ALANI STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

Geleneksel 
Köyiçi 
Alanı 

1. Geleneksel köyiçi 
dokusunun devamı ve 
bütünlüğü sağlanacaktır. 

2. Bu konut alanında köyiçi 
dokusuna ve tarihi 
binalara halel 
getirmeyecek turistik 
pansiyon ve benzeri küçük 
ölçekli turizm gelişmeleri 
yapılabilecektir. 

1. Bu alanda uygulanacak 
kurallar için bkz. Bölüm 
4.5.8.1. Köyiçi Koruma 
Alanları 

1 1, 2 

Yeni 
Gelişen 
Köyiçi 
Alanı 

3. Büyük çoğunluğunu 
yapılaşmamış parsellerin 
oluşturduğu, yapılaşmanın 
ağırlıklı olarak geleneksel 
dokuya uygun olmayan 
yeni veya eski yapılardan 
oluştuğu bu alanlar, 
mevcut eğilimlere bağlı 
olarak Geleneksel Köyiçi 
Alanına göre daha düşük 
yoğunluklu olacaktır.  

4. Az sayıda olsa da özellikli 
binalara halel gelmemesi 
sağlanacaktır. 

2. Bu alanda uygulanacak 
kurallar için bkz. Bölüm 
4.5.8.1. Köyiçi Koruma 
Alanları 

1 1, 2 

KA 1 

5. Mehmetçik yerleşiminin 
doğusunda bulunan 
alanda, mevcut konut ve 
nüfus yoğunluğunun 
devamlılığı ve bütünlüğü 
sağlanacaktır. 

3. Taban alanı oranı %35’i, yapı 
arsa oranı 0.50/1’i, kat adeti 
2’yi, bina yüksekliği 8.20 
metreyi aşamaz. 

4. Net konut yoğunluğu 33 
konut/ha’dan fazla olamaz. 
Arsa büyüklüğüne göre 
hesaplama sonrası bulunan 
kesirli sayı onda beş ve üzeri 
olduğu durumlarda konut 
sayısı bir üst tam sayıya 
tamamlanır. 

5. Yeni açılacak arsa büyüklüğü 
600 m2’den az olamaz. 

1 1, 2  

KA 2 

6. Mehmetçik, Kumyalı, 
Çayırova ve Bafra 
yerleşimlerinde, köyiçi 
dokusunun etrafında, 
geniş bahçeli müstakil 
veya ikiz konutların yer 
alabileceği bir alan 
olacaktır. 

7. Köyiçi konut yoğunluğuna 

6. Taban alanı oranı %35’i, yapı 
arsa oranı 0.50/1’i, kat adeti 
2’yi, bina yüksekliği 8.20 
metreyi aşamaz. 

7. Net konut yoğunluğu 25 
konut/ha’dan fazla olamaz. 
Arsa büyüklüğüne göre 
hesaplama sonrası bulunan 
kesirli sayı onda beş ve üzeri 

1 1, 2 
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göre daha düşük 
yoğunlukta bir yaşam alanı 
oluşturulacaktır. 

olduğu durumlarda konut 
sayısı bir üst tam sayıya 
tamamlanır. 

8. Yeni açılacak arsa büyüklüğü 
800 m2’den az olamaz. 

 

KA 3 

8. Balalan, Mehmetçik, 
Çayırova, Pamuklu ve 
Bafra yerleşimlerindeki bu 
alanlarda, konutla tarımsal 
üretimin birarada 
olmasına olanak 
sağlanacaktır. 

9. Tarımsal gelişme ile 
mevcutta yapılaşmış 
alanlar arasında, oldukça 
geniş bahçeli konutlarla, 
üretime odaklı bir yaşam 
alanı oluşturulacaktır. 

9. Taban alanı oranı %20’i, yapı 
arsa oranı 0.35/1’i, kat adeti 
2’yi, bina yüksekliği 8.20 
metreyi aşamaz. 

10. Net konut yoğunluğu 15 
konut/ha’dan fazla olamaz. 
Arsa büyüklüğüne göre 
hesaplama sonrası bulunan 
kesirli sayı onda beş ve üzeri 
olduğu durumlarda konut 
sayısı bir üst tam sayıya 
tamamlanır. 

11. Yeni açılacak arsa büyüklüğü 
1338 m2’den (1 dönüm) az 
olamaz. 

1 1, 2 

KA 4 

10. Turizm ve tarımın birleştiği 
bir yaşam alanı 
oluşturulacaktır. 

11. Geniş bahçeli yöresel 
evlerin de bulunacağı bir 
konut bölgesi olacaktır. 

12. Konut kullanımı için taban 
alanı oranı %10’u, yapı arsa 
oranı 0.20/1’i, kat addedi 2’yi, 
bina yüksekliği 8.20 metreyi 
aşamaz. 

13. Yöresel evler için taban alanı 
oranı %20’yi, yapı arsa oranı 
0.30/1’i, kat adedi 2’yi, bina 
yüksekliği 8.20 metreyi 
aşamaz. 

14. Net konut yoğunluğu 10 
konut/ha’dan fazla olamaz. 
Arsa büyüklüğüne göre 
hesaplama sonrası bulunan 
kesirli sayı onda beş ve üzeri 
olduğu durumlarda konut 
sayısı bir üst tam sayıya 
tamamlanır. 

15. Yeni açılacak arsa büyüklüğü 
konut kullanımı için 2676 
m2’den (2 dönüm) az olamaz. 

16. Yöresel evler için gerekli 
minimum arsa büyüklüğü 
5000 m2’den az olamaz. 

1 1, 2 

 

 

 

 



37 
 

 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 

AMAÇ 

1. Her bireyin uluslararası standartlara uygun olarak sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilmesine olanak sağlanması 

2. Bölgedeki yardıma muhtaç bireylere yeterli sosyal hizmetin sağlanması 
3. Bakıma muhtaç sahipli veya sahipsiz evcil hayvanlara  barınak sağlanması 

HEDEF 

1. Planlama alanı hudutları içerisindeki sağlık hizmetlerinin %80’ninin devlet, geriye kalan 
%20’sinin ise özel sektör tarafından karşılanması  

2. Bölgede yaşlı bakım evi, kadın sığınma evi ve çocuk yetiştirme yurdu yapılması 
3. Yüksek standartlarda, herkes tarafından erişilebilir sağlık hizmeti ve sosyal hizmetlerin 

sağlanması 
4. Bakıma muhtaç sahipli veya sahipsiz evcil hayvanların bakım ve barınma ihtiyaçlarının 

giderilebileceği alanların yapılmasına olanak sağlanması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Plan alanı hudutları içinde yer alan Pamuklu’da, Sağlık Bakanlığı tarafından, yapılması 
planlanan 72 yataklı hastane için yaklaşık 6 hektarlık bir alan ayrılmıştır. Hastane için önerilen 
araziye giriş çıkışların kaza riski içerebileceği göz önünde bulundurularak yol bağlantısının 
buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.  

Plan alanında toplamda 3 tane sağlık merkezi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 
Mehmetçik’te devlet tarafından sağlanmıştır. Diğer ikisi ise Bafra Turizm Bölgesi’ne hizmet 
vermek üzere yapılmış özel sağlık merkezleridir. Bu durumda bölge halkına acil sağlık hizmeti 
sunabilecek devlete ait tek merkez Mehmetçik’te yer almaktadır. Artan nüfusun ihtiyacının 
sağlanabilmesi için Kumyalı’da yaklaşık 1 hektarlık bir alan sağlık merkezi için ayrılmıştır. 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Hastaneler, mesleki ofis 
sınıfına giren yataksız 
doktor muayenehaneleri, 
diş klinikleri, diyetisyenler 
ve benzeri klinikler 
hizmet merkezleri veya 
konut alanları içerisinde 
yer alacaktır. 

1. Bu kullanımlar bağlı bulundukları bölge için 
belirlenmiş yapılaşma koşullarına uygun 
olarak yapılacaktır. 

2. Kumyalı’da hizmet merkezi içinde yer alan 
sağlık merkezi, bulunduğu bölgenin 
yapılaşma koşullarına uygun olarak 
yapılacaktır. 

1 1 
 
 

2. Pamuklu’da ayrılan 
hastane alanının 
yapılaşma koşulları, 
planlama onayı 
aşamasında 
belirlenecektir. 

3. Planlama onayı aşamasında Sağlık 
Bakanlığı ve Çevre Koruma Dairesi’nden 
görüş alınacaktır. 

1 1 
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STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

3. Rehabilitasyon merkezi, 
yaşlı bakım evi ve benzeri 
sosyal hizmet kurumları; 
konut alanları (KA1, KA2 
ve KA3) içerisinde, diğer 
toplumsal hizmetler ile 
yakın ilişki içerisinde 
olacak şekilde 
yapılacaktır. 

 

4. Bu kullanımlar bağlı bulundukları bölge için 
belirlenmiş yapılaşma koşullarına uygun 
olarak yapılacaktır. 

2 2 

4. Yapılması planlanan 
kamu veya özel sağlık 
kuruluşları ve sosyal 
hizmet kurumları 
belirlenen yer seçim 
kriterlerine uygun 
olacaktır. 

5. Bu hizmetlerin uygulanmasında aranacak 
yer seçim kriterleri: 
o Trafik yoğunluğundan az etkilenmesi,  
o Yeterli araç park yeri bulunması,  
o Toplu taşıma araçları ile rahat erişilebilir 

yerlerde olması,  
o Eğimin azami %15 olması,  
o Su taşkını, erezyon, yüksek yangın riski, 

yüksek gerilim hattı, baz istasyonu ve 
benzeri potansiyel riskler içermeyen 
bölgelerde olması,  

o Çevresel olumsuz faktörlerden (gürültü, 
hava kirliliği, çöp, toz vb.) uzak olması,  

o Elektrik, içme ve kullanma suyu, 
kanalizasyon ve benzeri altyapının 
planlanmış olması.  

1, 2 3 

5. Tarımsal gelişme 
alanlarında, hassas 
alanlara ve verimli tarım 
topraklarına halel 
gelmeyecek şekilde, 
sahipli evcil hayvanların 
geçici sürelerle veya 
sahipsiz evcil hayvanların 
sahiplendirilene kadar 
geçen sürede 
barındırılabileceği ve 
bakımının yapılabileceği 
tesisler yer alabilecektir. 

6. Hayvan barınakları, tarımsal gelişme 
alanında 1., 2. ve 3. Sınıf verimli tarım 
toprakları dışında yer alacaktır. 

7. Yer seçimi yapılırken hakim rüzgar yönü 
dikkate alınacaktır. 

8. Kıyıdan, derelerden ve sulak alanlardan, 
mezbaha, ağıl ve tarıma dayalı sanayi 
alanlarından en az 500 metre uzaklıkta 
yapılacaktır. 

9. Yapılaşma kural ve koşulları Planlama 
Onayı aşamasında Veteriner Dairesi, 
Hayvancılık Dairesi, Tarım Dairesi ve Çevre 
Koruma Dairesi görüşleri doğrultusunda 
belirlenecektir. 

3 4 
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 Eğitim 

AMAÇ 

1. Plan alanı içerisindeki eğitim çağındaki tüm bireylerin eğitim hizmetlerinin uluslararası 
standartlara uygun olarak devlet tarafından karşılanması 

2. Özel Eğitim gereksinmesi olan bireylerin eğitim hakkının sağlanması 
3. Devlete alternatif veya destekleyici eğitim hizmetlerinin bu Planla belirlenen 

standartlara uygun olarak karşılanması 

HEDEF 

1. Eğitim hizmetlerinin yer seçim kriterlerine ve  uluslararası standartlara uygun olarak 
karşılanması 

2. 0-3 yaş okul öncesi eğitim ihtiyacı için yer ayrılması 
3. Bölgede ilköğretim ihtiyacı için yer ayrılması 
4. Bölgede ortaöğretim ihtiyacı için alan ayrılması 
5. Bölgede özel eğitim hizmeti ihtiyacı için alan ayrılması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Bölgede mevcutta 3 ilkokul bulunmakta ve bunların hepsinde okul öncesi eğitim 
verilmektedir. Bugün Mehmetçik İlkokulu, Mehmetçik, Balalan, Bafra ve Pamuklu 
yerleşimlerine eğitim hizmeti sağlamaktadır. Önümüzdeki 20 yıllık sürede, çağ nüfusu 
projeksiyonlarına göre bu okulun yetersiz kalacağı saptanmıştır. Bu bağlamda, bu Plan 
kapsamında Bafra ve Pamuklu’da ikamet eden öğrenciler için Bafra’da bir okul öncesi eğitim 
ve bir de ilkokul alanı ayrılmıştır. İlerleyen yıllarda Mehmetçik İlkokulu’nun, şube sayısı 
artırılarak sadece Mehmetçik ve Balalan yerleşimlerine hizmet sunması öngörülmüştür. 
(Tablo 6 ve Tablo 7) 

Halihazırda lisenin olmadığı Plan alanı içerisinde, Mehmetçik’te bulunan 1 adet ortaokulun 
kapasitesinin de, önümüzdeki 20 yıllık süre için yapılan çağ nüfusu projeksiyonuna göre 
yetersiz kalacağı, aynı zamanda liseye de ihtiyaç duyulacağı saptanmıştır. Bu bağlamda, Plan 
kapsamında öğrenci nüfusunun yoğun olduğu, ulaşılabilirlik açısından merkezi bir nokta olan   
Bafra yerleşiminde, ortaokul ve liseyi kapsayan bir ortaöğretim alanı ayrılmıştır. Lisenin tüm 
plan alanına, ortaokulun ise Bafra, Çayırova ve Pamuklu yerleşimlerine hizmet sunması 
öngörülmüştür. Bu sayede Mehmetçik Ortaokulu, eğitim hizmetlerine Mehmetçik, Kumyalı 
ve Balalan‘da ikamet eden öğrencilerle devam edebilecektir. (Tablo 8 ve Tablo 9) 

Mevcut durum raporunda belirtildiği üzere, plan alanında mevcutta 0-17 yaş aralığında özel 
eğitime ihtiyaç duyan 12 kişi bulunmaktadır.  20 yıl içinde bu sayının yaklaşık 20 olacağı 
tahmin edilmektedir. Buna göre Kumyalı’da bir özel eğitim merkezi yapılması için yaklaşık 
2000m2’lik bir alan ayrılmıştır.      
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Tablo 6. Okul Öncesi Eğitim İhtiyacı 

Yerleşim 

2018 
Projeksiyon 

Nüfus 
(Dejure) 

2041 
Projeksiyon 

Nüfus 
(Dejure) 

Okul 
Öncesi 

Çağ 
Nüfusu 

Yüzdeliği 

2041 
Okul 

Öncesi 
Çağ 

Nüfusu 

2041 
Okul 

Öncesi 
Çağ 

Nüfusu 
Toplam 

Okul (Okul 
Öncesi) 

Okul 
Öncesi 
Şube 
Sayısı 

Standart 
Maksimum 

Öğrenci 
Kapasitesi 

(Öğrenci/Şube) 

Mevcut 
Durumda 

Okulun Eğitim 
Verebileceği 
Maksimum 

Öğrenci Sayısı 

Okul 
Kapasitesine 

Dâhil 
Edilebilecek 

Öğrenci Sayısı 

İhtiyaç 
Duyulan 

Yeni 
Şube 
Sayısı 

Mehmetçik 1515 2117 2,29 48 
51 

Mehmetçik 
İlkokulu 

2 15 30 -21 1 
Balalan 100 121 2,29 3 

Bafra 1508 3315 2,29 76 
88 

Bafra+Pamuklu 
Okul Öncesi Çağ 

Nüfusu 
0 15 0 -88 6 

Pamuklu 348 513 2,29 12 
Kumyalı 826 1136 2,29 26 26 Kumyalı İlkokulu 1 15 15 -11 1 

Çayırova 466 580 2,29 13 13 
Çayırova 
İlkokulu 

2 15 30 17 0 
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Tablo 7. İlkokul Eğitimi İhtiyacı 

Yerleşim 

2018 
Projeksiyon 

Nüfus 
(Dejure) 

2041 
Projeksiyon 

Nüfus 
(Dejure) 

Okul 
Öncesi 

Çağ 
Nüfusu 

Yüzdeliği 

2041 
İlkokul 

Çağ 
Nüfusu 

2041 
İlkokul 

Çağ 
Nüfusu 

Okul 
(İlköğretim) 

Şube 
Sayısı 

Standart 
Maksimum 

Öğrenci 
Kapasitesi 

(Öğrenci/Şube) 

Mevcut 
Durumda 
Okulun 
Eğitim 

Verebileceği 
Maksimum 

Öğrenci 
Sayısı 

Okul 
Kapasitesine 

Dâhil 
Edilebilecek 

Öğrenci Sayısı 

İhtiyaç 
Duyulan 

Yeni Şube 
Sayısı 

Mehmetçik 1515 2117 6,84 145 
153 

Mehmetçik 
İlkokulu 

6 15 90 -63 4 
Balalan 100 121 6,84 8 

Bafra 1508 3315 6,84 227 
262 

Bafra+Pamuklu 
İlkokul Çağ 

Nüfusu 
0 15 0 -262 17 

Pamuklu 348 513 6,84 35 

Kumyalı 826 1136 6,84 78 78 Kumyalı İlkokulu 4 15 60 -18 1 

Çayırova 466 580 6,84 40 40 
Çayırova 
İlkokulu 

5 15 75 35 0 
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Tablo 8. Ortaokul Eğitimi İhtiyacı 

Yerleşim 

2018 
Projeksiyon 

Nüfus 
(Dejure) 

2041 
Projeksiyon 

Nüfus 
(Dejure) 

Ortaokul 
Çağ 

Nüfusu 
Yüzdeliği 

2041 
Ortaokul 

çağ 
nüfusu 

2041 
Ortaokul 

çağ 
nüfusu 
toplam 

Okul 
(Ortaokul) 

Ortaokul 
Şube 
Sayısı 

Standart 
Maksimum 

Öğrenci 
Kapasitesi 
(öğrenci/ 

şube) 

Mevcut 
Durumda 

Okulun Eğitim 
Verebileceği 
Maksimum 

Öğrenci Sayısı 

Okul 
Kapasitesine 

Dâhil 
Edilebilecek 

Öğrenci 
Sayısı 

İhtiyaç 
Duyulan Yeni 
Şube Sayısı 

Mehmetçik 1515 2117 3,51 74 

118 
Mehmetçik 
Ortaokulu 

8 20 160 42 0 Balalan 100 121 3,51 4 

Kumyalı 826 1136 3,51 40 

Çayırova 466 580 3,51 20 

155 
Bafra+ 

Pamuklu 
0 20 0 -155 8 Bafra 1508 3315 3,51 116 

Pamuklu 348 513 3,51 18 

 

Tablo 9. Lise Eğitimi İhtiyacı 

Yerleşim 

2018 
Projeksiyon 

Nüfus 
(Dejure) 

2041 
Projeksiyon 

Nüfus 
(Dejure) 

Lise Çağ 
Nüfusu 

Yüzdeliği 

2041 
Lise çağ 
nüfusu 

2041 
Lise çağ 
nüfusu 
toplam 

Okul 
(Lise) 

Lise 
Şube 
Sayısı 

Standart 
Maksimum 

Öğrenci 
Kapasitesi 

(öğrenci/şube) 

Mevcut Durumda 
Okulun Eğitim 
Verebileceği 
Maksimum 

Öğrenci Sayısı 

Okul 
Kapasitesine 

Dâhil 
Edilebilecek 

Öğrenci Sayısı 

İhtiyaç 
Duyulan Yeni 
Şube Sayısı 

Mehmetçik 1515 2117 5,00 106 

389 
Lise 
Yok 0 20 0 -389 19 

Balalan 100 121 5,00 6 

Bafra 1508 3315 5,00 166 

Pamuklu 348 513 5,00 26 

Kumyalı 826 1136 5,00 57 

Çayırova 466 580 5,00 29 
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STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Tüm eğitim 
kurumlarında 
uluslararası mekansal 
standartlar 
uygulanacaktır.  

 

1. Tüm eğitim kurumları için yer seçim 
kriterleri: 
- Bu kullanımlar, bölgesel yollar ve ana 

dağıtıcı yollar üzerinde bulunamaz. 
- Öğrencilerin yaya ve bisikletle güvenli bir 

şekilde okullara ulaşabilmelerine olanak 
sağlayacak şekilde açık yeşil alanlarla 
bağlantılı olarak tasarlanacaktır.  

- Toplu taşım araçları ile rahat erişilebilir 
yerlerde olacaktır. 

- Çocuklar için tehlikeli olabilecek engebe 
ve dik yamaçların olduğu parsellerde 
olmayacaktır. 

- Su taşkını, erezyon, yüksek yangın riski, 
yüksek gerilim hattı, baz istasyonu ve 
benzeri potansiyel riskler içermeyen 
bölgelerde planlanacaktır. 

- Hava kirliliğinin etkisi altındaki 
bölgelerde bulunmayacaktır.  

- Sanayi bölgesi gibi eğitimi engelleyici 
gürültü kaynaklarından uzak olacaktır. 

2. 0-17 yaş Özel Eğitim Merkezi için: 
- Öğrenci başına düşen açık alan 43 

m2’den az olamaz. 
- öğrenci başına düşen kapalı alan 15 

m2’den az olamaz. 
3. Okul Öncesi (4-5 yaş) Eğitim Kurumu için  

- öğrenci başına düşen açık alan 12 
m2’den az olamaz. 

- öğrenci başına düşen kapalı alan 6 
m2’den az olamaz. 

- Sınıftaki öğrenci sayısı en çok 15 kişi 
olacaktır. 

- Okuldaki öğrenci sayısı en çok 100 
olacaktır. 

4. İlkokul veya İlköğretim Kurumu için; 
- Öğrenci başına düşen açık alan 43 

m2’den az olamaz. 
- öğrenci başına düşen kapalı alan 10 

m2’den az olamaz. 
- Sınıftaki öğrenci sayısı en çok 15 kişi 

olacaktır. 
- Okuldaki öğrenci sayısı en çok 400 

olacaktır. 
5. Ortaokul için; 

- Öğrenci başına düşen açık alan 43 
m2’den az olamaz. 

1, 2, 3 1 
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STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

- öğrenci başına düşen kapalı alan 15 
m2’den az olamaz. 

- Sınıftaki öğrenci sayısı en çok 20 kişi 
olacaktır. 

- Okuldaki öğrenci sayısı en çok 450 
olacaktır. 

6. Lise için; 
- Öğrenci başına düşen açık alan 43 

m2’den az olamaz. 
- öğrenci başına düşen kapalı alan 15 

m2’den az olamaz. 
- Sınıftaki öğrenci sayısı en çok 20 kişi 

olacaktır. 
- Okuldaki öğrenci sayısı en çok 600 

olacaktır. 
7. Ortaöğretim (Lise ve Ortaokul birlikte) 

Kurumu için; 
- Öğrenci başına düşen açık alan 43 

m2’den az olamaz. 
- öğrenci başına düşen kapalı alan 15 

m2’den az olamaz. 
- Sınıftaki öğrenci sayısı en çok 20 kişi 

olacaktır. 
- Okuldaki öğrenci sayısı en çok 600 

olacaktır. 
2. 0-3 yaş okul öncesi 

eğitim merkezleri, konut 
bölgelerinde (KA1, KA2 
ve KA3), hizmet 
merkezlerinde ve karışık 
kullanım alanlarında yer 
alacaktır.  

8. Tek katlı müstakil bir yapı olması 
zorunludur. 

9. Yeterli büyüklükte bahçesi olacaktır (her 
çocuk için en az 12 m2’den az olamaz). 

10. Taban alanı oranı %40’ı, yapı arsa oranı 
0.40/1’i, kat adeti 1’i, bina yüksekliği 4.50 
metreyi aşamaz. 

1, 3 1, 2 

3. Bafra’da 4-5 yaş okul 
öncesi eğitim kurumu 
yapılacaktır. 

4. 4-5 yaş okul öncesi 
eğitimi veren özel 
kurumlar konut 
alanlarında, karışık 
kullanım alanlarında ve 
hizmet merkezlerinde 
yer alacaktır. 

11. Taban alanı oranı %20’i, yapı arsa oranı 
0.20/1’i, kat adeti 1’i, bina yüksekliği 4.50 
metreyi aşamaz. 

1, 2, 3 3 
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STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

5. Bafra’da bir ilkokul 
yapılacaktır. 

6. İlkokul veya ilköğretim 
eğitimi veren özel 
kurumlar konut 
alanlarında yer alacaktır. 

12. Taban alanı oranı %15’i, yapı arsa oranı 
0.20/1’i, kat adeti 2’yi, bina yüksekliği 8,50 
metreyi aşamaz. 

1, 2, 3 3 

7. Bafra’da bir ortaokul ve 
lise yapılacaktır. 

8. Ortaokul, lise veya 
ikisinin birlikte olduğu 
ortaöğretim eğitimi 
veren özel kurumlar 
konut alanlarında yer 
alacaktır. 

13. Taban alanı oranı %15’i, yapı arsa oranı 
0.30/1’i, kat adeti 2’yi, bina yüksekliği 8,50 
metreyi aşamaz. 

1, 2, 3 4 

9. Dershaneler konut 
bölgerinde (KA1, KA2 ve 
KA3), hizmet 
merkezlerinde ve karışık 
kullanım alanlarında yer 
alacaktır. 

14. Bu kullanımlar bağlı bulundukları bölge için 
belirlenmiş yapılaşma kurallarına uygun 
olarak yapılacaktır. 

3 1 

10. Kumyalı’da bir özel 
eğitim merkezi 
yapılacaktır. 

11. Özel eğitim merkezleri 
konut alanlarında, 
hizmet merkezlerinde 
ve karışık kullanım 
alanlarında yer 
alacaktır. 

15. Bu kullanım için yapılacak bina bağımsız-
müstakil bir bina olacaktır.  

16. Bulunduğu bölgenin yapılaşma kurallarına 
bakılmaksızın, taban alanı oranı %40’ı, yapı 
arsa oranı 0.40/1’i, kat adeti 1’i, bina 
yüksekliği 4.50 metreyi aşamaz. 

1, 2, 3 5 

 İbadet Yerleri 

AMAÇ 

1. Planlama alanında ihtiyaç duyulan ibadet alanlarının sağlanması 

HEDEF 

1. Yer seçim kriterleri ve mekânsal standartlara uygun ibadet alanlarının belirlenmesi 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Plan alanı içerisindeki her yerleşimde 1 cami bulunmaktadır. Nüfus projeksiyonu, nüfusun 
dini yapısı ve standartlar göz önünde bulundurulduğunda, ibadet alanı için mevcuta ek olarak 
yer ayrılmasına ihtiyaç bulunmadığı tespit edilmiştir. 

İhtiyaç duyulması halinde aşağıda belirtilen strateji ve politikalar uygulanacaktır. 
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STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. İbadet yerleri, hizmet 
merkezleri, karışık 
kullanım alanları veya 
konut alanlarında yer 
alacaktır. 

 

1. 5000 kişilik nüfus için 0,3 hektar ibadet alanı 
ayrılacaktır. (0,6 m2/kişi) 

2. Ulaşılabilirliğin kolay olduğu alanlarda yer 
seçilecektir. 

3. Otopark ihtiyacı, kendi parsel alanı 
içerisinde karşılanacaktır. 

4. Yapılaşma kural ve koşulları Planlama 
Onayı aşamasında belirlenecektir. 

1 1 
 
 

 

 Mezarlık Alanları 

AMAÇ 

1. Planlama alanında ihtiyaç duyulan mezarlık alanlarının sağlanması 

HEDEF 

1.  Yer seçim kriterlerinin ve bu kriterlere uygun olarak mezarlık alanlarının belirlenmesi 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Tüm yerleşimlerde mezarlık alanları mevcuttur, ihtiyaç olması durumunda aşağıdaki tabloda 
yer alan strateji ve politikalara uygun olarak mezarlık ihtiyacı karşılanabilecektir. 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Mevcutların büyütülmesi 
veya yeni mezarlık 
alanlarına gereksinim 
duyulması halinde, bu tür 
alanlar lokasyona ve ilgili 
birimlerin uygunluk 
görüşüne bağlı olarak 
yapılabilecektir. 

1. Yerleşim alanlarında, turizm alanlarında, 
verimli tarım topraklarında, sulak alanlar 
ve benzeri hassas alanlarda, enerji nakil 
hatları altında, hava mania alanlarında, 
maden sahalarında, ve rehabilite edilmiş 
eski çöp alanlarında yer almayacaktır.  Bu 
alanlar dışındaki yerlerde, erişilebilirlik 
dikkate alınarak yer alabilecektir. 

2. Yerleşim alanları, turizm alanları, verimli 
tarım toprakları, sulak alanlar ve benzeri 
hassas alanlar içerisinde kalan mevcut 
mezarlık alanları, kapasite artırımına 
neden olacak şekilde genişletilemez. 

3. Bunun dışındaki alanlarda, bağlı 
bulunduğu Belediyenin ve ilgili 
kurumların görüşleri alınarak ihtiyaç 
doğrultusunda bu tür alanlar 
genişletilebilir. 

1 1 
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 Açık ve Yeşil Alanlar ve Spor Alanları 

AMAÇ 

1. Planlama alanında bölge nüfusunun ihtiyacı olan açık ve yeşil alanların karşılanması 
2. Hem bölgede yaşayanlar hem de ziyaretçiler için çekim yaratacak rekreasyon alanlarının 

sağlanması 
3. Bölgede yeşil altyapının oluşturulması (bknz bölüm 4.5.1)  
4. Planlama alanında bölge nüfusunun ihtiyacı olan kapalı spor alanların karşılanması 
5. Bölgedeki potansiyellerin kullanılarak turizmin çeşitlendirilmesi adına spor turizminin 

sağlanması 

HEDEF 

1. Her yerleşimde yeterli miktarda yeşil alan ayrılması 
2. Hem halkın hem de ziyaretçilerin kullanabileceği, farklı kullanım alanlarıyla bütünleşen 

rekreasyon alanlarının sağlanması 
3. Aktif veya pasif tüm yeşil alanların birbiriyle bağlantısının sağlanması 
4. Açık spor alanları yanı sıra kapalı spor alanlarının yapılmasına olanak sağlanması  
5. Çeşitli spor dallarındaki sporcuların antrenman yapabilecekleri tesis alanı yaratılması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Plan alanında bulunan mevcut ve öneri tüm yeşil alanların büyüklükleri aşağıdaki tabloda 
gösterildiği gibidir. Bu alanlar parkları, çocuk oyun alanlarını, açık spor alanlarını vb. rekreatif 
alanları ve pasif yeşil alanları kapsamakta olup, doğal ve yarı doğal alanları (ormanlar, kıyılar, 
tarımsal gelişme alanları, sulak alanlar, dere yatakları) kapsamamaktadır. Ayrıca Bafra Turizm 
Bölgesi’ndeki yeşil alan miktarı (Bafra halk plajı ve arkası haricinde) aşağıdaki tabloya dahil 
edilmemiştir.  

Kumyalı Turizm Bölgesi ve Balalan’da kıyı boyunca rekreatif alanlar önerilmiştir. Bunun 
yanında, Bafra’da bulunan kitle turizm bölgesinin kuzeyinde, yıl boyunca canlılığı sağlamak 
üzere eğlence parkı kullanımı önerilmiştir. Tematik park, oyun alanları, eğlence üniteleri, 
eğlenceye yönelik kapalı ve açık alanlar, yeme-içme yerleri ve alışveriş alanlarından oluşacak 
bu eğlence parkı için Bafra Turizm Bölgesi yakınında yaklaşık 60 hektarlık bir orman alanı 
ayrılmıştır.  

Bu tematik parkın kuzeyinde Çayırova yerleşim sınırı içinde, yine tematik parkta olduğu gibi 
kitle turizminin yıl boyunca canlılığının sağlanması ve farklı bir çekim yaratması maksadıyla 
yaklaşık 70 hektarlık bir golf tesisi alanı ayrılmıştır. Bu alan içerisinde golf sahaları ve bir tane 
de konaklama tesisi yer alacaktır. 

Plan alanı nüfusunun kapalı spor alanı (kapalı yüzme havuzu, jimnastik, basketbol, voleybol, 
tenis gibi)  ihtiyacının karşılanması için olanak sağlanacaktır.  

Bölgedeki deniz, kum, güneş ve casino konseptli kitle turizm modeli yanında  çeşitli turizm 
modelleri teşvik edilerek yılın 12 ayı sektörün canlılığının sağlanması hedeflenmiştir. Bu 
bağlamda ülkemizin uygun iklim koşullarından da faydalanılarak alternatif bir turizm modeli 
olarak spor turizmi önerilmiştir. Bafra Turizm Bölgesi içerisinde, çeşitli spor dallarından 
sporcuların gelip antrenman yapabileceği, açık ve kapalı spor alanlarının yer alacağı yaklaşık 
45 hektarlık bir alan spor turizmi için ayrılmıştır.   
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Tablo 10. Açık ve Yeşil Alan İhtiyacı 

Yerleşim  
2041 Yılı 

Nüfus 
Tahmini 

Mevcut 
Açık Ve 

Yeşil 
Alan 
(m2) 

Mevcut 
Durumu

n 
Devamı 

HalindeK
işi Başına 

Düşen 
Mevcut 
Açık Ve 

Yeşil 
Alan 

Miktarı 
(m2/kişi) 

(2041) 

Kişi 
Başına 
Düşen 

Açık Ve 
Yeşil Alan 
Standart 
(m2/kişi) 

Nüfusun 
Açık Ve 

Yeşil Alan 
İhtiyacı 

(m2) 

Planda 
Gösterilmesi 

Gereken 
Açık Ve Yeşil 
Alan Miktarı 

(m2) 

Planda 
Mevcuta 

Ek 
Önerilen 
Açık Ve 

Yeşil Alan 
Toplamı 

(m2) 

Toplam 
Açık ve 

Yeşil Alan 
Miktarı 

(Mevcut+
Öneri) 
(m2) 

Yeni İnşaat 
ve 

Parselasyon 
Kazanımı 

(m2)  

Toplam Açık 
ve Yeşil Alan 

Miktarı 
(Mevcut+ 

Öneri+Yeni 
İnşaat 

Kazanımı) 
(m2) 

Plan 
Kapsamında 
Önerilen Kişi 
Başına Düşen 
Açık Ve Yeşil 
Alan Miktarı 
(m2) (2041) 

Mehmetçik 2117 72650 34,3 24 50808 -21842 0 72650 77958 150608 71,1 

Bafra 3315 4278 1,3 24 79560 75282 83742 157890 131184 289074 87,2 

Kumyalı 1136 21609 19,0 24 27264 5655 64302 85911 95473 181384 159,7 

Çayırova 580 758 1,3 24 13920 13162 15626 16384 64609 80993 139,6 

Pamuklu 513 2026 3,9 24 12312 10286 12206 13170 18521 31691 61,8 

Balalan 121 577 4,8 24 2904 2327 40021 40598 27489 68087 562,7 

Plan Alanı 
Toplamı 

7782 101898 13,1 24 186768 84870 215897 386603 415235 801838 103,0 

 

 

 

 

 

 



49 
 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. 1/25000 Ölçekli Gelişme 
Planı ve Yapılaşma 
Kuralları Haritası’nda 
gösterilip 
gösterilmediğine 
bakılmaksızın Mehmetçik 
Belediyesi’nin adına 
kayıtlı yeşil alanlar, 
parselasyon ve yeni 
inşaat türü 
gelişmelerden kamuya 
devredilmiş veya 
devredilecek olan yeşil 
alanlar konumlarına ve 
büyüklüklerine bağlı 
olarak çocuk oyun alanı, 
açık spor alanı veya park 
alanı olarak 
değerlendirilecektir. 

1. Çocuk oyun alanları; çocukların yaşlarına 
göre rahatça yeteneklerini 
geliştirebilmesine, aktif oyun 
faaliyetlerine katılabilmelerine olanak 
sağlayan oyun araçları, kum havuzları ve 
bitki örtüsü ile donatılması öngörülen 
alanlardır.  

2. Çocuk oyun alanları konut alanları 
içerisinde güvenli ve kolay ulaşılabilir 
yerlerde, bu Planda ulaşım hiyerarşisi 
açısından en alt kademe yol olarak 
tanımlanan yerel yollardan (servis yolu) 
ve/veya yaya ve bisiklet yollarından 
cephe almalıdır.  

3. Parselasyon ve yeni inşaata yönelik olarak 
ilgili parselden ayrılan %10 oranındaki 
alan boyutu gereği ağırlıklı olarak çocuk 
oyun alanı ihtiyacını karşılamak amacı ile 
düzenlenecektir.  

4. Park alanları ise yürüyüş yolları, oturma 
grupları, fitness aletleri, açık spor 
tesisleri, çocuk oyun grupları ve 
benzerlerinin bir arada yer alabileceği 
çocuk oyun alanlarından daha büyük 
alana gereksinim duyulan alanlardır. Park 
alanları gereksinime bağlı olarak açık spor 
alanı olarak da düzenlenebilir.  

5. Büfe, tuvalet ve benzeri yardımcı 
fonksiyonlar sadece büyüklüğü 3000 m2 
ve üzeri büyüklükteki park alanlarında 
prefabrik yapı, hafif yapı ve benzeri kalıcı 
olmayan, istenildiğinde sökülüp başka 
yerde kurulabilen yapılar olması 30 m2’ye 
kadar veya yapı arsa oranının 0.005/1’i, 
kat adedinin 1’i aşmaması koşulu ile 
yapılabilir.  

1, 3 1, 3 
 
 

2. Kıyı rekreasyon alanı 
olarak Kumyalı’da 
yaklaşık 5,7 hektarlık kıyı 
rekreasyon alanı ve 
Balalan’da yaklaşık 3,8 
hektarlık kıyı rekreasyon 
alanı yapılması 
öngörülmüştür. Plan 
Alanında, tüm sahil şeridi 
içerisinde yaya ve 
bisiklet yolları ile sahil 
şeridinin sürekliliği 
devam ettirilecektir.  

6. Gezinti alanları, çocuk oyun alanları, 
ekstrem ve diğer açık spor alanları, 
botanik bahçesi, açık hava sahnesi, sergi 
salonu, piknik alanları, plaj, büfe, 
kafeterya ve benzeri halkın açık yeşil alan 
gereksinimlerinin karşılanabileceği 
kullanımlar yer alabilir. 

7. Bu alanlarda yapılabilecek yaya ve bisiklet 
yolları gelişmeleri için bkz. 4.4.1. Ulaşım 
Bölümü strateji 6 politika 10 

8. Kıyı rekreasyon alanları, alan bütününde 
projelendirilecek olup, bu alanlara 
yapılabilecek binalar projenin ayrılmaz 

2, 3 2, 3 
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STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

 parçası niteliğinde olacak ve yapı arsa 
oranı 0.005/1’i, kat adedi ise 1 katı 
aşmayacaktır. 

3. Geniş alan gereksinimi 
olan, bölgeye ve ülkeye 
hitap edebilecek 
kapsamda olan tematik 
bahçeler, eğlence parkı 
gibi rekreasyon alanları 
imar gelişme sınırları 
dışında yer alabilir. 

9. Bu alanlar verimli tarım toprakları (1., 2. 
ve 3. sınıf), veya halihazırda sınıfına 
bakılmaksızın üretim yapılan tarım 
alanları, sulak alanlar, ÖÇKB veya öneri 
ÖÇKB dışında olması gerekmektedir. 
Orman alanlarında yer alacaksa, ağaç 
varlığının korunması ve Orman Dairesi’nin 
görüşleri esas alınacaktır. 

10. Bu alanlara yapılabilecek binalar projenin 
ayrılmaz parçası niteliğinde olacak ve yapı 
arsa oranı 0.005/1’i, kat adedi ise 1 katı 
aşmayacaktır. 

2 2 

4. Bafra’da, Turizm 
Bölgesi’nin yılın 12 ay 
canlılığını sağlamak ve 
turizm sektörüne katkıda 
bulunmak üzere yaklaşık 
60 hektarlık bir alan 
eğlence parkı kullanımı 
için ayrılmıştır. 

11. Bu alanda tematik park, oyun alanları, 
eğlence üniteleri, eğlenceye yönelik 
kapalı ve açık alanlar, yeme-içme yerleri 
ve alışveriş alanları yer alabilir. 

12. Bu alanda yapılabilecek binalar, projenin 
ayrılmaz parçası niteliğinde olacak ve yapı 
arsa oranı 0.01/1’i, kat adedi ise 1 katı 
aşmayacaktır. 

2 2 

5. Plan alanındaki tüm açık 
ve yeşil alanlar, doğal 
alanlar ve kültürel 
alanlar arasında, 
bitkilendirilmiş yaya ve 
bisiklet yolları 
yapılacaktır. Bu sayede 
sürekliliği olan bir yeşil 
altyapı oluşması 
sağlanacaktır.  

13. Yapılacak tüm yaya ve bisiklet yollarında, 
yeşil peyzaj elemanları bulundurulacaktır. 
Bu elemanların gölgelendirme amacıyla 
da kullanılabilir olması gerekmektedir.  

 
 
 
 
 

3 3 

6. Bölge potansiyelinden 
yararlanılarak spor 
turizminin geliştirilmesi 
amacıyla Çayırova’da bir 
golf tesisi yapılacaktır.  

14. Bu alanda bir adet konaklama tesisi 
yapılacaktır. Tesiste, golf için zorunlu 
olabilecek yapı ve tesisler yanında bu 
kullanıma yardımcı restoran kullanımı 
bulunabilecektir. Tesis butik otel vb. 
statüde olup en fazla 80 yataklı olacaktır.  

15. Yapı arsa oranı 0.01/1’i, kat adedi 2’yi 
aşmayacaktır. Bina yüksekliği 8.20 m’yi 
aşmayacaktır. 

2, 5 2, 5 

7. Açık spor alanları yanı 
sıra kapalı spor 
alanlarının yapılmasına 
olanak sağlanacaktır. 

16.  Kapalı spor alanları, hizmet 
merkezlerinde, karışık kullanım 
alanlarında ve konut bölgelerinde yer 
alabilir.  

17. Kapalı spor alanlarının yapılaşma 
kuralları, bulunduğu bölgenin yapılaşma 
kuralları da göz önünde bulundurularak 

4 4 
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ihtiyaca göre Planlama Onayı aşamasında 
belirlenir. 

8. Çeşitli spor dallarındaki 
sporcuların antrenman 
kampı yapabilecekleri 
tesis Bafra’da spor tesisi 
alanında yapılacaktır. 

18. Bu alanda, açık ve kapalı spor alanları yer 
alacaktır.  

19. Tüm kapalı alanlar için toplam taban alanı 
oranı %20’i, yapı arsa oranı 0.20/1’i, kat 
adeti 2’yi, bina yüksekliği  ihtiyaca göre 
planlama onayı aşamasında 
belirlenecektir. 

20. Tesisin toplam alanı en az 10 hektar 
olacaktır. 

5 5 

 

4.3. EKONOMİK POLİTİKALAR 

 Turizm ve Eğlence Alanları 

AMAÇ 

1. Bölgedeki turizmin  Turizm Gelişim Yasası’na uygun olarak geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi  

2. Bölgede kültür  turizminin geliştirilmesi   
3. Turizm ve tarım sektörlerinin birbirini destekleyecek şekilde gelişmesinin sağlanması 
4. Kitle turizminin bölge ekonomisine katkısının sağlanması 
5. Bölgede eğlence sektörünün gelişmesine olanak sağlanması 

HEDEF 

1. Bafra Turizm Yatırım Bölgesinin yaklaşık 16000 yatak, Planlama Alanı içerisinde kalan 
diğer turizm alanlarının ise toplamda 2000 yatağı aşmaması 

2. Mevcut kitle turizminin planlı olarak devam ettirilmesi 
3. İklim, açık alanlar ve mevcut otellerin potansiyeli kullanılarak spor turizminin 

geliştirilmesi 
4. Bölgedeki turizm ürünleri ve bölge halkının üretim potansiyeli kullanılarak eko turizm, 

agro turizm ve küçük ve orta ölçekli turizmin geliştirilmesi, tarımsal ürünlerin işlenme 
süreçlerinin sergilenmesi ve turistik çekim oluşturmasının sağlanması 

5. Bölgedeki anıtsal yapıların, mimari, sanatsal ve çevresel değere sahip tarihi yapıların 
kültür turizmine hizmet etmek amacıyla korunarak geliştirilebilmesinin özendirilmesi  

6. Üzüm bağlarının yoğunlaştığı bölgelerde agro turizmin desteklenmesi 
7. Turizmin bölgeye olan katkısının sağlanması için eğlence alanlarının yaratılması ve bu 

alanların turizm sektörüyle ilişkisinin kurulması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Plan alanında, 2006 yılında yayımlanmış Bafra ve Yakın Çevresi 1. Etap Emirnamesi’ne göre 
ayrılmış bir Turizm Yatırım Bölgesi bulunmaktadır. Burada Turizm Gelişim Yasası’na uygun 
olarak toplamda 15 bin yatağın yer alabileceği 19 parsel (turistik konaklama tesislerine 
yönelik, 15 parsel Turizm Gelişme Alanı 1’de, 4 tanesi Turizm Gelişme Alanı 2’de) ayrılmıştır. 
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Ancak verilen izinlerde, bu sayı aşılmıştır. Halihazırda 15244 yatak izinlendirilmiş olup geriye 
kalan 4 parselin izinlendirilmediği göz önünde bulundurulursa, izinlendirilmiş tesislerdeki 
oranlara uygun olarak yeni gelişmelerin de izinlendirilmesi durumunda, bu rakam 16300 
civarında olacaktır (Turizm Gelişme Alanı 2’ye yaklaşık 200 yatak daha gelebilir, Turizm 
Gelişme Alanı 1’e yaklaşık 850 yatak daha gelebilir). Bu bağlamda, Bafra Turizm Yatırım 
Bölgesi’nin, plan alanıyla bölgeye katkı koyacak şekilde ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir.  

Bafra ve Yakın Çevresi 1. Etap Emirnamesi uyarınca Turizm Yatırım Bölgesi’nde ayrılan 15 
parsel büyük ölçekli turistik konaklama tesisleri için, 6 parsel ise küçük ve orta ölçekli turistik 
konaklama tesisleri için ayrılmıştır. Bu Plan kapsamında da bahse konu parsellerin aynı 
amaçlarla kullanılması hedeflenmiştir. Küçük ve orta ölçekli turistik konaklama tesisleri ve 
eğlence kullanımları için ayrılan alan, bu Plana ekli 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve 
Yapılaşma Kuralları Haritası’nda, Bafra Turizm Gelişme Alanı 2 olarak, büyük ölçekli turistik 
konaklama tesisleri için ayrılan parseller ise Bafra Turizm Gelişme Alanı 1 olarak 
isimlendirilmiştir. 

Önceden turizm alanı olarak belirlenen bir diğer turizm alanı ise 2004 yılında yayımlanan 
Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi  kapsamındaki 
Kumyalı Turizm ve Eğlence Alanı’dır. Bu alanda emirname kurallarına göre 200 yatağı 
aşmayan küçük ve orta ölçekli turistik tesisler ve eğlence kullanımı yer alması öngörülmüştü. 
Ancak destekleyici unsurlar olmadığından emirnamenin yayımlandığı günden bugüne bu 
bölge için öngörülen kararlar hayat bulmamıştır. Bu Plan kapsamında Emirnamede ayrılan 
alan yine turizm alanı olarak ayrılmış ancak Emirnameden farklı olarak bu alanın güneyinde 
önerilen kıyı rekreasyon alanı ve alternatif ulaşım rotaları gibi çekim unsurlarıyla 
desteklenerek, bahse konu turizm alanının hayat bulması hedeflenmiştir. 

Vizyon itibariyle Plan Alanının üreten bir bölge olmasından ve özellikle üzüm bağlarının 
bölgede yoğun olarak bulunmasından yola çıkarak, bölgede agro turizm yapılması uygun 
görülmüştür. Bağ bozumu, üzümden şarap, sucuk ve zivaniya gibi ürünlerin elde edilme 
süreci gibi tarımsal faaliyetlerin turistin ilgisini çekecek şekilde düzenlenmesi ve bu tür bir 
turizm modelinin hayat bulması için Mehmetçik ve Balalan yerleşim sınırları içerisinde agro 
turizm yapılmasına olanak sağlanmıştır.  

Bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın, mimari kimliğin korunması ve geliştirilebilmesi bölge 
imajının yaratılmasında, dolayısıyla bir turizm bölgesi olan plan alanının tanıtım ve 
pazarlanmasında oldukça önemlidir. Turizm sektörü için önemli bir faktör olan bölge imajının 
yaratılabilmesi için, anıtsal yapıların, mimari, sanatsal ve çevresel değere sahip tarihi 
yapıların kültür turizmine hizmet etmek amacıyla korunarak geliştirilebilmesi 
özendirilecektir. Bu bağlamda eski eserlerin korunması yanında geleneksel köyiçi dokularının 
korunarak geliştirilmesi de hedeflenmiştir. 

Turizm sektörünü destekleyen bir diğer sektör de eğlence sektörü olup  bölgede bu sektörün 
eksikliği göze çarpmaktadır. Bu Plan kapsamında, Kumyalı kıyı bölgesindeki turizm alanında 
eğlence kullanımlarına yer verilmesi yanında,  Balalan balıkçı barınağının güneyinde, kıyıya 
paralel uzanan yaklaşık 10 hektarlık bir alan da eğlence kullanımı için ayrılmıştır. 

Sonuç olarak Turizm Gelişim Yasası’ndaki yatak sayıları ve turizm modeli de dikkate alınarak; 
Bafra Turizm Gelişim alanına 16300 yatak, Kumyalı Turizm ve Eğlence Alanına 700 yatak, 
Köyiçlerine toplam 600 yatak, KA 4 bölgesine önerilen Yöresel evler bağlamında 100 yatak, 
imar gelişme sınırları dışında yapılabilecek agro turizm için 150 yatak, Bafra Karışık Kullanım 
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alanı için 150 yatak, Çayırova’da önerilen golf alanı için 80 yatak olmak üzere Planlama Alanı 
genelinde yaklaşık 18 bin yatak kapasitesi  hedeflenmiş ve bu doğrultuda yapılaşma kuralları 
belirlenmiştir. 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Bafra Turizm Bölgesi’nde 
(Bafra Turizm Gelişme 
Alanı 1), büyük ölçekli 
turistik konaklama 
tesisleri yer alacaktır.  

2. Sahil Şeridi içerisinde 
kalan alanlar tamamen 
kamunun kullanımına 
açık olacaktır. Turistik 
konaklama tesislerine ait 
hiçbir yapı (havuz, çardak 
vs dahil) sahil şeridi 
içerisinde yer alamaz. 

3. Her bir parsele inşa 
edilecek olan yapıların 
birbirlerine ve sahil 
şeridine gölge 
düşürmeyecek ve gerekli 
mahremiyeti sağlayacak 
mesafede yapılması 
sağlanacaktır. 

1. Bu alanda, Turizm Bakanlığı’nın 
denetleyeceği turistik konaklama tesisi 
dışında hiçbir gelişme yapılamaz. 

2. Bu alanda, hiçbir parselleme veya bölme 
işlemi yapılamaz. Ancak, Turizm Bakanlığı 
ve Planlama Makamı’nın uygun görmesi 
durumunda bazı parseller birleştirilebilir. 

3. Yol, su, elektrik, arıtma tesisi ve benzeri 
altyapısı bulunan, turistik konaklama 
amaçlı gelişmelerde; inşaat taban alanı 
oranı %35’i, toplam inşaat alanı oranı 
0.50/1’i aşamaz. Oteller ve apart otel 
binaları için bina kat sayısı 8 (sekiz)’i, 
bangalov binaları için bina kat sayısı 
1(bir)’i, bina toplam yüksekliği 5.20 
metreyi aşamaz. 

4. Bu alanda yapılacak turistik konaklama 
tesisine yönelik yeni inşaat ve ilave amaçlı 
gelişmeler, bu plan yürürlüğe girdiği 
tarihten önce alınan planlama onayında 
belirtilen yatak sayısını aşamaz. 

5. Halihazırda bu Plan yürürlüğe girdiği 
tarihten önce izinlendirilmemiş olan 
parsellerde, hektar başına düşen yatak 
sayısı 73’ü aşamaz. 

6. Sahil şeridi bir bütün olarak kamunun 
kullanımına açık olarak düzenlenecektir.  

7. Yapılacak olan yapıların Sahil Şeridi 
çizgisine olan mesafesi bina izdüşümü 
yüksekliğinin 3 katından, diğer parsel 
hudutlarına olan mesafesi ise bina 
izdüşümü yüksekliğinin 1 katından az 
olamaz.  

1 1, 2 
 
 

4. Turizm sektöründe 
çeşitliliği sağlamak ve her 
şey dahil konseptine 
alternatif olarak Bafra 
Turizm Gelişme Alanı 
2’de küçük ve orta 
ölçekli konaklama 
tesisleri veya eğlence 
kullanımları yer 
alabilecektir.  

 
 

8. Bu alanda, Turizm Bakanlığının 
Denetleyeceği, 200 yatağı aşmayacak 
turistik konaklama tesisleri yanında 
turizme hizmet edecek, lokanta, 
kahvehane, kafeterya, bar ve benzeri 
türdeki eğlence kullanımı amaçlı 
gelişmeler yapılabilir. Turistik konaklama 
tesislerinde, hektar başına düşecek yatak 
sayısı 400’ü aşamaz. 

9. Turizm kullanımına yönelik gelişmeler, 
toplam inşaat alanı oranının 1.50/1’i, 
inşaat taban alanı oranının %40’ı, bina kat 

1 1, 4, 
7 
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sayısının 4 (dört)’ü, bina toplam 
yüksekliğinin 15,24 metreyi (50 ayak) 
aşmaması koşulları ile yapılabilir. 

10. Yapılacak olan yapıların Sahil Şeridi 
çizgisine olan mesafesi bina izdüşümü 
yüksekliğinin 1 katından, diğer parsel 
hudutlarına olan mesafesi ise bina 
izdüşümü yüksekliğinin 1/2 katından az 
olamaz. Ancak her halukarda bina 
izdüşümünün parsel hudutlarına olan 
mesafesi 3 metreden az olamaz. 

11. Turizme hizmet edecek, lokanta, 
kahvehane, kafeterya, bar ve benzeri 
türdeki eğlence kullanımına yönelik 
gelişmeler ise toplam inşaat alan oranının 
0.40/1’i, inşaat taban alanı oranının 
%25’i, bina kat sayısının 2 (iki)’yi 
aşmaması koşulları ile yapılabilir. 

12. Lagun alanı ile Turizm Gelişme Alanı 1 
arasında kalan parsellerde, turistik 
konaklama tesisi yapılamaz. Bu 
parsellerde, bu bölge için belirlenen diğer 
kullanımlar belirtilen yapılaşma 
kurallarına uygun olarak yapılabilir. 

13. Bu alanda, hiçbir parselleme veya bölme 
işlemi yapılamaz. Turizm Bakanlığı ve 
Planlama Makamı’nın uygun görmesi 
durumunda bazı parseller birleştirilebilir.  

5. Kumyalı Turizm ve 
Eğlence Alanı’nda küçük 
ve orta ölçekli turistik 
tesisler ve eğlence 
kullanımları yer 
alabilecektir.  

6. Bu bölgedeki turistik 
konaklama tesisleri 
eğlence kullanımlarının 
çekiciliğini 
gölgelemeyecek ve 
bölgeye ekonomik katkı 
sağlayacak şekilde 
planlanacaktır. 

14. Bu alanda, 110 yatak kapasitesini aşmayan 
turistik konaklama tesisleri ile restoran, 
kafeterya ve benzeri eğlence kullanımları 
yer alabilir. 

15. Turistik konaklama tesislerinde hektara 
düşecek yatak sayısı 135 yatağı aşamaz. 

16. Planlama onayı aşamasında yapılacak olan 
gelişme başvurularında, planın 4.7.12 
bölümünde belitilen yol, yeşil alan vb 
kamusal alanlar Şehir Planlama Dairesi 
tarafından hazırlanacak olan şemaya 
uygun olarak kamuya terk edilecektir. 

17. Turizm alanından sahile/rekreasyon 
alanına kadar uzanan parseller için 
yapılacak gelişme başvurularında kamuya 
terk edilecek olan yeşil alan ve/veya yaya 
yolu kıyıların kamu yararına kullanımı 
amacına uygun olarak sahil tarafından 
ayrılacaktır. 

18. Yeni açılacak arsalarda, arsa 

1,5 1, 4, 
7 
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büyüklüklerinin en az %50’si 15 
19. 00 m2’den, %50’si 800 m2’den az olamaz. 
20. Bu alanda yapılabilecek turistik 

konaklamaya yönelik gelişmelerde toplam 
alan oranı 0.35/1’i, taban alanı oranı 
%20’yi, maksimum kat adedi 2 katı, 
maksimum yükseklik de 8.50 metreyi 
aşamaz. 

21. Bu alanda yapılabilecek diğer tüm 
kullanımlara yönelik gelişmelerin toplam 
alan oranı 0.35/1, taban alanı oranı %20, 
max. kat adedi 2 katı, maksimum 
yükseklik de 8.50 metreyi aşamaz.  

22. 1500 metrekareden küçük olan parseller 
üzerinde turistik konaklama tesisi 
yapılamaz. 

7. Mehmetçik ve Balalan 
yerleşim sınırları 
içerisinde, imar gelişme 
sınırları dışında tarımsal 
üretimin yapıldığı 
alanlarda agro turizm 
yapılmasına olanak 
sağlanacaktır. 

8. Tarımsal üretimi 
destekleyecek ve halel 
getirmeyecek kullanım 
ve büyüklükte yapılar yer 
alabilecektir. 

9. Yapılar Bölgenin 
dokusuna ve kırsal 
niteliklere uygun 
olacaktır. Enerji 
verimliliği ve çevresel 
altyapıya özen 
gösterilecektir. 

23. Tarımsal üretimin yapıldığı, büyüklüğü en 
az 15000 m2 olan bir parselde agro turizm 
tesisi yer alabilir. 

24. Tesiste üretilen ürünlerin depolanacağı bir 
depolama alanı ve/veya işleneceği bir 
tesis yanında restaurant ve/veya 20 
yatağı aşmayacak turistik konaklama 
tesisi yer alabilir. 

25. Üretilen ürünlerin depolanacağı bir 
depolama alanı ve/veya işleneceği bir 
tesis dışında kalan diğer binalar için 
toplam inşaat alanı 0,03/1’i, bina toplam 
alanı her halukarda 700 m2’yi bina kat 
sayısı 2’yi, yüksekliği 8,20 metreyi 
aşamaz.  

26. Üretilen ürünlerin depolanacağı depolama 
alanı ve/veya işleneceği bir tesis için 
yapılaşma kuralları ihtiyaca göre Tarım 
Bakanlığı ve Sanayi Dairesi tarafından 
belirlenmekle birlikte toplam inşaat alanı 
oranı 0.07/1’i aşamaz.  

27. Yapılacak olan tüm yapılarda mimari 
dokuya uygunluk ve yöresel malzemelerin 
kullanımı sağlanacaktır. Turistik 
konaklama tesisi 2012 Oteller Tüzüğü’nde 
bulunan yöresel ev kullanımı için 
tanımlanmış mimari özelliklere uygun 
olarak yapılacaktır. 

28. Elektrik altyapısı olmayan bölgelerde 
Yenilenebilir enerji sistemlerinin 
kullanılması zorunluluktur. (bkz. 4.7.19. 
Küçük Ölçekli Güneş Enerji Panellerinin 
Kurulumuna Yönelik Kurallar) 

1, 3 1, 4, 
6 
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29. Çevre Koruma Dairesi, Tarım Dairesi, 
Turizm Planlama Dairesi ve ilgili diğer 
kurumlar tarafından belirlenecek kural ve 
koşullara uyulacaktır. 

10. Bölgedeki anıtsal 
yapıların, mimari, 
sanatsal ve çevresel 
değere sahip tarihi 
yapıların kültür 
turizmine hizmet etmek 
amacıyla korunarak 
geliştirilebilmesinin 
özendirilmesi  

 

30. Anıtsal yapıların, mimari, sanatsal ve 
çevresel değere sahip tarihi binaların 
yoğunlaştığı Çayırova ve Pamuklu 
dışındaki köy merkezlerinde (Köyiçi 
Alanlarında) azami 30 yatağa kadar 
turistik pansiyon vb konaklama tesisleri 
yer alabilecektir. 

31. Bu Plan kapsamında korunacak bina 
olarak belirlenen binalarla ilgili olarak 
ilave, tadilat, kullanım değişikliğine 
yönelik gelişme başvuruları  Anıtlar 
Yüksek Kurulunun görüşüne uygun olarak 
sonuçlandırılacaktır. 

32. Halihazırda ibadet amacı ile kullanılmayan 
anıtsal binalara binanın yapılış amacı ile 
örtüşebilecek uygun işlevler yüklenerek 
turizme kazandırılacaktır.  

33. Her halukarda, bulunduğu bölgenin 
yapılaşma kuralları geçerli olacaktır. Bkz 
4.5.8.1 Köyiçi Koruma Alanları 

1, 2 1, 5 

11. Balalan’da kıyı 
rekreasyon alanının 
güneyinde eğlence 
kullanımlarının yer 
almasına olanak 
sağlanacaktır. 

 

34. Bu alanda, düğün salonu, disko ve gece 
kulübü dışındaki restaurant, kafe, oyun 
salonu vb eğlence kullanımları ile günlük 
gereksinimleri karşılamaya yönelik büfe 
ve su sporlarına yönelik küçük ticari 
işletmeler yer alabilir.  

35. Planlama onayı aşamasında yapılacak olan 
gelişme başvurularında, planın 4.7.12 
bölümünde belitilen yol, yeşil alan vb 
kamusal alanlar Şehir Planlama Dairesi 
tarafından hazırlanacak olan şemaya 
uygun olarak kamuya terk edilecektir.  

36. Açılacak arsa büyüklüğü 1000 m2’den az 
olamaz. 

37. Bu alanda yapılabilecek gelişmelerin 
toplam inşaat alanı oranı 0.35/ 1’i, taban 
alanı oranı %20’yi, kat adedi 2’yi, bina 
yüksekliği 8.50 metreyi aşamaz. 

5 7 

12. Bölge potansiyelinden 
yararlanılarak spor 
turizminin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir.  

38. Bafra’da kapalı ve açık spor alanlarının yer 
alacağı spor tesis alanı sağlanmıştır. 
(bknz. Bölüm 4.2.6, strateji 8 ve 
politikaları) 

39. Çayırova’da golf tesisinin yer alacağı bir 
alan sağlanmıştır. (bknz. Bölüm 4.2.6, 
strateji 6 ve politikaları) 

1, 4 1, 3 
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 Hizmet Merkezleri, Karışık Kullanım Alanları ve Faaliyet Koridorları 

AMAÇ 

1. Köylerde ekonomik canlılığın sağlanması ve istihdam olanaklarının yaratılması 
2. Turizm sektöründen yeterli payı alabilecek diğer sektörlerin desteklenmesi 
3. Bölgedeki ticari ihtiyaçların karşılanması 
4. Bölgede sosyo-kültürel ihtiyaçların karşılanması 
5. Bölgede kamusal hizmet ihtiyaçlarının karşılanması 
6. Bölgede eğlence-dinlence ihtiyaçlarının karşılanması 
7. Hizmet merkezlerinin ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin sağlanması 

HEDEF 

1. Ticari, sosyo-kültürel ve kamusal hizmetlerin karşılanması için her yerleşimde bir hizmet 
merkezi sağlanması 

2. Çayırova ve Bafra’da, ticaretin yanı sıra eğlence-dinlence sektörünün de gelişebileceği 
karışık kullanım alanlarının sağlanması 

3. Turizmin yan sektörlerinin gelişmesi için yatırım cazibesi yaratılması 
4. Halkın, yerel potansiyellerden yararlanarak turizm sektörüne dahil olmasının sağlanması  
5. Turizmin yan sektörlerinin, yaşam alanlarıyla bütünleşik olacak şekilde ve belli 

bölgelerde toplanarak, teknik altyapı anlamında daha ekonomik olmasının sağlanması, 
ayrıca sektörlerin verimliliğinin arttırılmasının sağlanması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Hizmet merkezleri, genel bir ifadeyle, yaşayanların ticaret, iş, yönetim gibi kentsel faaliyetler 
ile eğlence-dinlence ve sosyo-kültürel aktivite ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile planlanır. 
Hizmet merkezleri planlamasında dikkat edilen en önemli unsurlar, toplumsal ihtiyaçlar, 
kullanıcıların erişilebilirliği ve burada yer alacak faaliyetlerin ekonomik olarak sürdürülebilir 
olmasıdır. Bu bağlamda, planlama alanında köyiçi hizmet merkezleri ve karışık kullanım 
alanları tanımlanmıştır.  

Plan alanındaki tüm yerleşimlerde köyiçi hizmet merkezi yer alacaktır. Merkez yerleşim olan 
Mehmetçik köyiçi hizmet merkezi, bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanacağı en büyük hizmet 
merkezidir. Karışık kullanım alanları ise Çayırova ve Bafra yerleşimlerinde bulunacaktır. Bafra 
karışık kullanım alanı, yerleşim ile turizm bölgesini fonksiyonel ve fiziksel olarak birbirine 
bağlayan ağırlıklı olarak ticaret ve eğlence-dinlence kullanımlarını içeren, bunların yanısıra 
turizm kullanımlarını barındıran bir alandır. Çayırova’daki karışık kullanım alanı ise Plan alanı 
girişinde Bafra turizm bölgesine ayrılan kavşak etrafında oluşturulmuştur. Bir geçiş alanı 
konumunda olan bu alan, ziyaretçilerin ticaret ve eğlence-dinlence ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir alandır. 
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1. Tüm hizmet 
merkezlerinde ticaret, 
kamu kullanımı, ofis, 
yönetim binaları, eğlence-
dinlence, sağlık, eğitim 
(kreş, okul öncesi eğitim, 
özel eğitim, dershane) ve 
sosyal hizmet kullanımları 
yer alabilecektir. 

1. Bu alanlarda, Köyiçi Koruma Alanları 
kuralları uygulanacaktır. (bkz. Bölüm 
4.5.8.1. Köyiçi Koruma Alanları) 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 

7 

1, 3, 5 

2. Turizmin bölgede 
çeşitlendirilmesinin 
sağlanması amacıyla 
potansiyeli yüksek olan 
köy merkezlerinde turistik 
pansiyon ve benzeri küçük 
ölçekli turistik konaklama 
tesislerinin  yapılması 
teşvik edilecektir. 

2. Köyiçi Koruma Alanları kuralları 
uygulanacaktır. (bkz. Bölüm 4.5.8.1. 
Köyiçi Koruma Alanları) 

1 4 
 
 

3. Tüm hizmet 
merkezlerinde konut 
kullanımı yapılabilecektir.  

3. Köyiçi Koruma Alanları kuralları 
uygulanacaktır. (bkz. Bölüm 4.5.8.1. 
Köyiçi Koruma Alanları) 

7 5 

4. Çayırova’daki karışık 
kullanım alanı Plan alanı 
girişinde Bafra turizm 
bölgesine ayrılan kavşak 
etrafında 
oluşturulmuştur. Bir geçiş 
alanı konumunda olan bu 
alan ziyaretçilerin ticaret 
ve eğlence-dinlence 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir alandır. 

4. Bu alanda, akaryakıt istasyonu hariç tüm 
diğer ticaret kullanımları yapılabilir. 

5. Disko, gece kulübü, casino (kumarhane), 
yarış alanı ve at binicilik alanı haricinde 
tüm diğer eğlence-dinlence kullanımları 
yapılabilir.   

6. Konut kullanımları yer alabilir.  
7. Yapılaşma kuralları için bakınız 4.2.1 

Konut Alanları-Genel Strateji ve 
Politikaları ve bakınız konut bölgesi 
politikaları KA2 

2,3,6 2,3,5 

5. Bafra’da karışık kullanım 
alanı ve faaliyet koridoru, 
yerleşim ile turizm 
bölgesini fonksiyonel ve 
fiziksel olarak birbirine 
bağlayan ağırlıklı olarak 
ticaret ve eğlence-
dinlence kullanımlarını 
içeren, bunların yanısıra 
turizm kullanımlarını 
barındıran bir alandır. 

8. Bu alanda, akaryakıt istasyonu hariç tüm 
diğer ticaret kullanımları yapılabilecektir. 

9. Disko, gece kulübü, casino (kumarhane), 
yarış alanı ve at binicilik alanı haricinde 
tüm diğer eğlence-dinlence kullanımları 
yapılabilir.    

10. Turizm kullanımlarından turistik pansiyon 
ve benzeri küçük ölçekli konaklama  
kullanımları yapılabilir. Yatak sayısı 30’u 
aşamaz. 

11. Konut kullanımı yer alabilir. 
12. Karışık kullanım alanında, ana yaya aksına 

cephe alan parsellerde zemin katın konut 
dışı kullanım olması zorunludur. 

13. Karışık kullanım alanında olup ana yaya 
aksından cephe almayan parsellerle, 

2,3,6 2,3,4,5 
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faaliyet koridoruna cephe alan 
parsellerde, konut kullanımı zemin katta 
da yer alabilir. 

14. Net konut yoğunluğu 35 konut/ha’dan 
fazla olamaz. Arsa büyüklüğüne göre 
hesaplama sonrası bulunan kesirli sayı 
onda beş ve üzeri olduğu durumlarda 
konut sayısı bir üst tam sayıya 
tamamlanır. 

15. Yapılacak gelişmelerde, Bölüm 4.7.12’de 
belirtilen kamusal alanlara ek olarak, 
Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları 
Haritası’nda sarı renkle gösterilen kamu 
yoluna cephesi olan parsellerde, yol 
ortasından itibaren 8 metre derinlikteki 
alan kamuya terkedilecektir. Kamu 
yolunun toplam genişliği 16 metre 
olacaktır.  

16. Karışık kullanım alanı içerisinde yer alan 
parsellere yeterli kamu yolu erişimi 
sağlanmasının ardından gelişme planı 
haritasında sarı renkle gösterilen kamu 
yolu yayalaştırılacaktır.  

17. Karışık Kullanım alanı ve faaliyet 
koridorunda taban alanı oranı %40’ı, yapı 
arsa oranı 0.60/1’i, kat adeti 3’ü, bina 
yüksekliği 11.40 metreyi aşamaz. Yeni 
açılacak arsalarda minimum büyüklük 800 
m2 olacaktır. 

18. Bafra Karışık Kullanım Alanı’nda, iki farklı 
yapılaşma kuralı belirlenmiştir. 
 Yaya yolu üzerinde bitişik nizamda bir 

ticaret aksı oluşturabilmek amacıyla,  
o Yaya yolundan cephe alan parsellerin 

bu cephesinde yol çekilişi alındıktan 
sonra  10 ayak çekilişi olmaksızın, 
binanın parsel hududuna bitişik 
olması zorunludur.  

o Yaya yoluna cephesi olan komşu 
parsellerin sınırları için 10 ayak bina 
yaklaşma sınırı kuralı aranmayacaktır.  

o Diğer cephelerden ve 1/25000 
Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma 
Kuralları Haritası’nda toplayıcı yol 
olarak belirlenmiş yollara cephe alan 
parsel hududu için bina yaklaşma 
sınırı asgari 10 ayak’tır. 

 Yaya yoluna cephesi olmayan diğer 
parsellerde parsel hudutlarından 10 
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ayak çekilişleri ve gerekli tüm diğer 
çekilişler alınarak yapılaşma 
sağlanacaktır. 

19. Gelişme Planında mavi taralı renkle 
gösterilen parsellerin yoldan 40 metre 
derinliğe kadar olan kısımları Faaliyet 
Koridoru kapsamındadır.  

20. Mevcut parselin yol hududuna olan 
derinliğinin 40 metreyi aşması durumunda 
40 metre sonrasında kalan alanda sadece 
konut kullanımı amaçlı gelişmeler 
yapılabilir. Bu gibi durumlarda 40 metre 
sonrasında kalan parsel alanın inşaat 
hakkı konut dışı kullanım ve/veya karışık 
kullanım amacı ile kullanılamaz. Yeni 
inşaat ve ilaveye yönelik gelişmelerde 
konut dışı ve/veya karışık kullanım amacı 
ile kullanılacak olan binanın 1.20 
metreden yüksek herhangi bir noktası yol 
hududundan 37 metreden fazla derinliğe 
yapılamaz.  

 Akaryakıt İstasyonları 

Akaryakıt istasyonları, imar gelişme sınırları dışında kalan tarımsal gelişme alanında, Bu 
Planda bölgesel yollar (bölünmüş yollar) ve ana dağıtıcı yollar (1. derece yollar) olarak 
belirlenmiş güzergahlar üzerinde, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve 
Denetimi Yasası Madde 8(3) altında yapılan “Akaryakıt İstasyonlarının Niteliklerini 
Düzenleme” tüzüğünde yer alan güvenlikle ilgili kriterlere, iki akaryakıt istasyonu arasındaki 
mesafe ve benzeri diğer standart ve kurallara uygun olarak yapılabilir. 

Akaryakıt istasyonu amaçlı gelişmeler, araba yıkama, akaryakıt alma yerleri, araba aksesuarı 
ile gıda türü küçük satış yeri türünde işlevleri kapsayabilir. Yapılaşma kural ve koşulları 
ihtiyaçlar doğrultusunda Planlama onayı aşamasında belirlenecektir. Mevcut akaryakıt 
istasyonlarına yapılacak ilave başvuruları, Çevre Koruma Dairesi’nin, Karayolları Dairesi’nin 
görüşleri ve “Akaryakıt İstasyonlarının Niteliklerini Düzenleme” tüzüğü dikkate alınarak 
sonuçlandırılacaktır. 

 Sanayi 

AMAÇ 

1. Plan alanında, eko ve agro turizmi desteklemek, kitle turizminin bölge ekonomisine 
katkısını sağlamak ve üreten bölge olma eğilimini desteklemek amacıyla tarıma dayalı 
sanayinin geliştirilmesi 

2. Mevcut Mehmetçik Sanayi Bölgesi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
3. Mevcut ve yeni önerilecek sanayi alanlarında mekan kalitesinin arttırılması ve çevresel 

altyapının sağlanması 



61 
 

HEDEF 

1. Pamuklu ve Çayırova’da tarıma dayalı sanayi alanlarının sağlanması 
2. Mehmetçik Sanayi Bölgesi için kullanım türlerinin belirlenmesi ve çevresel altyapının 

sağlanması 
3. Sanayi alanlarında çevre kirliliğini önleyecek önlemlerin alınması ve çevreye duyarlı 

sanayi alanlarının sağlanması 
4. Üretimin desteklenmesi adına sanayi bölgelerinin dışında da tarıma dayalı sanayi 

kullanımlarının yapılmasına olanak sağlanması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Plan alanında, eko ve agro turizmi desteklemek, kitle turizminin bölge ekonomisine katkısını 
sağlamak ve üreten bölge olma eğilimini desteklemek amacıyla Pamuklu ve Çayırova’da 
tarıma dayalı sanayi alanları önerilmiştir. Tarıma Dayalı Sanayi, tarım ürünlerini hammadde 
olarak kullanıp değişik işlemlerden geçirerek nitelik ve niceliklerini iyileştiren, imalat 
sanayinin bir alt dalıdır. Tarım ile sanayi sektörünün karşılıklı etkileşiminin gerçekleştiği ve 
bütünleşmesinin gerekli olduğu bir sanayi türüdür.4 Pamuklu ve Çayırova’da önerilen bu 
alanlarda, gıda ürünleri ve içecek imalatı, tekstil ürünleri imalatı  ile depolama ve toptan satış 
birimleri yer alabilecektir. Bu bölgelerde,  ürünlerin imalatının yapılmasının yanında, 
sergilendiği ve satışının yapıldığı alanlar da yer alabilecektir. Plan alanında, ürünlerin 
sürekliliğini sağlamak maksadıyla, üretimde kooperatifleşme teşvik edilecektir. Tarımsal 
üretimle ilgili kooperatifler, bu alanlarda yer alabilecektir. 

Pamuklu’da sanayi kullanımı için ayrılan yaklaşık 15 hektarlık alanda, tarıma dayalı sanayi 
kullanımlarının yanı sıra küçük ölçekli sanayi kullanımları da yer alabilecektir. Yapılacak olan 
organizasyonda, tarıma dayalı sanayi alanı ve küçük sanayi alanı birbirinden ayrı olarak 
tasarlanacaktır.  

Mehmetçik’te bir sanayi bölgesi mevcuttur. Farklı kullanımların yer aldığı bu alanda, Planla 
birlikte, mevcut sanayi bölgesi iki bölüme ayrılmış, bir kısmının küçük ölçekli sanayi bölgesi, 
diğer bir bölümünün ise tarıma dayalı sanayi bölgesi olması önerilmiştir. Ayrıca bu alanda 
altyapı yetersizlikleri mevcuttur. Bu sebeple, bölgenin altyapısında ve organizasyonunda 
birtakım düzenlemeler önerilmiştir.  

Mevcut sanayi bölgelerinin yerlerinin dolması ve/veya yetersiz olduğunun ve yeni sanayi 
bölgesi ihtiyacı olduğunun Sanayi Dairesi tarafından tespit edilmesi durumunda yerleşim 
alanları, verimli tarım toprakları, sulak alanlar ve benzeri hassas alanlar dışında Planlama 
Makamının uygun göreceği bir alanda İmar Planı Değişikliğine gerek kalmaksızın Sanayi 
Dairesi’ne bağlı Sanayi Bölgeleri belirlenebilir. 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Pamuklu’da gösterilmiş 
olan Sanayi Alanında 
yapılacak olan organizasyon 
tasarımı sonrası 
belirlenecek bir 

1. Bu alanda gıda ürünleri ve içecek imalatı, ve 
tekstil ürünleri imalatı, deri ve deri ürünleri 
imalatı, depolanması ve satışı yer alacaktır. 

2. Yeni açılacak parseller minimum 2500 m2 

olacaktır.  

1, 3 1, 3 

                                                           
4 
https://www.tarimziraat.com/tarim_sozlugu/743/tarima_dayali_sanayi_tarimsal_sanayi_agro_endustiri_nedir 
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bölümünde, tarımsal 
ürünlerin işlenebileceği, 
depolanabileceği, sergi ve 
satışının yapılabileceği bir  
Tarıma Dayalı Sanayi Alanı 
yer alacaktır. 

 

3. Yapı-arsa oranı 1.00/1’I, taban alanı %50’yi 
bina kat sayısı 2’yi geçemez.  

4. Her bir parsel kendi sınırları içerisinde bir 
tampon yeşil alan oluşturacaktır. Her bir 
parselin tüm parsel hudutlarından 3 metre 
derinliğinde kalan alan tampon yeşil alan 
amacıyla düzenlenecektir. Bu alan 
içerisinde herhangi bir yapı yapılamaz.    

5. Tampon yeşil alan ağaçlandırılacaktır. 
2. Pamuklu’da belirlenmiş 

olan Sanayi Alanında 
yapılacak olan organizasyon 
tasarımı sonrası 
belirlenecek diğer 
bölümünde, küçük sanayi 
işletmeleri ve depolama 
(üretimle birlikte olacak 
şekilde) kullanımlarının yer 
alabileceği bir Küçük Ölçekli 
Sanayi Alanı yer alacaktır. 

1. Bu alanda, küçük ölçekli sanayi işletmeleri 
ve depolama (üretimle birlikte olacak 
şekilde) kullanımı yer alacaktır. 

2. Bölge içerisinde açılacak en küçük parsel 
büyüklüğünün 1000 m2’den az olmaması 
ve her bir işletme için azami parsel 
büyüklüğünün 2000 m2’yi aşmaması 
esastır.  

3. Yapı-arsa oranı 1.00/1’i, taban alanı %50’yi 
bina kat sayısı 2’yi geçemez. 

4. Her bir parsel kendi sınırları içerisinde bir 
tampon yeşil alan oluşturacaktır. Her bir 
parselin tüm parsel hudutlarından 2 metre 
derinliğinde kalan alan tampon yeşil alan 
amacıyla düzenlenecektir. Bu alan 
içerisinde herhangi bir yapı yapılamaz. 

5. Tampon yeşil alan ağaçlandırılacaktır. 

1, 3 1, 3 

3. Çayırova’da tarımsal 
ürünlerin işlenebileceği, 
depolanabileceği, sergi ve 
satışının yapılabileceği bir  
Tarıma Dayalı Sanayi Alanı 
önerilmiştir. 

6. Bu alanda gıda ürünleri ve içecek imalatı, 
tekstil ürünleri imalatı, deri ve deri ürünleri 
imalatı, depolanması ve satışı yer alacaktır. 

7. Yeni açılacak parseller minimum 2500 m2 

olacaktır.  
8. Yapı-arsa oranı 1.00/1’I, taban alanı %50’yi 

bina kat sayısı 2’yi geçemez. 
9. Her bir parsel kendi sınırları içerisinde bir 

tampon yeşil alan oluşturacaktır. Her bir 
parselin tüm parsel hudutlarından 3 metre 
derinliğinde kalan alan tampon yeşil alan 
amacıyla düzenlenecektir. Bu alan 
içerisinde herhangi bir yapı yapılamaz.    

10. Tampon yeşil alan ağaçlandırılacaktır.  

1, 3 1, 3 
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4. 1/25000 Ölçekli Gelişme 
Planı ve Yapılaşma Kuralları 
Haritası’nda gösterilen 
sanayi bölgeleri dışında, 
belirlenen kriterlere 
uyulması koşulu ile 
münferit tarıma dayalı 
sanayi tesisleri 
yapılabilecektir. 

11. Yeterli yol bağlantısı olması koşuluyla, “deri 
ve deri ürünleri imalatı dışındaki” bu tür 
münferit kullanımlar, verimli tarım 
toprakları, sulak alanlar, doğal ve kültürel 
alanlar, ormanlar, kıyılar ve dere yatakları 
haricindeki tarımsal gelişme alanlarında yer 
alabilir.  

12. En yakın yerleşime en az 1 km uzaklıkta yer 
alacaktır. 

13. Sanayi Dairesi’nin olumlu görüşü ve 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü 
uyarınca Çevre Koruma Dairesi tarafından 
“Çevresel etkileri önemsiz” veya “ÇED 
olumlu” kararının olması gerekmektedir. 

14. Yapı-arsa oranı 0.10/1’i, kat sayısı 2’yi 
aşamaz. 

15. En küçük parsel büyüklüğü 5 dönümden 
(6690 m2) az olamaz. 

1 4 

5. Mevcut Mehmetçik Sanayi 
Bölgesi tarıma dayalı sanayi 
ve küçük ölçekli sanayi 
olarak geliştirilecektir. 

16. Sanayi bölgesinin Vatan Caddesi’nin 
kuzeyinde kalan kısmında, bu Planın 
yürürlüğe girmesinden önce mevcut 
kullanımlar dışında, küçük ölçekli sanayi 
işletmeleri ve depolama kullanımı yer 
alacaktır. Bu bölgede yeni açılacak en küçük 
parsel 800 m2 olacaktır. Yapı-arsa oranı 
1.00/1’i, taban alanı %50’yi bina kat sayısı 
2’yi geçemez. 

17. Sanayi bölgesinin Vatan Caddesi’nin 
güneyinde kalan kısmında, tarıma dayalı 
sanayi yapılacaktır. Bu bölgede yeni 
açılacak en küçük parsel 2500 m2 olacaktır. 
Yapı-arsa oranı 1.00/1’i, taban alanı %50’yi 
bina kat sayısı 2’yi geçemez. 

2, 3 2, 3 

6. Sanayi Bölgelerinin çevreye 
duyarlılığı ve uyumlu 
gelişimi sağlanacaktır. 

18. Sanayi Bölgelerindeki faaliyetlerin, hem 
komşu parsellere hem de çevresine etki 
etmeden sürdürülebilmesi için her parsel 
kendi tampon yeşil alanını oluşturacaktır.  

3 3 

 Tarım ve Hayvancılık 

AMAÇ 

1. Üretimin kalite ve kapasitesini arttırmak, sürekliliğini sağlamak 
2. Verimli tarım topraklarının korunmasını sağlamak 
3. Üretimi agro turizm modelinde bir turizm ürünü haline getirmek 
4. Arıcılığın geliştirilmesi 
5. Balıkçılığın geliştirilmesi  
6. Küçük ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi 
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1. Bölgede yetişen ürünlerin üretiminin arttırılarak diğer sektörlerle işbirliğinin 
sağlanması 

2. 1. 2. 3. ve 4. Sınıf verimli tarım topraklarının imara kapatılarak korunması 
3. Tarımsal ürünlerin işlenme süreçlerinin sergilenmesi ve turistik çekim oluşturmasının 

sağlanması 
4. Arıcılık alanlarının korunması ve bal üretiminin teşvik edilmesi 
5. Balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi 
6. Organize ağıl alanlarının iyileştirilmesi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Planlama alanının öncü sektörlerinden biri de tarım sektörüdür. Üreten bölge vizyonuyla 
hazırlanan bu planda, tarım ve hayvancılık sektörleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle bu 
bölgede yetişen ürünlerin üretim kapasitesini arttırmak, kooperatifleşerek hem kaliteyi hem 
de diğer sektörlerle işbirliğini sağlamak ana stratejilerden birisidir. Bölgenin öne çıkan 
ürünlerinin (üzüm, zeytin ve harnup) hem hasat hem de işlenme süreçlerini sergileyerek, 
ziyaretçilerin bu süreçlere katılımını sağlayarak bölgede tarımla turizmin birleştiği bir turizm 
modeli- agroturizm oluşturulması hedeflenmiştir. Bunun haricinde tüm üretimin 
kooperatifler sayesinde, bölgedeki herşey dahil konseptli otellere satılması hem tarım hem 
de turizm sektörlerine büyük avantajlar sağlayacaktır.  

Bunların yanı sıra planlama alanında gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetlerinin gelişerek 
devam edebilmesine olanak sağlanmıştır.  

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. İmar gelişme sınırları 
belirlenmiştir. 

1. Tarımsal Gelişme Alanlarında yapılabilecek 
gelişmeler ve bu gelişmelere dair 
yapılaşma kuralları için bkz. 4.5.5. İmar 
Gelişme Sınırı Dışında Kalan Alanlar 
Bölümü 

1, 2, 
3 

1, 2, 
3 

2. Arıcılık alanları korunacak, 
yenilerinin 
oluşturulmasına imkan 
sağlanacak ve bal üretimi 
teşvik edilecektir. 

2. 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve 
Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilen 
arıcılık alanları korunacaktır.  

3. Yeni oluşturulacak arıcılık alanları tarımsal 
gelişme alanı içerisinde yapılacaktır. 

4. Bal üretimi tarıma dayalı sanayi faaliyeti 
olarak 4.3.4 Sanayi Bölümünde belirtilen 
kurallara uygun olarak yapılacaktır. 

4 4 
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3. Balıkçı barınakları 
geliştirilecek, balık 
çiftliklerinin yapılmasına 
imkan tanınacaktır.  

5. Balalan ve Kumyalı’da bulunan mevcut iki 
balıkçı barınağının altyapıları 
geliştirilecektir.  

6. İhtiyaç durumunda mevcut balıkçı 
barınaklarının kapasite arttırımı ve/veya 
ilave ve tadilata yönelik yapılaşma kuralları 
Planlama Onayı aşamasında Limanlar 
Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ve 
Hayvancılık Dairesi ile istişare edilerek 
belirlenecektir. 

7. Balık çiftlikleri yer seçimi ve yapılaşma 
kuralları Planlama Onayı aşamasında 
Çevre Koruma Dairesi, Veteriner Dairesi ve 
Hayvancılık Dairesi ile istişare edilerek ve 
Limanlar Dairesinden görüş alınarak 
belirlenecektir. 

5 5 

4. Hayvancılık faaliyetleri 
Bafra ve Pamuklu’da 
belirlenen organize ağıl 
bölgelerinde ve/veya 
tarımsal gelişme alanı 
içinde münferit olarak 
yapılabilecektir. 

8. Münferit hayvancılık faliyetleri yerleşim 
alanları, sulak alanlar, verimli tarım 
toprakları, dere yatakları dışında kalan 
alanlarda, aynı zamanda Hayvan Sağlığı 
Yasası uyarınca , katı, sıvı atık, gübre 
yönetimi ve atık depolama alanlarından 
etkilenmeyecek mesafede olması koşulu 
ile Hayvancılık Dairesi’nin, Veteriner 
Dairesi’nin ve Çevre Koruma Dairesi’nin 
görüşlerine bağlı olarak yapılabilecektir. 

9. Organize ağıl bölgeleri, yerleşim yerlerine 
en az 1000 metre uzaklıkta olacaktır. 
Ancak rüzgar yönü dikkate alınarak, 
topoğrafya, orman alanı vb kokuyu 
engelleyecek doğal eşikler olması 
durumunda bu mesafe azaltılabilir. 

6 6 

4.4. TEKNİK ALTYAPI VE KAMUSAL HİZMET POLİTİKALARI 

 Ulaşım 

AMAÇ 
1. Arazi kullanım planlamasına uygun olarak ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ve kaza 

risklerinin azaltılması 
2. Alternatif ulaşım modlarının sağlanması 
3. Karbon emisyonunun azaltılması ve hava kalitesinin arttırılması 
4. Alternatif ulaşım rotalarıyla bölgenin ziyaret edilmesi için bir çekim unsuru olmasının 

sağlanması 
5. Erişilebilirliğin arttırılması 
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1. Plan alanında ulaşım hiyerarşisi ve altyapısındaki sorunların giderilmesi 
2. Toplu taşımanın geliştirilebilmesinin sağlanması 
3. Yaya yollarının sağlanması  
4. Plan alanı genelinde bisiklet yolu ağının oluşturulması 
5. Bisiklet ve yürüyüş güzergahlarının, köy merkezlerini, kamusal alanları, turizm alanlarını, 

doğal ve tarihi kültürel miras alanları kapsayacak şekilde hem turiste hem de yerli halka 
yönelik bir rota oluşturulması 

 Karayolu Ulaşımı 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Yol Hiyerarşisi: Plan 
alanında tüm 
karayollarının 
altyapılarının 
iyileştirilmesi ve kaza 
risklerinin azaltılması veya 
ortadan kaldırılması için 
yol hiyerarşisi 
belirlenmiştir. Plan 
alanında, kullanım 
amaçlarına, genişliklerine 
ve konumlarına bağlı 
olarak 4 farklı yol 
kategorisi uygulanacaktır. 

1. Bölgesel yollar: 
Bölgesel yollar, şehirler ve bölgeler arası 
ulaşım amaçlı kullanılan hızlı ve kesintisiz 
trafik akışı sağlayan yollardır. Bu tür 
yollardan cephe alan parsellerden 
bölgesel yola doğrudan giriş-çıkış 
olmayacaktır. Hali hazırda alternatif yol 
güzergahları bulunmayan parsellere 
alternatif yol bağlantıları sağlanmasının 
ardından bölgesel yollara giriş ve çıkışlar 
kapatılacaktır. 
Bu türde yollara ancak kendi eşdeğeri 
olan yollar veya ana dağıtıcı yollar 
bağlanabilirken yerel yollar  bağlanamaz. 
Toplayıcı yolların bağlanabilmesi için ise 
ayrılma ve katılma şeritlerinin yapılması 
gerekmektedir. 
Bölgesel yollara cephe alan parsellerden 
ayırıcı yeşil alan ve yol maksatları için 40 
ayaklık (12,2 metre) bir alan kamuya terk 
edilecektir. Planlama alanı hudutları 
içerisindeki mevcut bölgesel yol İskele-
Karpaz arası güzergahtır. Bu yolun 
geliştirilmesi önerilmektedir. 
 

2. Anadağıtıcı yollar: 
Kentsel işlevleri mümkün olduğunca 
doğrudan birbirine veya bölgesel yollara 
bağlayan, kavşak sayısı kısıtlanmış ve 
mümkün olan yerlerde araç giriş ve 
çıkışlarının olmadığı ve bundan dolayı 
rahat trafik akışının sağlandığı 
güzergahlardır. Bu tür yollar otobüs 
güzergah ağı olarak kullanılmaya imkan 
verecek şekilde tasarlanacak ve yol 
boyunca uygun noktalara otobüs 
durakları yerleştirilecektir. 

1 1 
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Ana dağıtıcı yollar üzerinde yaya ve 
bisiklet ulaşımına özel önem 
gösterilecektir. Bu tür yollarda tavsiye 
edilen genişlik 60 ayaktır (18.3 metre). 
İmar gelişme sınırları dışında kalan 
alanlardaki Ana dağıtıcı yollarda ayırıcı 
yeşil alan ve yol maksatları için 40 ayaklık 
bir alanın kamuya terk edilmesi esastır. 
Ancak halihazırda doğrudan giriş ve 
çıkışların kısıtlanmadığı, ayırıcı yeşil alan 
ve yol maksatları için 40 ayaklık (12,2 
metre) bir alanın kamuya devredilmediği 
yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde 
alternatif yol bağlantılarının 
sağlanamadığı durumlarda doğrudan 
giriş ve çıkışlara izin verilecektir. 
(Ana Dağıtıcı yollar için bakınız Şekil  2.) 

 
3. Toplayıcı yollar: 

Toplayıcı yollar ana dağıtıcılardan yerel 
yollara (servis yolu) geçişi sağlayan 
yollardır. Yerel yollar üzerindeki trafik 
akışı toplayıcı yollar üzerine 
bağlanmalıdır. 
Ana dağıtıcı yollarda olduğu gibi bu tür 
yollarda da yaya ve bisiklet ulaşımına 
özel önem gösterilecek, otobüs güzergah 
ağı olarak kullanılmaya imkan verecek 
şekilde tasarım yapılacak ve yol boyunca 
uygun noktalara otobüs durakları 
yerleştirilecektir. Bu tür yollarda tavsiye 
edilen genişlik 50 ayaktır (15 metre). 
Bu Planda belirtilen ulaşım politikalarına 
uygun olarak yeni toplayıcı yollar 
planlanabilir. 
(Toplayıcı yollar için bakınız Şekil 3.) 
 

4. Yerel yollar: 
Konutlara, işyerlerine erişim sağlayan en 
alt kademe yollardır. Bu tür yolların 
planlanmasında araçların hızı yavaş, yaya 
güvenliği ve önceliği esas olmalıdır.  
Bu tür yolların tasarlanması sırasında 
özellikle ekonomik faaliyet alanlarının 
olduğu ve konut yoğunluğunun yüksek 
olduğu merkezlerde uygun yerlere 
ziyaretçiler için yol kenarı otopark 
alanları sağlanmalıdır.  
Bu tür yollar 30 km/saatten fazla hızlara 
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engel olacak şekilde tasarlanmalıdır. 
Tavsiye edilen genişlik 36 ayaktır (11 
metre). Yerel yollarda hız düşük 
olduğundan bisiklet yolu ile motorlu taşıt 
yolu aynı platformda yer alabilir. 
(Yerel yollar için bakınız Şekil 4) 

2. Kavşaklar: Plan alanı 
hudutları içerisinde, 
sürücü, yaya ve 
bisikletlilerin mobilite ve 
güvenliğini sağlayabilecek 
düzenlemeleri içerecek, 
ihtiyaçları karşılayabilecek 
azami kapasitede hizmet 
sunabilecek, çevresel, 
yerel ve uluslararası 
standartlara uygun olacak 
şekilde kavşakların 
yeniden gözden 
geçirilmesine ve belirli 
noktalarda yeni kavşak 
düzenlemelerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

5. Çember ve benzeri kavşaklardan cephe 
alan parsellerde yapılacak 
parselasyonlarda parsel cephesi 140 
ayaktan (42 metre) az olamaz ve giriş 
çıkışlar parselin kavşaktan en uzak 
olduğu mesafe içerisinde çözümlenir. 

 

1 1 

 

Şekil 2. Ana Dağıtıcı Yollar 
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Şekil 3. Toplayıcı Yollar 

 

Şekil 4. Yerel Yollar 
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 Alternatif Ulaşım Modları 

TOPLU TAŞIMA 
Toplu taşımacılık ağının geliştirilmesiyle birlikte insanların yaşam kalitesinin iyileştiği, 
fiziksel aktivitelerinde artış olduğu, kişilerin bağımsız halde ihtiyaçlarına kolaylıkla 
erişebildiği ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek sosyal ve kültürel birleşmeyi 
sağladığı bir gerçektir. Bölgede trafik yoğunluk sorunu yaşanmasa da, özellikle kitle 
turizmi dolayısıyla gelen ziyaretçilerin ve otel çalışanlarının toplu taşımaya ihtiyaç 
duyduğu gözlemlenmektedir.  
 
Gerek Plan Alanı içinde gerekse şehirler arası toplu taşımaya duyulan ihtiyaçtan ötürü 
Çayırova’da, plan alanı içerisinde veya şehirler arası güzergaha sahip otobüs ve 
minibüslerin duraklayabileceği bir terminal alanı belirlenmiştir. Bu terminal alanından 
hareket edecek ve plan alanının kendi içindeki destinasyonlar arası dolaşımı sağlayacak bir 
toplu taşıma güzergahı önerilmiştir. 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları 
Haritası’nda gösterilen öneri toplu taşıma güzergahı, Mehmetçik Belediyesi’nin halkının 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapacağı çalışmalara göre değişkenlik gösterebilir, 
ancak her halukarda toplu taşıma güzergahının İmar Planı kararları ile örtüşmesi 
gerekmektedir (hizmet alanları, diğer ekonomik faaliyet alanları ve sosyal donatı 
alanlarının yer aldığı bölgelere ağırlık verilmesi gerekmektedir.) 

 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

3. Çayırova’da, şehirler arası 
otobüslerin 
duraklayabileceği yaklaşık 
1.5 hektarlık bir terminal 
alanı belirlenmiştir. Bu 
terminal alanı, plan alanı 
içindeki dolaşımı sağlayacak 
olan minibüslerin de ana 
durağı olacaktır. 

6. Terminal alanında, şehirlerarası otobüslerin 
durabileceği bir alan, yolcuların şehir içi 
ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari 
taksiler ile özel otomobiller için indirme, 
bindirme ve park yapacakları yeterli bir 
alan,  ve yolcular için bilet satış yeri, yeterli 
sayıda tuvalet ile oturma yerleri, 
haberleşme ve iletişim, acil sağlık yardımı, 
polis ve zabıta birimi, beslenme, emanet ve 
benzeri asgari ihtiyaçları karşılayacak 
terminal binası ve benzeri yapı(lar) 
yapılabilecektir. 

7. Yukarıdaki paragrafta belirtilen yapıların ve 
alanların büyüklüğü ve yapılaşma kuralları 
ihtiyaca göre planlama onayı aşamasında 
belirlenecektir.  

2, 3 2 

4. Otobüs/minibüs durakları 
uluslararası standartlara 
uygun olacak şekilde 
yapılacaktır.  

8. Duraklar, belirtilen güzergah üstünde, 
fiziksel olarak konforlu ve nüfusun 
çoğunluğuna 5 dakikalık (400-500 metre) 
yürüme mesafesi içerisinde planlanacaktır. 

2 2 

YAYA VE BİSİKLET YOLLARI 

Bölgenin ana ekonomik sektörlerinden biri olan turizm sektörünü hem destekleyici hem 
de bu sektör için çekim unsuru olabilecek bir altyapı türü de motorsuz ulaşımdır. Plan 
alanındaki yol hiyerarşisi içindeki tüm yollarda kaldırım ve bisiklet yolu düzenlemeleri 
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önerilerek alternatif ulaşım modu olan motorsuz ulaşım ön plana çıkarılmıştır. Bunun 
yanında plan alanındaki önemli destinasyonları birbirine bağlayan ve güzergah üzerinde 
farklı aktivitelerle bütünleşen bir tematik rota önerilmiştir. Toplam 70 km uzunluğundaki 
yaya ve bisiklet güzergahından oluşan bu tematik rota, eğlence-dinlence bölgeleri, orman 
alanları, sit alanları, ticari merkezleri (köy hizmet merkezleri ve karışık kullanım alanları), 
turizm alanları, sulak alan ve kuş gözlem noktaları, kıyı rekreasyon alanları ve bölgenin en 
önemli tarım ürünü olan üzüm bağlarının yoğun olduğu ve bunların işlenerek sergilendiği 
alanlar arası bağlantıyı sağlamaktadır. Karayolları haricinde, orman alanları ve kıyı 
rekreasyon alanları gibi doğal alanlar içerisinden geçen yaya ve bisiklet güzergahları 
stabilize toprak, ahşap gibi doğaya zarar vermeyecek zemin malzemeleriyle yapılacaktır.  

 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

5. Plan alanındaki yol 
hiyerarşisi içindeki tüm 
yollarda kaldırım ve bisiklet 
yolu düzenlemeleri 
yapılacaktır. 

8. Yol kesitleri ve genişlikleri için bakınız 
Karayolu Ulaşım politikaları 2, 3, 4 ve Şekil 2, 
3, 4 

2, 3, 
5 

3, 4 

6. Önemli destinasyonları 
birbirine bağlayan ve 
güzergah üzerinde farklı 
aktivitelerle bütünleşen bir 
tematik rota yapılacaktır. 

9. Tematik rotanın karayolları üzerinde kalan 
kısmında Karayolu Ulaşım stratejisi 5 ve 
politika 8 uygulanacaktır. 

10. Karayolları haricinde, orman alanları ve kıyı 
rekreasyon alanları gibi doğal alanlar ve sit 
alanları içerisinden geçen yaya ve bisiklet 
yolları stabilize toprak, ahşap gibi doğaya 
zarar vermeyecek zemin malzemeleriyle 
yapılacaktır. Bahse konu genişliğin doğaya 
zarar vermeyecek şekilde en az 8 metre 
olması tavsiye edilir.  

4 5 

 Deniz Yolu Ulaşımı 

Plan alanının güneyinde kalan sahillerde (Çayırova-Kumyalı arası) Doğal Hayat Koruma 
Alanı (Kaplumbağa Yumurtlama Alanı) bulunduğundan bu plan kapsamında belirlenen yat 
yanaşma yeri dışında kalan alanlarda liman, iskele, mendirek, çekek yeri vb. yapıların 
yapılması uygun değildir. Bu gibi yapıların bölgenin kuzey sahilinde (Balalan sahilinde) 
yapılıp yapılamayacağına deniz yaşamı ve ekolojisi açısından Çevre Koruma Dairesi, 
Limanlar Dairesi ve ilgili kuruluşların görüşleri çerçevesinde karar verilir  

Bu plan kapsamında bölgenin güney sahilinde belirlenen alanda yapılacak olan yat 
yanaşma yeri Çevre Koruma Dairesi ve Limanlar Dairesi’nin görüşlerine uygun olarak 
düzenlenecektir.  

Alternatif ulaşım modlarından olan deniz ulaşımı için bu plan kapsamında belirlenen 
küçük çapta, kısa süreli yanaşmalara imkan tanıyacak olan yat yanaşma yerinde rıhtım, 
iskele, elektrik, su vb altyapı gereksinimleri ile idari ve yolcu bekleme salonu, tuvalet vb 
zorunlu üstyapı hizmetleri yanında yardımcı kullanım olarak restaurant kullanımı da yer 
alabilecektir. Sahil Şeridi içerisine yapılabilecek kullanımlara yönelik yapılaşma kuralları 
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ihtiyaca göre Limanlar Dairesi ve Turizm Çevre Bakanlığı’nın görüşleri alınarak 
belirlenecektir. Ancak bu alana yapılabilecek olan restaurant kullanımı tek kat ahşap, 
prefabrik ve benzeri kalıcı olmayan, istenildiğinde sökülüp başka bir yerde kurulabilen ve 
kapalı alanı 150 m2’yi aşmayacak şekilde yapılabilecektir. 

 Otoparklar 

Plan Alanı hudutları içerisindeki otopark ihtiyacı, kamu veya Mehmetçik Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilecek toplu otoparklar dışında, kullanım türüne göre bireysel 
başvurular üzerinden karşılanacaktır. 

Plan alanı hudutları içerisine yapılabilecek yeni inşaat, ilave veya kullanım değişikliğine 
yönelik gelişmelerden kullanım türüne ve alansal büyüklüğüne  göre aşağıdaki tabloda 
belirtilen miktarlarda otopark yeri ayrılır. Ayrılacak olan otopark yerleri aşağıdaki tabloda 
aksi belirtilmedikçe brüt alan üzerinden hesaplanır. Aşağıdaki tabloda otopark ihtiyacı 
belirlenmemiş kullanımlara ait otopark ihtiyacı, gereksinimi karşılayacak şekilde Planlama 
Onayı aşamasında belirlenecektir 

 

Tablo 11. Kullanımlara Ait Otopark İhtiyacı 

KULLANIM TÜRÜ  OTOPARK İHTİYACI 
KONUT 
 
120 m2 ye kadar  1 
101 – 299 m2 ye kadar  2 
300 m2 üzeri  3 
Her 5 konut için ziyaretçi otoparkı  1 
PERAKENDE TİCARET 
  
Gıda, Sigara, gazete bayi,  Her 25 m2 1 
Gıda Dışı Ürünler  Her 35 m2 1 
Ev Eşyası  Her 70 m2 1 
Kuaför, güzellik salonu vb.  Her 25 m2 2 
İnternet kafe, Bilardo, Atari salonu, plates salonu v.b Her 25 m2 1 
Sağlık, Spa salonu  Her 35 m2 1 
Terzi, tamirci dükkanı kuru  temizleyici ve benzeri hizmet  
ticaret 

Her 35 m2 1 

Araç yıkama yerleri  Her yıkama 
ünitesi için 1 

Taksi, otobüs yazahanesi, v.b hizmet ticaret  Kayıtlı araç sayısından az olmamak 
koşulu ile Planlama Onayı 
aşamasında belirlenir. 

100 m2 üzerinde Süpermarket Her 20 m2 1 
Pazar Yeri  Her 25 m2 1 
Araç Galerisi  Her 100 m2 1 
Yardımcı depo  Her 100 m2’ye 

kadar 1 
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Perakende Ticaret türlerinin tamamında belirlenen 
otopark ihtiyacına ek olarak 

Her 3 çalışan 
için 1 

OFİS 
  
Banka, Finans kuruluşları Her 25 m2 1 
Mesleki Ofisler, Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi Partiler Her 35 m2 1 
Yönetim Binaları Her çalışan için 

+ her 35 m2 
için                    

1+1 

Yardımcı depo Her 100 m2’ye 
kadar 1 

Ofis türlerinin tamamında belirlenen otopark ihtiyacına ek 
olarak 

Her 2 çalışan 
için 

1 
 
 

KÜLTÜREL FAALİYETLER VE EĞLENCE 
  
Sinema, tiyatro v.b Her 3 koltuğa 1 
Müze, sergi salonu v.b Her 100 m2’ye 3 
Kütüphane Her 100 m2’ye 2 
Kongre Salonu, Kültür merkezi Her 3 koltuğa 1 
Restaurant, café, bar v.b (mutfak, tuvalet ve benzeri yardımcı 
işlevler dışındaki iç mekan ve dış mekan oturma alanları dahil) 
Düğün salonu (teras alanlar m2’ye dahil) 

Her 15 m2 ye 
1 

Lunapark ve benzeri eğlence yerleri Her 25 m2 ye 1 
Kültürel ve Eğlence Türlerinin tamamında belirlenen otopark 
ihtiyacına ek olarak 

Her 3 çalışan 
için 1 

SPOR VE DİNLENCE 
  
Park, Kıyı Rekreasyon Alanı 600 m2 1 
Tenis ve benzeri küçük saha oyunları (2-4 kişilik) Saha başına+ 

her 5 seyirci 
oltuğuna                  

 
3+1 

Basketbol, voleybol sahası, halı saha Saha başına + 
her 5 seyirci 
koltuğuna               

 
5 + 1 

Futbol sahası Saha başına + 
her seyirci 
koltuğuna                

 
10 + 1 

Yüzme havuzları Tam olimpik 
her bir yüzme 
havuzu                     

 
10 

Yarı olimpik her 
bir yüzme 
havuzu  

5 
 

Spor ve Dinlence Türlerinin tamamında belirlenen otopark 
ihtiyacına ek olarak 

Her 3 çalışan 
için 1 

TURİSTİK TESİS 
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5 ve üzeri Yıldızlı oteller Oda sayısının en az %75’i kadar 
Diğer Yıldızlı Oteller, Turistik Bangalov, Butik otel, Özel Belgeli 
otel, Turistik pansiyon 

Oda sayısının en az %50’si kadar 

Birinci Sınıf tatil köyü Oda sayısının en az %75’i kadar 
İkinci Sınıf tatil köyü Oda sayısının en az %50’si kadar 
Apart Otel, Yöresel ev, Turistik konutlar Konutlarda uygulanan standart 

uygulanır. 
Yan Hizmet alanları (kumarhane v.b) Her 15 m2’ye 1 
Turistik Tesis Türlerinin tamamında belirlenen otopark 
ihtiyacına ek olarak 

Her 3 çalışan 
için 1 

SANAYİ / DEPOLAMA 
  
Sanayi Her 100 m2 

üretim alanı 
için + her 50 
m2  
ofis veya ticari 
alan için                                     

1+1 

Depolama Her 100 m2 1 
EĞITIM 
  
Okul öncesi Eğitim Kurumu Sınıf başına 1.5 
İlkokul Sınıf başına 2 
Ortaokul, lise Sınıf başına 3 
Üniversite Her 10 öğrenci 

için + her 2 
çalışan için                                       

1+1 

Dershane (azami 20 kişilik sınıflar) Sınıf başına 3 
Yetişkinler için dil okulu, (azami 10 kişilik sınıflar) Sınıf başına + 

her 2 çalışana                            7 + 1 

SAĞLIK 
  
Hastahane Yatak başına 1 
Poliklinik Her 35 m2’ye 1 
Bakımevi ve benzeri Sosyal Hizmet kurumu Her 3 yatak 1 
Sağlık türlerinin tamamında belirlenen otopark ihtiyacına ek 
olarak 

Her 3 çalışan 
için 1 

İBADET 
  
Cami, kilise, vb Her 50 m2’ye 1 
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Otoparklar ve otopark alanları ile ilgili uyulması gereken kurallar; 
1. Planlama makamı ve/veya Mehmetçik Belediyesi otopark ihtiyacının zeminde, bodrumda, 

kapalı ve benzeri şekilde karşılanmasına dair kural ve koşul koyabilir. 
2. Perakende ticaretin yardımcı deposu için ayrılacak otoparkın boyutu servis aracının boyutuna 

göre belirlenir. 
3. Ayrılacak otopark alanlarının, giriş ve çıkışları ile birlikte, trafik akışını kesmeyecek, 

engellemeyecek şekilde düzenlenmesi esastır. 
4. Giriş, çıkışlar ve dolaşım alanları dahil araba başına ayrılacak otopark alanları brüt 20 m2’ den 

az olamaz. Kamyon, otobüs ve diğer servis araçları için 50 m2’ den az olamaz. 
5. Bodrum katlara yapılan otoparklarda kapasitenin 15 aracı aştığı durumlarda rampa genişliği 

en az 5.5 metre olacaktır. 
6. Engelliler için ayrılacak park yerlerinde 2016 Yollar ve Binalar (Değişiklik1) Tüzüğü’nde yer 

alan engelli standartlarına uyulacaktır. 
7. Otobüs, kamyon ve benzeri büyük araçlar ve engelliler için ayrılacak otopark yerleri Planlama 

Onayı aşamasında belirlenir. 
8. Binanın bir kısmı olarak yapılan otoparklar, otopark amacı dışında kullanılamaz, 

devredilemez. 
9. Yeni inşaat ve ilaveye yönelik gelişmelerde otopark ihtiyacının tamamının kendi parselinde 

karşılanması esastır. Kullanım değişikliklerinde otopark ihtiyacının artması durumunda kendi 
parselinde karşılanma zorunluluğu %50 olarak uygulanmaktadır. Ancak Plan Raporunun 4.3.2 
maddesinde belirtilen Hizmet Merkezleri içerisinde kalan parsellerde yaya ve/veya bisiklet 
yolunun sürekliliği açısından konut kullanımları dışında kalan kullanımlar için bahse konu 
bölgede toplu otopark amacına yönelik boş parsellerin olması ve yetkili makamın uygun 
görmesi durumunda bu kural aranmaz. Kendi parselinde karşılanamayan otopark miktarı için 
aşağıdaki 10’uncu madde kuralları uygulanır. 

10. Yukarıdaki Otopark Standartları tablosunda belirtilen gerekli otoparkın kendi parseli 
içerisinde karşılanmayan miktarı için Yollar ve Düzenleme Yasası uyarınca otopark harcı alınır. 

11. Listeli binalarda ve/veya bu plan kapsamında korunacak bina olarak belirlenen binalarda 
Anıtlar Yüksek Kurulu onayına uygun olarak yapılacak restorasyon türü gelişmeler için 
otopark yeri istenmez.  

12. 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda ve Plana ekli tapu 
haritalarında gösterilen tüm köyiçi alanlarında Planlama Onayı aşamasında istenen otoparkın 
kendi parselinde karşılanmasının mevcut dokuya zarar vereceği kanaatine varıldığı 
durumlarda kendi parselinde karşılanamayan miktar için yukarıdaki 10’uncu madde kuralları 
uygulanır. 

13. Kamu veya Belediye tarafından geliştirilecek toplu otoparklarda asgari her 20 otopark 
alanından biri bisiklet ve motosikletlere yönelik olarak ayrılacaktır. 

14. Yukarıdaki otopark standartları tablosunda belirtilen değerlerin altında kalınması 
durumlarında her bir kullanım için en az 1 otopark yeri ayrılması şartı aranır. Hesaplama 
sonrası bulunan sayının kesirli olması durumunda bir üst tam değer otopark sayısı olarak 
ayrılır. 

15. Katlı otopark yapıları bağlı bulundukları bölge kuralında belirtilen bina yüksekliğini ve/veya 
kat adedini aşamaz. 

16. Yukarıdaki otopark standartları tablosunda belirtilmemiş kullanımların gereksinimi 
karşılayacak otopark miktarı planlama onayı aşamasında belirlenir.  
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 Su ve Atık Su 

AMAÇ 
1. Plan alanında su ve atık su altyapısının iyileştirilmesi  
2. Su gibi önemli bir doğal kaynağın sürdürülebilir kullanımının sağlanması 

HEDEF 

1. Turizm bölgesindeki atık su artıma tesisi haricinde Plan alanına hizmet verecek bir atık 
su arıtma tesisinin kurulması 

2. Eşdeğer nüfusu 20 yıl içinde 2000 kişiyi aşacak olan yerleşimlerin kanalizasyon 
altyapısının tamamlanması 

3. Atık su arıtma tesisinde arıtılan temiz suyun sulama amaçlı-tarımda, otellerin park ve 
bahçelerinin sulanması ve havuzlarında kullanılması amaçlı-turizmde ve eğlence 
sektörlerinde kullanılmasının sağlanması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Plan alanında mevcutta Bafra Turizm Bölgesi haricinde, atık su arıtma tesisi 
bulunmamaktadır. Önümüzdeki 20 yıl içinde, özellikle 3 yerleşimin (Kumyalı, Mehmetçik ve 
Bafra- Turizm bölgesi hariç) eşdeğer nüfusunun 2000’i aşması beklenmektedir. Bu bağlamda, 
bu 3 yerleşiminin kanalizasyon altyapısının tamamlanması ve bir atık su arıtma tesisine 
bağlanması gerekmektedir. Yapılacak fizibilite çalışmaları sonrasında Bu Planla belirlenen yer 
seçim kriterlerine ve Çevre Koruma Dairesi’nin görüşlerine uygun olarak yer seçimi 
yapılacaktır.  

Atık su arıtma tesisi yer seçim kriterleri; 

 Mevcut ve planlanan meskûn mahallerden olabildiğince uzak olması,  
 Doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile ekolojik bakımdan hassas koruma alanları içinde 

yer almaması, 
  Arıtılmış atık suların deşarj edilebileceği büyük bir su kütlesi ve/veya sulama 

yapılabilecek tarım arazilerine yakın olması ve mümkünse verimli tarım toprakları 
üzerinde olmaması, 

 Toplanan atık suların cazibe ile getirilebileceği düşük kotlu bir arazi olması, 
 Gelecekteki gelişme alanları ve koruma bandı ihtiyaçlarının da karşılanabileceği 

büyüklükte bir alan olması, 
 Seçilen yerde mümkünse arazi kamulaştırma ihtiyacının asgari düzeyde olması, 
 Taşkın etki alanında yer almaması ve asgari 100 yıllık taşkından tam korunmuş olması, 

gerekli koruma önlemleri alınmadan taşkın etki alanlarından yer seçiminin kati suretle 
önlenmesi, 

 Tesise yıl içinde her zaman kolayca ulaşımı mümkün kılacak yol bağlantısının bulunması, 
enerji, haberleşme ve içme suyu bağlantılarının kolay yapılabilmesi, 

 Zeminin taşıma gücü, pahalı ıslah ve temel mühendislik işleri gerektirmeyecek ölçüde 
yeterli olması, 

 Estetik unsurlar ve koku oluşum riski göz önünde bulundurularak tasarlanması.    

Mevcutta Bafra Turizm Bölgesinde yaklaşık 2 hektarlık bir alan içerisinde bulunan atık su 
arıtma tesisi, ihtiyaç durumunda 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları 
Haritası’nda gösterildiği üzere 8 hektara kadar büyütülebilecektir. 
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 Katı Atık 

AMAÇ 
1. Plan alanında katı atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi 

HEDEF 

1. Katı atık yönetimininde bölge belediyeleri ile birlikte hareket edilmesi, 
2. Mehmetçik-Yedikonuk yerleşimleri arasında bulunan vahşi depolama alanının rehabilite 

edilerek aktarma istasyonuna dönüştürülmesi 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Ada genelinde toplanan katı atıkların en verimli şekilde yönetiminin sağlanması için 
hâlihazırda “Entegre Katı Atık Yönetim Planı” hazırlanmıştır. Bunun yanında inşaat atıklarının 
yönetimine dair, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından hazırlanan “Kıbrıs Türk 
İnşaat ve Yıkım Atıkları Yönetim Planı” da mevcuttur. Bu planlar doğrultusunda, ülke 
genelinde toplanan katı atıkların Güngör Düzenli Depolama Tesisi’ne aktarılması 
öngörülmüştür. Söz konusu tesise aktarım yapılabilmesi için bölgesel ölçekte aktarma 
istasyonlarının oluşturulması gerekmektedir. Mehmetçik Belediyesi ve içinde bulunduğu 
bölgede, bu ihtiyacı karşılayacak bir aktarma istasyonu henüz oluşturulmamıştır. Bununla 
birlikte, Mehmetçik, İskele, Yenierenköy ve Büyükkonuk Belediyeleri, biraraya gelerek İskele 
Konsorsiyumunu oluşturmuş, düzenli ve sürdürülebilir katı atık yönetimini sağlamak amacıyla 
İskele Konsorsiyumu-Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Projesini hazırlamıştır.   

Proje, bu belediyelere bağlı 45 yerleşimin tamamına hizmet verecek, Entegre Katı Atık 
Yönetim Planı ve Kıbrıs Türk İnşaat ve Yıkım Atıkları Yönetim Planı’nda belirtilen bölgesel 
stratejilere uygun olacak ve katkıda bulunacak şekilde hazırlanmıştır. Projeye göre; 
Mehmetçik Belediyesi kullanımında olup Yedikonuk hudutları içerisinde bulunan vahşi 
depolama alanı rehabilite edilecek ve aktarma istasyonu olarak yeniden düzenlenecektir. 
Plan alanındaki inşaat atıkları ve diğer tüm katı atıkların (hayvansal atıklar hariç) burada 
toplanması ve gerekli ayrıştırmalar sonrasında geriye kalan atıkların Güngör Depolama 
Tesisi’ne taşınması sağlanacaktır. 

 Enerji Üretim Alanları Ve Enerji Üretim Tesisleri 

AMAÇ 
1. Bölgenin sakin şehir felsefesine uygun enerji üretim ve tüketiminin desteklenmesi 
2. Güneş enerjisi gibi yenilenebilir ve temiz enerji sistemlerinin kullanılması 
3. Eksik ve gerekli elektrik altyapılarının tamamlanması  

HEDEF 

1. Binalarda enerji verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve enerji tüketiminin en aza 
indirilmesine olanak sağlanması 

2. Görüntü kirliliği yaratmaması koşuluyla güneş enerji panellerinin kullanılmasına olanak 
sağlanması 

3. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yetki ve sorumluluğunda bulunan enerji iletim 
tesisleri (iletim hatları ve trafo merkezleri) yapılmasına olanak sağlanması 
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STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Plan alanının yavaş kent kriterlerine uygun şekilde yenilenebilir enerji üretim tesislerinin 
kurulmasına olanak sağlanacaktır. Solar sistemler bu tür enerji üretimine ülkemiz 
koşullarında en uygun sistem olarak görülmektedir. Özellikle öngörüldüğü üzere planlama 
alanında turistik konaklama tesislerinin yatak kapasitesinin 18000’e ulaşılmasıyla (16300’ü 
Bafra Turizm Yatırım Bölgesinde) Kalecik elektrik santralinden Bafra trafo merkezine gelen 
enerjinin yetersiz kalacağı bilinmekte ve bu enerjinin solar sistemlerle desteklenebilmesi 
önerilmektedir. Ancak solar enerji panellerinin görsel olarak estetikten yoksun olmasının 
Turizm Bölgesinin cazibesine olumsuz etki edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
bağlamda güneş enerjisi panellerinin yer seçimine gerekli önem verilmelidir. 

Yavaş kent hareketinin çevre politikalarında bulunan bir diğer önemli kriter ise “binalarda ve 
kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu”dur. Bu bağlamda da gerekli önlemler alınmalıdır. 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Binalarda enerji verimliliği 
en üst seviyeye çıkartılacak, 
enerji tüketimi en aza 
indirilecektir. 

1. Binalarda enerji verimliliğini sağlayan yapı 
malzemelerinin kullanımı desteklenecek, 
birbirinin güneşini ve rüzgarını 
engellememesi açısından kat yüksekliğine 
bağlı olarak binalar arası yeterli mesafe 
sağlanacaktır.    

1 1 

2. Güneş enerjisi gibi 
yenilenebilir ve temiz enerji 
sistemlerinin kullanılması, 
görüntü kirliliği yaratmaması 
koşuluyla sağlanacaktır. 

2. Küçük Ölçekli Güneş Enerji Panelleri yapımı 
için bakınız Bölüm 4.7.19 

3. Küçük ölçekli güneş enerji panelleri dışında 
kalan yenilenebilir enerji sistemleri, imar 
gelişme sınırları dışında kalan, 1. 2. ve 3. Sınıf 
verimli tarım toprakları dışındaki 
parsellerde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 
Tarım Dairesi ve ilgili diğer kurumların 
görüşlerine bağlı olarak yer alabilecektir. Yer 
seçimi yapılırken Planlama Makamı 
tarafından potansiyel yerleşim alanları da 
göz önünde bulundurulacaktır. 

4. Görüntü kirliliğini önlemek adına panellerin 
bulunacağı parsellerin çevresinde bodur, 
panellere gölge düşürmeyecek nitelikteki 
bitkilerle bir tampon alan oluşturululacaktır.  

2 2 

3. İhtiyaca göre, Kıbrıs Türk 
Elektrik Kurumu (KIB-TEK) 
yetki ve sorumluluğunda 
bulunan enerji iletim 
tesisleri (iletim hatları ve 
trafo merkezleri) 
yapılmasına olanak 
sağlanacaktır. 

5. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yetki 
ve sorumluluğunda bulunan enerji iletim 
tesisleri (iletim hatları ve trafo merkezleri) 
ile ilgili faaliyetlere ilişkin KIB-TEK’in görüşü 
alınacak ve Elektrik Yasası (fasıl 170) ve 
Elektrik İnkişafı Yasası (fasıl 171) hükümleri 
doğrultusunda ve elektrik akım kuvveti 
dikkate alınarak uygulama yapılacaktır. 

6. Enerji iletim hatlarına ilişkin ilgili idaresince 
tanımlanan, mevzuatla belirlenen yaklaşma 
sınırları minimum mesafeler olarak kabul 
edilecektir. 

3 3 
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STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

Plan Alanı hudutları içerisinde; 
o Verimli tarım topraklarına ve tarıma dayalı 

sanayi bölgesine olan yakınlığı, 
o Verimli tarım topraklarının olmaması ve 

diğer doğal hassas alanların bulunmaması, 
o Bol güneş alan bir bölge olması, 
o Devlete ait arazilerinin yoğun olarak 

bulunması, 
yer seçimi yapılırken dikkate alınacak 
unsurlardır. 

 Mezbaha 

AMAÇ 
1. Hayvancılığın geliştirilmesi 
2. Hayvan kesimlerinin sağlıklı koşullarda yapılmasının sağlanması 

 HEDEF 

1. Bölgede mezbaha ihtiyacının giderilmesi 
2. Atık sorunu gibi oluşabilecek alt ve üst yapı sorunlarının önlenmesi 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Plan alanında hayvancılığın en yüksek potansiyele sahip olduğu yerleşim Pamuklu 
yerleşimidir. Pamuklu yerleşiminde Mehmetçik Belediyesine ait bir mezbaha bulunmaktadır. 
Mezbahanın atık sorunlarının, bu plan politikalarıyla önlenmesi hedeflenmiştir. Çağdaş ve 
sağlıklı koşullarda hayvan kesimlerinin yapılması sağlanacaktır. Mevcut mezbaha haricinde, 
yeni mezbaha ihtiyacı olması durumunda yeni mezbaha yapılması için olanak sağlanacaktır. 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Bölgede hayvancılığın 
geliştirilmesi, sağlıklı ve 
kaliteli gıda üretimi 
sağlanacaktır. 

1. Mevcut mezbaha yeni kurulacak 
kanalizasyon şebekesine bağlanacaktır. 

2. Hayvansal atıklar Çevre Koruma Dairesi ve 
Mehmetçik Belediyesi’nin belirleyeceği bir 
alanda bertaraf edilecektir. 

1, 2 2 

2. Mevcut mezbaha haricinde, 
yeni mezbaha ihtiyacı olması 
durumunda yeni mezbaha 
yapılması için olanak 
sağlanacaktır. 

3. Hayvancılık Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ve 
Tarım Dairesi görüşlerine bağlı olarak 
tarımsal gelişme alanlarında yer 
alabilecektir. 

4. Yeni yapılacak mezbaha için yukarıdaki 
Politika 1 ve 2 geçerli olacaktır. 

5. Mezbaha kullanımı için kural ve koşullar 
politika 3’te belirtilen ilgili kurumların 
görüşleri doğrultusunda Planlama Onayı 
aşamasında belirlenecektir. 

1 1, 2 
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 Radyo / TV İstasyonu 

Radyo/tv istasyonu telekomünikasyon tesisleri Planlama Onayı aşamasında Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlığı ve Mehmetçik Belediyesi’nin görüşleri doğrultusunda 1., 2. ve 3. sınıf 
verimli tarım toprakları dışındaki tarımsal gelişme alanında yer alabilir. 

4.5. ÇEVRE VE DOĞAL KÜLTÜREL ALANLARLA İLGİLİ POLİTİKALAR 

 Yeşil Altyapı 

AMAÇ 

1. Plan alanında sürdürülebilir yeşil altyapı sisteminin oluşturulması 
 

HEDEF 

1. Tüm açık yeşil alanların ve doğal alanların bir ekolojik ağ oluşturacak şekilde birbiriyle 
bağlantısının sağlanması ve korunması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Altyapı kavramı genelde gri altyapı olarak ifade edilen yollar, kanalizasyon sistemleri ve 
elektrik hatları ile ya da sosyal altyapı olarak ifade edilen hastaneler, okullar ve cezaevleri ile 
bir diğer deyişle yapılı altyapı (built infrastructure) ile bağdaştırılmaktadır. Geleneksel (gri) 
altyapı anlayışından farklı olarak yeşil altyapı, temiz hava, içme suyu, besin gibi ekosistem 
hizmetleri olarak bilinen, yaşamsal öneme sahip hizmetleri kamunun kullanımına 
sunmaktadır. Yeşil altyapı; özellikle hidrolojik ağlar üzerine temellendirilen, sayıları gittikçe 
azalan ancak ekolojik işlevleri yerine getirmesi bakımından önemli olan yeşil alanlar ile, yapılı 
altyapı arasında bağ kurma yoluyla bir yeşil alan ağı oluşturma fikrine dayanan bir planlama 
ve tasarım konseptidir.  Parçalar (merkezler) ve koridorlardan oluşan bu ağ; ormanlar, çalılık, 
çayırlık, sulak alanlar, akarsu koridorları gibi doğal alanlar ile parklar, spor alanları, okul 
bahçeleri, şahıs ve kurum bahçeleri, çatı bahçeleri, dikey/düşey bahçeler, botanik bahçeleri, 
tarım arazileri, mezarlıklar, bitkilendirilmiş yollar vb. yarı doğal ve kültürel bileşenleri içerir.  
Yeşil Altyapı, hava kalitesini iyileştirme, yaban yaşam habitatı oluşturulması, iklim 
düzenleme, toprak kalitesini iyileştirme, tozlaşmanın sağlanması, sel ve taşkın önleme gibi 
birçok fayda sağlamaktadır.  

Yeşil altyapı planlaması; bölge, kent, ilçe ölçeği ve yerel ölçek gibi farklı ölçeklerde 
gerçekleştirilebilir. Parsel ölçeğinde; konut ve iş merkezlerinin çevresinde yeşil alanların 
tasarlanması, ilçe ölçeğinde, mevcut parkları birbirine bağlayan yeşil yollar oluşturmak 
anlamını taşır. Bölge ölçeğinde ise; ormanları, yaylaları ve diğer doğal alanları birbirine 
bağlayan geniş peyzaj bağlantılarını korumak ve hayvanlar için habitat oluşturmayı 
kapsamaktadır. 

Yeşil altyapı, geniş çeşitlilikteki doğal ve onarılmış ekosistemleri ve peyzajları kapsamaktadır. 
Örneğin yeşil altyapı sistemleri; sulak alanlar, korular, su kanalları, yaban yaşam habitatları, 
milli parklar, doğa koruma alanları, yaban yaşamı koridorları ve el değmemiş doğal alanlar 
gibi korunan doğal alanları, ormanlar ve çiftlikler gibi ticari getirisi olan korunan alanları, 
parklar ve yeşil yollar gibi korunan açık alanları kapsamaktadır. Daha küçük ölçekte ise; yerel 
halk için çeşitli çevresel yararlar sunacak şekilde çok işlevli bir kaynak olarak tasarlanmalı ve 
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yönetilmelidir. Örneğin, yeşil altyapı, cep parklarını, açık alanları, oyun alanlarını, kent küçük 
bahçelerini (hobi bahçeleri) ve ev bahçelerini kapsayan, yüksek kaliteli yeşil alan ağı olarak 
tasarlanabilmektedir.  

Yeşil altyapı yönetim yaklaşımları ve teknolojileri, doğal su sistemlerinin sürekliliklerinin 
sağlanması için yağmur sularının infiltrasyonu (süzülme), tutulması ve tekrar kullanılmasına 
dayanır. Daha küçük ölçekte yeşil altyapı uygulamaları, yağmur bahçeleri, geçirimli zeminler, 
çatı bahçeleri ve yağmur suyu hasadı gibi konuları kapsamaktadır. 5 6 

Planlama alanında yeşil altyapı sisteminin geliştirilmesi ve bu sistemin başarılı olabilmesi için 
etaplama yapılması gerekmektedir. 20 yıllık imar planı sürecinde, sistemin işlerliğini 
sağlayacak temel zeminin oluşturulması, daha sonraki süreçlerde ise geliştirilmesi 
planlanmaktadır. Plan alanında uygulanacak olan birinci etap yeşil altyapı sistemi, üst 
ölçekteki (plan alanı geneli) uygulamaları içermektedir. Alanda oluşturulacak olan ilk etap 
yeşil altyapı sistemi, aşağıda Şekil 5’te gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 5. Plan Alanı Geneli İçin Yeşil Altyapı Sistemi (Üst Ölçek) 

 

                                                           
5 Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan, 2019, Kentlerde İklim Değişikliği İle Mücadele İçin Yeşil Altyapı Çözümleri 
6 Prof. Dr. Bahriye Gülgün Aslan, Yrd. Doç. Dr. Kübra Yazici, 2016, Yeşil Altyapı Sistemlerinde Mevcut 
Uygulamalar 
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Sistemin korunacak olan çekirdek kısmını, orman alanları, dağlık alan ve sulak alanlar 
oluşturmaktadır. Bu kısmın etrafında, plan kararlarıyla sağlanabildiği yerlerde ve ölçüde, 
ağaçlık alanların korunması ve geliştirilmesi sağlanarak bir geçiş bölgesi oluşturulmaya 
çalışılacaktır. Çekirdek kısımları birbirine bağlayacak ve ekosistem ağını yaratacak olan 
koridorlar ise dereler/dere yatakları/dere koruma alanları ile bitkilendirilmiş taşıt, bisiklet ve 
yaya yolları ile sağlanmıştır. Bu koridorların korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. 
Oluşturulan ağ, sahil şeridi ve dolayısıyla bölgedeki su ekosistemiyle de ilişkilendirilerek, 
sistemin tam anlamıyla bir ağ oluşturması sağlanmıştır. Oluşturulan yeşil altyapı ağı, plan 
kararlarıyla korunacaktır. (bkz. Şekil 6) 
 

 

Şekil 6. Plan Alanı Yeşil Altyapı Ağı 
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 Orman Alanları Ve ÖÇKB 

AMAÇ 

1. Plan alanındaki Orman Alanlarının korunması ve korunarak kullanılmasının sağlanması 
2. Plan alanındaki Öneri Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin korunmasının ve korunarak 

kullanılmasının sağlanması 

HEDEF 

2. Orman Alanlarında doğal dokuya zarar verebilecek gelişme ve faaliyetlerin 
engellenmesi, burada yapılabilecek olan gelişmelere ilişkin yapılaşma kural koşullarının 
belirlenmesi 
3. Çayırova’da yer alan Öneri Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde herhangi bir gelişme 
yapılmasının engellenmesi 
4. Balalan’da bir bölümü bulunan Girne Sıradağları Öneri Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 
doğal dokuya zarar verebilecek gelişmelerin ve faaliyetlerin yapılmasının engellenmesi, 
burada yapılabilecek gelişmelere ilişkin yapılaşma kurallarının belirlenmesi  

 Orman Alanları 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilen orman 
mülkiyetindeki Orman Alanları’nda, Orman Dairesi’nce belirlenen esaslar ve usullere 
aykırı gelişme ve faaliyetler gerçekleştirilemez. 

Orman alanları, Plan alanında oluşturulacak yeşil altyapının önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ormanların doğal yapısının ve bütünlüğünün korunması 
sağlanacaktır.  

Plan alanında belirlenen tematik rota güzergâhında, orman alanlarına da yer verilmiştir. 
Orman alanlarının korunarak kullanılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple, Orman 
Dairesi’nin belirleyeceği esaslar ve aşağıda belirlenen kural ve koşullar çerçevesinde, 
piknik alanları, yürüyüş parkurları, Belediye’nin yapacağı çadır kamp alanları gibi faaliyet 
alanları da yapılabilecektir. 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Orman alanları, Plan 
alanında oluşturulacak yeşil 
altyapının önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda, ormanların 
doğal yapısının ve 
bütünlüğünün korunması 
sağlanacaktır.    

2. Orman alanları, Belediye 
tarafından, koruma 
kullanma dengesi 
gözetilerek, rekreatif amaçlı 
olarak kullanılabilecektir. 

1. 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma 
Kuralları Haritası’nda gösterilen orman 
mülkiyetindeki Orman Alanları’nda, Orman 
Dairesi’nce belirlenen esaslar ve usullere 
aykırı gelişme ve faaliyetler 
gerçekleştirilemez. 

2. Orman alanları içerisinde orman amenajman 
planlarına ve Orman Dairesi’nin 
belirleyeceği esaslara uygun olarak 
patikalar, orman koruma ve yangınla 
mücadeleye yönelik yol, yangın şeridi, 
yangın kulesi ve ormancılık amaçları için 
benzeri yapı ve inşaat yapılabilir. 

1 1 
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3. Orman alanları içerisinde orman amenajman 
planlarına ve Orman Dairesi’nin 
belirleyeceği esaslara uygun olarak, Belediye 
tarafından, piknik alanları, yürüyüş 
patikaları, çadır kampı alanları ve bu 
alanlara hizmet verecek duş ve tuvalet 
benzeri yapı ve inşaat yapılabilir.  

4. Yapılabilecek gelişmelerde İnşaat Toplam 
Alan Oranı 0.001/1, İnşaat Taban Alanı Oranı 
0.001’i, Bina Kat Sayısı 1(bir)’i, Bina Toplam 
Yüksekliği 4.00 (dört) metreyi aşamaz. 

 
 

 Özel Çevre Koruma Bölgeleri 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde, doğal kaynakları korumak esastır. Planlama alanında, ilan 
edilmiş bir Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmamaktadır. Bunun yanında, henüz ilan 
edilmemiş 2 adet Öneri Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmaktadır. Bunlar, Çayırova’da aktif 
fok mağarasının bulunduğu bölge ve Girne Sıradağları Öneri ÖÇKB’sinin Balalan’da bulunan 
bölümüdür. Bu alanların korunması esastır. 

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri’nde doğal 
kaynakları korumak esastır. 

2. Öneri Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri’ni korumak esastır. 

1. ÖÇKB’lerde ve Öneri ÖÇKB’lerde, Çevre 
Koruma Dairesi görüşleri ile Çevre Yasası 
esasları ve kuralları uygulanır. 

2 2, 3 
 
 

 Doğal Hayat Koruma Alanları (Kaplumbağa Yumurtlama Alanları) 

AMAÇ 

1. Plan alanındaki Doğal Hayat Koruma Alanları’nın korunması ve korunarak 
kullanılmasının sağlanması 

HEDEF 

1. Plan alanındaki kaplumbağa yumurtlama alanlarının fiziksel zarar oluşturabilecek 
yapılaşma ve insan faaliyetlerinden korunmasının ve korunarak kullanılmasının sağlanması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Planlama alanının güney sahili boyunca, deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanları 
bulunmaktadır. 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilmiş 
olan Kaplumbağa Yumurtlama Alanları, hassas alanlar olup mutlak şekilde korunacaktır. 
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1. Plan alanının güney kıyıları 
boyunca bulunan 
Kaplumbağa Yumurtlama 
Alanları mutlak şekilde 
korunacaktır.  

1. Bu alanlarda yapılaşma olmaması, kumsalın 
kazılmaması esastır. Bunun dışında 
yapılabilecek her türlü faaliyet Çevre 
Koruma Dairesi’nin görüş ve önerilerine 
uygun olarak yapılacaktır. 

1 1 
 
 

 Sulak Alanlar ve Dereler 

AMAÇ 

1. Plan alanındaki sulak alanlar, dereler, dere yatakları ve su arklarındaki doğal yaşam 
alanlarının korunması 

2. Su taşkın risklerinin önlenmesi 

HEDEF 

1. Plan alanındaki sulak alanların, derelerin, dere yataklarının ve su arklarının yapılacak 
gelişmelerden etkilenmemesinin sağlanması 

2. Halihazırda koruma sınırları belirlenmemiş olan Bafra Sulak Alanı ve çevresinde yer alan 
ekolojik yaşam alanlarının korunması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Yeşil altyapı ağının önemli bir parçası olan, plan alanı sınırları içerisinde yer alan sulak 
alanların, dere, dere yatağı ve su arklarının korunması esastır.  

18/2012 ve 30/2014 Sayılı Çevre Yasası altında hazırlanan “Sulak Alanların Korunması ve 
Yönetimi Tüzüğü” uyarınca, plan alanı hudutları içerisinde iki adet sulak alan belirlenmiştir. 
Bunlar Mehmetçik Sulak Alanı ve Bafra Sulak Alanı olup, tüzük gereği koruma altındadırlar. 

Mehmetçik Sulak Alanı’nın etrafında, koruma seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük olmak 
üzere 3 koruma bölgesi belirlenmiş ve genel koruma ilkeleri yanında her bir bölge için belirli 
kısıtlamalar ve yasaklar getirilmiştir. Sulak alanların kirletilmemesi, doğal ve ekolojik 
yapılarının korunması, su havzasından su çekilmemesi başlıca koruma ilkeleri arasında yer 
almaktadır.  

Halihazırda Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü uyarınca koruma sınırları 
belirlenmemiş olmasına rağmen oluşum yapısı nedeniyle sulak alanlar içerisinde eşsiz bir 
yapısı olması ve lagünün biyoçeşitliliği nedeniyle  Çevre Koruma Dairesi’nin görüşlerine 
uygun olarak bu plan amaçları bakımından Bafra Sulak Alanı ve çevresi koruma altına 
alınmıştır. 
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1. Plan alanındaki Mehmetçik 
Sulak Alanı ve Bafra Sulak 
Alanı’nın korunması esastır. 

1. Mehmetçik Sulak Alanı etrafında yer alan 
koruma bantları içerisinde “Sulak Alanların 
Korunması ve Yönetimi Tüzüğü” kuralları,  
Bafra Sulak Alanının hemen bitişiğinde bu 
Planla kıyı rekreasyon alanı olarak ayrılan 
alanda ise Çevre Koruma Dairesi tarafından 
belirlenecek kurallar geçerli olacaktır. 

1 1, 2 
 
 

2. Plan alanındaki dereler, dere 
yatakları ve su arklarının 
korunması esastır. 

2. Derelerden ve derelerin devamı olan su 
arklarından cephe alan parsellerde 
yapılabilecek gelişmelerde suyun akışının 
engellenmemesi, herhangi bir taşkın 
durumunda çevresinin etkilenmemesi ve 
yeşil kuşak oluşturmak amacı ile İskele 
Kaymakamlığı ve Su İşleri Dairesi’nin 
görüşleri çerçevesinde 5 metre derinliğinden 
az olmamak üzere belirlenecek alan kamuya 
terk edilecektir.  

3. Kamuya terk edilecek olan alanın, parsel 
alanının %10’unu aşması durumunda, taban 
ve toplam inşaat alanı parsel alanının %90’ı 
üzerinden hesaplanır. 

1 1 

 İmar Gelişme Sınırı Dışında Kalan Alanlar (Tarımsal Gelişme Alanları) 

AMAÇ 

1. Verimli tarım topraklarının ve doğal çevrenin korunmasının sağlanması 
2. İmar gelişme sınırları dışında kalan alanlarda tarımsal üretime halel getirmeyecek 

şekilde barınma ihtiyacının karşılanması 
3. Verimli tarım toprakları dışında kalan alanlarda geniş alan gereksinimi olan, çevresel 

faktörler nedeniyle yerleşim alanları içerisinde yer alamayacak kullanım türlerine olanak 
sağlanması 

HEDEF 

1. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf tarım topraklarının korunması, doğal çevreye ciddi 
zararlar verebilecek olan kullanımların önlenmesi 

2. Kent ekonomisine ek maliyet yaratmayacak (belediye altyapı hizmetleri (çöp toplama, 
temizlik vs), elektrik, su vb. altyapı maliyetleri ile sosyal donatı ihtiyacı yaratmayacak 
yoğunlukta) ve tarımsal üretime halel getirmeyecek şekilde bu planla belirlenen 
yerleşim alanları dışında konut ihtiyacının karşılanması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

İmar gelişme sınırları dışındaki, sulak alanlar, orman alanları, dere yatakları, sit alanları ve 
öneri ÖÇKB’ler dışında kalan tüm alanlar tarımsal üretime uygun olsun veya olmasın Tarımsal 
Gelişme Alanı olarak adlandırılmıştır. 
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1. Planlama alanındaki 
Tarımsal Gelişme 
Alanları’nda bu planda 
belirlenen gelişmeler 
dışında herhangi bir gelişme 
yapılamayacak ve verimli 
tarım toprakları 
korunacaktır.   

1. 1/25.000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma 
Kuralları Haritası’nda Tarımsal Gelişme 
Alanı olarak gösterilen yerlerde Tarım 
Dairesi’nin, Çevre Koruma Dairesi’nin 
ve/veya ilgili diğer Kurumların 
değerlendirme, görüş ve önerilerine uygun 
olarak, sera, motor evi, tarımsal araç ve 
aletlerin muhafazasında kullanılacak 
depolar, üreticinin bitkisel üretime bağlı 
olarak elde ettiği ürünü depolamak için 
ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimdeki 
depolar, bölgede yetişen tarımsal ürünlerin 
işlenmesine yönelik tesisler, tarımsal 
faaliyet için gerekli benzeri diğer amaçlara 
yönelik yapı ve inşaat, tarımsal bölmeler, 
tarımsal alanlara yaya ve araç ulaşımını 
sağlayan yollar ve toprak koruma ve 
sulamaya yönelik altyapı tesisleri yapılabilir.  

2. Sera haricindeki bölgesel ürünlerin 
işlenmesine yönelik yapılacak tesisler ve 
elde edilen ürünün depolanabileceği 
tesislere yönelik yapılaşma kuralları, 
Planlama Onayı aşamasında yapı arsa oranı 
0,1/1’I aşmamak kaydı ile Tarım Dairesi’nin 
görüşleri doğrultusunda belirlenecektir. 
Bunun dışında yapılacak olan yapılar yapı 
arsa oranı 0.005/1’i, kat adedi 1 katı (5.20 
metre) ve her halukarda bina toplam 
alanının 60m2’yi aşmaması koşulları ile 
yapılabilir.  Doğrudan üretim yapılması için 
elzem olan sera vb. yapıların yapılaşma 
kuralları Tarım Dairesi’nin görüşleri 
doğrultusunda belirlenecektir. 

3. Yukarıdaki 1 numaralı paragrafta 
belirtilenlerin dışında, arazi kullanım 
kabiliyeti sınıfı 1,2,3’üncü sınıf olan tarım 
arazileri ve /veya Tarım Dairesi tarafından 
arazinin sınıf tespiti, kullanım şekli ve 
tarımsal özellikleri dikkate alınarak 
belirlenecek verimli tarım toprakları, sulak 
alanlar ve benzeri hassas alanlar dışında 
kalan yerlerde yeterli yol bağlantısı olması 
ve aşağıda yer alan diğer koşullara uygun 
olarak: 
o Aşağıdaki 2. strateji politikalarına 

uyulması koşuluyla Konut yapılabilir. 
o 4.3.3. Akaryakıt İstasyonları bölümünde 

1, 2, 
3 

1, 2 
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yer alan koşullara uygun olarak Akaryakıt 
istasyonu yapılabilir. 

o 4.3.1. Turizm ve Eğlence Alanları bölümü, 
strateji 7, 8, 9 ve politikalarına uyulması 
koşuluyla agro turizm yapılabilir. 

o 4.3.4. Sanayi bölümü, strateji 4 ve 
politikalarına uyulması koşuluyla Tarıma 
Dayalı Sanayi Tesisi yapılabilir.  

o ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin 
alınması koşuluyla Atış Poligonu, Atık Su 
Arıtma tesisi, Organize Ağıl Bölgesi, 
Hayvan Barınağı, Mezarlık, Mezbaha, 
Enerji Üretim Tesisleri, Telekomünikasyon 
Tesisi, Radyo/Tv İstasyonu, Sanayi Bölgesi 
ve benzeri hizmet alanları yapılabilir.  

o Ağaçlandırılacak alanlarda, ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşleri alınarak Psikiyatri 
Kliniği, Senatoryum, v.b büyük açık alan 
veya özel çevre koşullarına ihtiyacı olan 
uzmanlaşmış sağlık servisleri yapılabilir. 
Bu tür tesislere ait yapılaşma kural ve 
koşulları ihtiyaç doğrultusunda ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 
Planlama Onayı aşamasında 
belirlenecektir. 

4. Tarımsal Gelişme Alanlarında, Tapu 
haritalarında yer alan kamu yolları dışında, 
sadece tarımsal amaçlarla veya yukarıdaki 
3’üncü paragrafta belirtilen konut kullanımı 
dışındaki kullanımlara ulaşılabilirliği 
sağlamak amacı ile yeni yol güzergahları 
yapılabilir. Salt konut amaçlı gelişme için 
yeni yol güzergahı yapılamaz. 

5. Tarım Bakanlığı tarafından ürün tipine, 
toprak yapısına ve verimlilik esaslarına bağlı 
olarak asgari parsel büyüklükleri 
belirlenene kadar geçecek sürede, bu 
alanlarda yapılabilecek tarımsal bölmeler 
Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve 
Kıymet Takdiri) Yasası’nın 27(1)(b)(c) 
maddelerine uygun olarak yapılır. 

2. Sakin Şehir gereklerine 
uygun olarak, doğal çevre 
korunacak, kirlilik yaratan 
faaliyetler 
izinlendirilmeyecektir. 

6. Bu alanda Plan amaçları bakımından taş 
ocağı faaliyeti yapılamaz. 

1 1 
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3. Orman alanı, sulak alan vb 
hassas alanlar üzerinde 
olumsuz bir etkiye neden 
olmayan, insan sağlığına 
zarar verebilecek toz, koku 
vb çevresel faktörlerin etki 
alanı içerisinde olmayan, 
komşu parsellere ve/veya 
kamusal alanlara erişimi 
engellemeyen, yeterli 
kentsel altyapıya sahip 
parsellerde, tarımsal 
üretime halel gelmeyecek 
şekilde konut yapımına 
imkan sağlanacaktır. 

7. Eski Eser Alanları ve komşu parsellerinde, 
Orman Alanı, ÖÇKB, Sulak Alan Koruma 
Alanı vb hassas bölgeler içerisinde yer 
alamaz.  

8. İskele-Karpaz Anayolu ve Girne-Karpaz 
Anayolu üzerinde yapılamaz. 

9. %30 ve üzeri eğime sahip alanlarda yer 
alamaz. 

10. Kirli sanayiye 500 metreden az bir mesafe 
içerisinde yer alamaz 

11. Yapılacak gelişme başvuruları tarımsal 
üretime halel gelmemesi açısından Tarım 
Dairesi’nin uygunluk görüşüne bağlı olarak 
sonuçlandırılacaktır. 

12. Elektrik ve su altyapısı olmalıdır. 
13. Bu Plan öncesinde mevcut yeterli yolu 

olacaktır.“Yeterli Yol ”, Bu Plan amaçları ve 
kapsamı bakımından, malzemesi asfalt olup 
güvenli ve konforlu bir şekilde taşıt ve/veya 
yaya ulaşımını sağlayan, altyapısı mevcut 
olan en az bir kamu yoluna bağlanan, 
kamuya ait mevcut yolu anlatır. Bahse konu 
yolun genişliği parselasyon sonucu oluşan 
yollarda yaya ve araç yolu ile birlikte en az 
5,5 metreden, köyleri birbirine bağlayan ve 
diğer yollarda ise platform genişliği 6 
metreden az olamaz. Yol genişliklerinin 
gelişme başvurusunda bulunan parsele 
kadar belirtilen genişliklerden az olmaması 
esastır. Tarla yolu, patika ve geçiti 
kapsamaz. 

14. İmar Gelişme sınırları dışında tapu 
haritalarında yer alan mevcut kamu yolları 
dışında sadece tarımsal amaçlarla veya 
geniş alan gereksinimi olan, çevresel 
faktörler nedeniyle yerleşim alanları 
içerisinde yer alamayacak kullanım türlerine 
ulaşılabilirliği sağlamak amacı ile yeni yol 
güzergahları yapılabilecektir. Konut amaçlı 
gelişme için yeni yol güzergahı yapılamaz. 

15. 2 dönüme kadar olan parsellerde toplam 
inşaat alanı 200 m2’yi aşmayan 1 konut, 2 
dönüm ve üzeri büyüklükte olan parsellere 
taban alanı 200 m2’yi toplam inşaat alanı 
400 m2’yi aşmayan 2 konut  yapılabilir. 1 
konuta kadar olan parsellerde 20 m2’yi 
aşmayan, 2 konuta kadar olan parsellerde 
ise 40 m2’ye kadar olan kapalı garajlar 
taban ve toplam inşaat alanından 

2 2 
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sayılmayacaktır. 
16. Arsa parselasyonu sonrası oluşan yollara 

cephe alan parsellere yapılacak konut 
kullanımı amaçlı gelişmelerde mevcut 
yolların altyapılarının tamamlanması ve 
bina çekilişinin tamamlanmış yol 
hududundan asgari 10 ayak (3 metre) 
mesafede olması, diğer yollarda ise bu 
planda belirlenen yol genişliğinin yarısı 
kadarı yol ortasından itibaren hesaplanacak 
şekilde kamuya terk edilecektir. (Bu planda 
yol genişliği belirlenmemiş olan yollarda, 
yol ortasından itibaren 5.5 metre 
derinliğindeki bir alan kamuya terk 
edilecektir.) Diğer parsel hudutlarından ise 
gelişmeye (komşu parsellere ve/veya 
kamusal alanlara erişim) engel olmamak 
amacı ile yardımcı binalar, havuz vb 
kullanımlar dahil tüm yapılar 10,62 metre 
geriye inşaa edilecektir. (Parsel sınırı yol 
olması durumunda bahse konu 10,62 
metrelik mesafe yol ortasından 
hesaplanacaktır.) Çekiliş sonrası 
yapılabilecek bina cephesinin 10 metreden 
az kalması durumunda Planlama Makamı 
bahse konu çekilişi parselin sadece bir 
cephesinden olmak koşulu ile 3 metreye 
indirebilir.  

17. Yapılacak konut kullanımlarında 2 dönüme 
kadar olan parsellerde parsel alanının en az 
%70’i, 2 dönüm ve üzeri parsellerde ise 
%80’i toprak zemin olarak bırakılacaktır. 

18. Bu Plan yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
yapılacak tarımsal bölmelerden sonra 
oluşacak yeni parsellerin sadece bir 
tanesine yukarıdaki paragrafta belirtilen 
kurallara uygun olarak 2’ye kadar konut 
yapılabilir. 

19. Bu Planla belirlenen İmar Gelişme Sınırları 
dışında kalan ve bu Planın yürürlüğe girdiği 
tarihten önce herhangi bir başka yasaya 
ve/veya tüzüğe göre parsellenmiş ve nihai 
tasvip alınmış arsalar ve bu Planla 
tanımlanmış Kazanılmış Haklar kapsamında 
açılacak arsalarda yapılabilecek  gelişmeler 
için bakınız 5.3. İmar Gelişme Sınırları 
Dışında Kalan Arsa ve Binalarla İlgili Kural ve 
Koşullar 

20. Bu Planla belirlenen İmar Gelişme Sınırları 
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dışında kalan ve Planın yürürlüğe girdiği 
tarihten önce izin alınmış bir projeye uygun 
olarak inşaa edilmiş veya inşa edilecek olan 
binalara ilişkin yapılabilecek  gelişmeler için 
bakınız 5.3. İmar Gelişme Sınırları Dışında 
Kalan Arsa ve Binalarla İlgili Kural ve 
Koşullar 

 Sahil Şeridi İçerisinde Kalan Alanlar 

AMAÇ 

1. Kıyıların korunması ve kamu yararı için düzenlenmesinin sağlanması 

HEDEF 

1. Sahil Şeridi içerisinde kalan alanlarda yapılabilecek gelişmelerin ve bu gelişmelere ilişkin 
yapılaşma kural koşullarının belirlenmesi 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Bu Plan kapsamında sahil şeridi olarak, 23 Eylül 1992 tarih ve E-967-92 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca sınırları belirlenen alanlar geçerli olacaktır.  

Plan alanı hudutları içerisindeki Sahil Şeridi İçerisinde Kalan Alanlar, bazı yerlerde sadece 
sahil olarak adlandırılan doğal alanlardan, bazı yerlerde ise kısmen sahil, kısmen de sahil 
gerisindeki kentsel ve kırsal planlama maksatları bakımından kamu yararı gözetilerek toplum 
yararına düzenlenebilecek alanlardan oluşmaktadır. 

Kıyının doğal alanı, su ile karanın kesiştiği, suyun med-cezir veya taşkın durumlarında karada 
en çok yükselebileceği noktalardan ölçülmek üzere, kara yönünde jeolojik, ekolojik, 
morfolojik, topoğrafik özellikleri ile yabani bitki ve hayvan tür ve ekosistemlerini, bunların 
doğal yaşam ortamlarını ve biyolojik çeşitliliği, su hareketlerinin ve doğal olayların 
gerçekleştiği kumul, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanları kapsayan 
alandır. Doğal alanın gerisindeki alan, kent ve kırsal planlama maksatları bakımından kamu 
yararı gözetilerek toplum yararına düzenlenmesi, kıyıya kamu erişiminin sağlanmasının, kıyı 
manzarasına açık olunmasının sağlanmasının ve kıyı erozyonunun önlenmesinin 
öngörüldüğü, tampon niteliğindeki alandır.  

STRATEJİ POLİTİKALAR AMAÇ HEDEF 

1. Sahil şeridi içerisinde kalan 
alanlar kamu yararına 
olacak şekilde 
düzenlenecektir. Ve halkın 
kıyı şeridinden yararlanma 
hakkı korunacaktır. 

1. Bu alanlarda kıyının doğal yapısını bozucu 
yol, dolgu ve benzerleri ile herkesin eşit ve 
serbest kullanımına engel teşkil edebilecek 
tel örgü, parmaklık ve benzeri inşa 
faaliyetleri yapılamaz. 

2. Kumsalın niteliğini değiştirici, kalıcı 
kaplama malzemesi kullanılamaz. 

3. Portatif olmak koşulu ile soyunma kabini, 
cankurtaran kulesi, duş ve benzeri plajlara 

1 1 
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hizmet verecek ve ekolojik yapıya zarar 
vermeyecek fonksiyonlar yer alabilir.  

4. Kıyının doğal yapısına zarar vermeyecek 
şekilde yeşil alan düzenlemesi yapılabilir. 

5. Belediye ve/veya merkezi yönetim 
tarafından kıyının kamu yararına kullanımı 
amacıyla projenin bir parçası olarak 
yapılacak kamusal otopark alanı, seyir 
terası vb amaçlara yönelik yapılar için 
yapılaşma kuralları, ilgili kurumların 
görüşlerine bağlı olarak Planlama Onayı 
aşamasında belirlenecektir. 

6. Kıyıyı korumak amacıyla yapılabilecek 
dalgakıran, istinat duvarı vb altyapı 
tesisleri ile faaliyetin özelliği gereği kıyıdan 
başka yerde yapılması mümkün olmayan 
liman, teknelerin atık su, katı atık 
bırakabileceği vb yapı ve tesislerin yapılıp 
yapılamayacağına ve yapılaşma kurallarına 
Bu Planda belirtilen hedeflere uygun 
olarak Planlama Onayı aşamasında Turizm 
ve Çevre Bakanlığı, Limanlar Dairesi, 
Mehmetçik Belediyesi, İskele 
Kaymakamlığı ve ilgili diğer Kurumlarla 
yapılacak istişare sonucunda karar 
verilecektir.  

7. Yukarıdaki paragraflarda, Sahil Şeridi 
içerisinde kalan alanda yapılabileceği 
belirtilen gelişmelerde, bu alanlara 
yapılabilecek yapılar projenin ayrılmaz 
parçası niteliğinde olacak ve yapı arsa 
oranı 0.005/1’i, kat adedi 1’i aşmayacaktır. 

8. Yapılacak yapılar, prefabrik yapı, hafif yapı 
ve benzeri kalıcı olmayan, istenildiğinde 
sökülüp başka bir yerde kurulabilen yapılar 
olacaktır. 

2. Sahil Şeridi içerisinde kalan 
mevcut binalar 
büyütülmeyecek ve 
toplumun daha geniş 
kesimlerine hitap edecek 
şekilde düzenlenebilecektir. 

9. Bu Plan öncesinde sahil şeridi içerisinde 
alınmış olan izinlere uygun olarak yapılmış 
veya kazanılmış haklar kapsamında 
yapılacak olan binalara mevcutların dışında 
ilave yapılamaz. Mevcut binalarda 
toplumun boş zamanlarını 
değerlendirebilecekleri ve deniz 
manzarasından faydalanabilecekleri 
restoran, kafe vb eğlence kullanımları, 
turistik tesis, pilates, jimnastik gibi spor ve 
dinlence kullanımları  ile konut kullanımına 
yönelik kullanım değişikliği yapılabilir. 
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3. Sahil şeridi içerisinde 
önceden açılmış olan 
arsalarda yapı yoğunluğu 
minimize edilecek ve 
toplumun daha geniş 
kesimlerine hitap 
edebilecek kullanım 
türlerine izin verilecektir. 

10. Bu Plan öncesinde sahil şeridi içerisinde 
kalan alanlarda açılmış olan arsalarda boş 
zamanlarını değerlendirebilecekleri ve 
deniz manzarasından faydalanabilecekleri 
restoran, kafe vb eğlence kullanımları, 
turistik tesis, pilates, jimnastik gibi spor ve 
dinlence kullanımları  ile konut 
kullanımına yönelik kullanım değişikliği 
yapılabilir. 

11. Yapı arsa oranı 0.35/1’i, taban alanı oranı 
%20’yi, kat adedi 2’yi, kat yüksekliği ise 
8.20 metreyi aşamaz. 

  

 Eski Eser Alanları 

AMAÇ 

1. Eski eser alanlarının korunması ve turizm potansiyelinin artırılması  

HEDEF 

1. Eski eserlere halel getirecek yapılaşmanın önlenmesi 
2. Eski eserlerin tematik rota içerisine dahil edilerek erişilebilirliğinin artırılması 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

Planlama alanı hudutları içerisinde hâlihazırda Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından ilan edilmiş 
olan 4 adet arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Bunlar, 13.01.2009 tarihinde ilan edilen, 
Kumyalı’daki “Kyrgos-Sophia-Kaminia Arkeolojik Alanı” içerisinde yer alan, Kaminia I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı, Sophia I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Ayios Kyrgos II. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı ile Kumyalı yerleşik alanının yaklaşık 5 km doğusunda, Gelincik-Kumyalı sınır 
bölgesinde bulunan Vasili-Ayias I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’dır. Arkeolojik sit alanlarına ait, 
derecelerine göre sınıflandırılmış bölgelerdeki kullanım biçimi ve öngörülen gelişme ve 
geliştirme ilkeleri, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun yetkisinde olup ilan edilen ilgili kararlarda yer 
almaktadır.  

Arkeolojik sit alanlarının yanı sıra, plan alanında yer alan eski eser niteliğindeki yapılar da 
60/1994 sayılı Eski Eserler Yasası uyarınca korunacaktır. Bunun yanında, eski eserlerin ziyaret 
edilebilmesini kolaylaştırmak amacı ile bölüm 4.4.1.2., Yaya ve Bisiklet Yolları maddesinde 
belirtilen ve 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilen 
“tematik rota”nın yapılması öngörülmüştür. 
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1. Kaminia, Sophia, Ayios 
Kyrgos ve Vasili-Ayias 
Arkeolojik sit alanlarının 
Anıtlar Yüksek Kurulu 
uyarınca ilan edilen 
derecelendirme kararlarına 
göre korunması 
sağlanacaktır.  

1. Kaminia I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Sophia 
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Ayios Kyrgos 
II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Vasili-Ayias 
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
belirlenmiş olup kullanım biçimi, gelişme ve 
geliştirme ilkeleri buna göre belirlenecektir.  

1 1 
 
 

2. Bunun dışında, Anıtlar 
Yüksek Kurulu’nun onay 
vermesi koşuluyla, bu planla 
belirlenen ve sit alanlarını 
da içeren “tematik rota” 
güzergahı yapılabilir.  

2. Bu Planla belirlenen, bisiklet ve yaya 
güzergahlarını içeren tematik rotanın 
arkeolojik sit alanlarındaki kısımları, stabilize 
toprak, ahşap gibi doğaya zarar vermeyecek 
zemin malzemeleriyle yapılacaktır. Bahse 
konu yolun genişliğinin doğaya zarar 
vermeyecek şekilde en az 8 metre olması 
tavsiye edilir. (bkz. Bölüm 4.4.1., strateji 6 ve 
politikaları 

1 2 

3. Bu Plan yürürlüğe girdiği 
tarihten önce ilan edilmiş 
olsun veya olmasın, Eski 
Eserler ve Müzeler Dairesi 
tarafından yerleri tespit 
edilerek belirlenen eski eser 
alanları, 60/94 sayılı Eski 
Eserler Yasası uyarınca 
korunur.  

3. İlan edilmiş veya ilan edilmemiş olup 
olmadığına veya 1/25000 Ölçekli Gelişme 
Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda ve 
Planın ekinde yer alan tapu haritalarında 
gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın 
ve/veya bu Planın yürürlüğe girdiği tarihten 
sonraki herhangi bir tarihte, kazı ve/veya 
araştırma sonucu saptanmış Eski Eser 
Alanlarının ve/veya binaların bulunduğu 
parseller ile bunların korunma sınırı 
içerisindeki parseller üzerindeki gelişmeler, 
Eski Eserler Yasası uyarınca belirlenecek 
kural ve koşullara göre yapılır. 

1 1 

 Koruma Alanları 

 Köyiçi Koruma Alanları 

Plan alanında yer alan ilk yerleşim alanları olan eski köyiçleri, geleneksel karakter ve mimari 
değerleri ile birlikte kent kimliğinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu alanlarda tarihi, 
kültürel ve mimari miras alanlarının bir bütün olarak korunarak günümüz ihtiyaçlarına göre 
kullanımlarının sürdürülebilir kılınması gerekmektedir. Bu alanlar tarihi, kültürel ve mimari değerleri 
ile kent kimliğine katkı yapmakla birlikte ekonomik yatırım fırsatları da sunmaktadır. Bir kısmı atıl 
durumda olan bu ekonomik değerlerin, bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması gerekmektedir. 

Plan alanında 6 adet köyiçi alanı yer almaktadır. Bu alanlar içerisinde tarihi, kültürel ve mimari 
değerlerin yoğunlaştığı ve bir bütün olarak geleneksel doku oluşturan alanlar yanında ağırlıklı olarak 
geleneksel dokuya uygun olmayan yeni veya eski yapıların yer aldığı alanlar da yer almaktadır.  
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Plan alanında yer alan Köyiçi Koruma alanları yerleşim birimlerine ait tapu haritalarında gösterilen 
köyiçi alanlarından ve/veya karakter itibarı ile bu dokuya konsolide edilebilecek yakın çevresini 
kapsayan alanlardan oluşmaktadır.  

Bu Plan kapsamında tarihi, kültürel ve mimari değerlerin yoğunlaştığı ve bir bütün olarak geleneksel 
dokuyu yansıtan alanlar “Geleneksel Köyiçi Alanı”, diğer alanlar ise “Yeni Gelişen Köyiçi Alanı” 
olarak isimlendirilmiştir. 

Geleneksel Köyiçi Alanlarında her türlü gelişmenin kentsel koruma ilkelerine uygun olarak 
gerçekleştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. 

Yeni Gelişen Köyiçi Alanları olarak isimlendirilen alanlarda ise yapılaşma kuralları belirlenirken 
köyiçinin karakteristik özellikleri, (binanın arsaya yerleşimi, ebatları vs) bu alanda yer alan özellikli 
binalara halel gelmemesi ve mevcut eğilimlere bağlı olarak daha düşük yoğunluklu olmaları göz 
önünde bulundurulmuştur. 

4.5.8.1.1. Ana Hedefler  

a) Yapılaşma tarzları ve yerel özgün özellikleri ile bütünlüğe sahip Geleneksel Köyiçi Alanlarının 
özgün yapılaşma özelliklerinin ve doku bütünlüğünün korunması, canlandırılması ve 
geliştirilmesi, 

b) Kentin bu değerli parçalarının ekonomi politikaları ile bütünleştirilerek ekonomiye katkı sağlar 
hale getirilebilmesi, 

c) Yeni gelişmelerin Geleneksel Köyiçi dokusuna uyumlaştırılması ve uyumlu birlikteliğin 
sağlanması, çevre ve mekan kalitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sağlıklaştırılması, 

d) Bu alanların ölçek ve fiziki karakterine uygun olarak arazi kullanımların planlanması ve 
kontrollü gelişmenin sağlanması, 

e) Kültürel, mimari ve tarihi açıdan değerli olan mevcut yapıların korunması, 

f) Yapılaşma tarzı ve sokak dokuları açısından köyiçi dokusunu tam anlamıyla yansıtmayan düşük 
yoğunluklu yapılaşma modelinin benimsendiği yeni gelişme alanlarında eğilimin devam 
ettirilmesi 

g) Tarihi ve geleneksel özelliklere sahip köyiçi alanlarının korunması, canlandırılması ve 
geliştirilmesi için yasal, ekonomik, idari ve teknik düzenlemeler yapılması, 

h) Trafik, ulaşım ve dolaşımın iyileştirilmesi, araç ve yaya trafiği ile ilgili organizasyon ve kuralların 
belirlenmesi, özgün yaya alanları oluşturulması, 

4.5.8.1.2. Ana Stratejiler 

1. Konut alanlarının bütünlüğünü korunacak, konut dışı kullanım amaçlı gelişmeler bütünlüğü 
bozulmamış konut alanları dışında ve mevcutta bu tür gelişmelerin yer aldığı alanlarda 
yoğunlaştırılacaktır. Kültürel, mimari ve tarihi açıdan değerli olan mevcut yapıların ve eski 
sokak dokusunun korunması, transit trafiğin azaltılması ve gereksiz sokak genişletilmesi 
yapılmaması için trafik dolaşımına uygun düzenlemeler yapılması sağlanacaktır. 

2. Ticaret ve konut alanlarında toplu otopark olanakları sağlanması, karakteristik olan dar 
sokaklarda araç park edilmesinin önlenmesine yönelik yayalaştırma  projeleri yapılacaktır. 

3. Geleneksel Köyiçi Alanlarındaki bütün yeni gelişmeler, yakın çevresindeki özellikle de özellikli 
binaların mülkiyet deseni, ulaşım dolaşım özellikleri, doluluk boşluk, peyzaj özellikleri, bina 
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kütlesi, mimari tarzı, yükseklik, cephe, çatı örtüsü, malzeme ve benzeri özellikleri ile uyum 
içinde olacaktır.  

4. Bütün yeni gelişmelerde, yenileme ve restorasyon çalışmalarında özelikle bunların şekilleri, 
hacimleri, bina ve kat yükseklikleri, açıklıkların oranları, çatı şekilleri ve malzemesi, bina 
kalitesi, dış cephe malzemeleri, renkleri, ahşap ve demir işçiliği, pencere kasaları ve dükkan 
tabelaları konusunda belirlenecek özel kurallar için, planlama onayı aşamasında sıkı kontrol 
yapılacaktır. Mimarlara ve tasarımcılara yardımcı olmak üzere tasarım kılavuzu, teknik bilgi, 
bina tipleri ve diğer detayları içeren bir el kitabı/tasarım kılavuzu hazırlanacaktır. 

5. Binalardaki uygunsuz her türlü ilave ve ekler kaldırılacak ve/veya özgün yapısına uygun hale 
getirilecektir. 

6. Özellikle yayalaştırılmış ticari faaliyetlerin olduğu bölgelerde sokak dokusunun görsel kalitesini 
iyileştirip arttırmak için cephelerde yeni düzenleme ve/veya revizyon çalışmaları yapılacaktır. 
Ticari kullanımların cepheleri tabelaları ve reklamları hazırlanacak kılavuzlarda veya el 
kitabında belirtileceği gibi yeniden tasarlanacaktır.  

7. Tabelaların, özellikle yayalaştırılmış ticari faaliyetlerin olduğu bölgelerde, sokağın çevresel ve 
mimari özelliklerine uygun, binanın özellik ve mimari elemanlarını kapatmayacak malzeme, 
ebat ve biçimde olması sağlanacaktır. 

8. Geleneksel Köyiçi Alanlarında, yer üstündeki bütün kablolar yeraltına alınacak ve/veya 
mümkün olmadığı yerlerde binaların duvarlarına monte edilecektir. 

9. Televizyon antenleri, su depoları, vb. gibi bina üzerine yerleştirilecek elemanlar gizlenecek ve 
görsel olumsuz etkisi azaltılacaktır.  

10. Sokak aydınlatmaları ve kent mobilyalarının tasarımı geleneksel doku ile uyumlu olacaktır. 

4.5.8.1.3. Tüm Köyiçlerinde Uygulanacak Genel Kurallar 

1. Binaların Sınıflarına Bağlı Olarak Koruma Ve Geliştirme Kararları 
Köyiçi alanlarında yapılan arazi çalışmalarında mevcut binalar mimari açıdan değerlendirilmiş 
ve bir sınıflama yapılmıştır. Bu mimari değerlendirme çalışmalarında mevcut binalar Anıtsal ve 
Sanatsal Değeri Olan Binalar, Mimari Değeri Olan Binalar, Mimari Değeri Olan ve Devir Özelliği 
Taşıyan,  Doku Tamamlayıcı Binalar, Devir Özelliği Taşıyan Binalar ve Aykırı Binalar olmak üzere 
6 ayrı sınıfta değerlendirilmişlerdir. 
Mimari değerlendirmede belirlenen sınıflama ile korumaya yönelik olarak belirlenmiş 
yapılabilecek gelişmelerin nitelik ve kapsamı arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. 
Buna göre, yapıların mimari değeri arttıkça binaya yapılabilecek müdahalelerin daha kısıtlı ve 
sınırlı olması, mimari değer azaldıkça gelişmelerin daha esnek kurallarla yapılabilmesi 
öngörülmektedir.  
Bu kararlar oluşturulurken yalnızca anıtsal ve sivil mimari örnekleri değil koruma alanlarındaki 
özgün doku ve mimari nitelikleri yaratan tüm öğeler dikkate alınmıştır. Tek başlarına eski 
oldukları halde mimari değeri olmayan ancak dokuyu tamamlıyor olmaları ve bulundukları 
çevreye katkıları bakımından önemli olan binaların da korunarak geliştirmeleri 
öngörülmektedir.  
Bu yaklaşımla binalar yapılabilecek gelişmeler bakımından değerlendirmede benimsenen 
ölçütler göz önünde bulundurularak iki farklı koruma amaçlı müdahale kararı içeren gruba 
ayrılmıştır. Bu sınıflama ve gruplamaya göre binaların koruma amaçlı geliştirme kararları için 
uyulacak ilkeler belirlenmiştir.  
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1.1. Aynen Korunarak Geliştirilecek Binalar; 
Anıtsal ve Sanatsal Değeri olan Binalar; özgün mimari karakter ve özellikleri ile üstün değere 
sahip olması nedeniyle, gelecek kuşaklar için içi ve dışı ile olduğu gibi korunarak geliştirilecek 
ve yıkılamayacak binalardır.  

Ancak günümüz koşullarına uygun ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak malzeme 
değişikliği yapılmadan, bakım onarım faaliyetinin gerçekleştirilmesi ayrıca yapının yaşamını 
sürdürebilmesi için zorunlu tesisatın konulabilmesi veya mevcut yapıda değişiklik, restorasyon 
ilkelerine ve koruma esaslarına uygun olarak yapılabilir. 

1.2. Sınırlı Müdahale ile Geliştirilebilecek Binalar; 

Mimari Değeri Olan Binalar, Mimari Değeri Olan ve Devir Özelliği Taşıyan,  Doku Tamamlayıcı 
Binalar, Devir Özelliği Taşıyan Binalar Sınırlı Müdahale ile Geliştirilebilecek binalar kategorisi 
içerisinde geliştirilebilecektir. 

Bu türden yapılar için yapılacak bakım, onarım, kat ve/veya mekan ilavesi, kullanım değişikliği, 
yıkım vb gelişme başvuruları Planlama Onayı aşamasında binaların özelliklerine ve Bu Plan 
kararlarına bağlı olarak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin görüşlerine uygun olarak 
sonuçlandırılacaktır.  

2. Korunacak Binaların Bulunduğu Parsellerde Mevcut Bina Dışında Yeni İnşaat 

Köyiçi Gelişme Kararları Haritalarında gösterilen, korunarak geliştirilmesi öngörülen binaların 
bulunduğu parsellerde; 

-  parselin büyüklüğüne, derinliğine, 

- korunacak binaların özelliğine ve binaların koruma ve geliştirme kararlarına, 

- korunacak binaların parsel üzerindeki konumu ve parseli kullanma oranlarına, 

- parselin birden fazla parsele bölünebilmesi olanaklarına, 

bağlı olarak, Planın öngördüğü ilkeler çerçevesinde ilgili korunacak binanın kütlesi, mimari 
özellikleri ve ölçeğine uygun olarak, korunacak binadan ayrı yeni inşaat yapılabilir. Ancak, 
yapılacak bu yeni inşaat ile mevcut korunacak binanın arsayı toplam kullanma oranı, ilgili bölge 
için verilen oranlardan fazla olmamalıdır. 

3. Korunacak Binalarda Cephe Düzeltmesi  

Plan Kararları uyarınca, korunarak geliştirilebilecek olan mimari veya çevresel değeri olan veya 
dokuyu tamamlayan, ancak geçmişte yapılmış eklemeler veya değişiklikler sonucunda dış 
cephesindeki mimari özellikleri bozulmuş bulunan binalarda, binanın bütünü ile ilgili yapılacak 
restorasyon veya sağlıklaştırma ve sağlamlaştırmaya yönelik herhangi bir yapı ve inşaat ile ilgili 
gelişmeler dışında herhangi bir gelişmede, yapının özgün eleman, malzeme, kapı pencere 
açıklığı ile ilgili bulgu ve veriler esas alınarak cephe düzeltmesi yapılacaktır.  

Plan kararları uyarınca yeni ve aykırı binalarda yapılacak binanın tümü ile ilgili yeni inşaata 
yönelik gelişmeden başka her türlü yapı ve inşaata ve/veya kullanım değişikliğine yönelik 
gelişmelerde, bina cephesinin çevreye uygun olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu gibi 
durumlarda kapı pencere oranları ile malzeme ve benzerinde gerekli düzenlemeler yapılacak, 
aykırı eklemeler ve elemanlar kaldırılacaktır.  
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4. Korunacak Binalarda Kullanım Değişikliği 

Plan kararları uyarınca korunarak geliştirilebilecek olan bir binanın kullanımı, yapıldığı 
dönemdeki kullanımdan farklı bir kullanıma dönüştürülmüş ise veya dönüştürülmesi önerilirse, 
değiştirilip değiştirilemeyeceği, yapılmış kullanım değişikliğinin niteliği, binaya yaptığı etki, 
varsa bozulmalar göz önünde bulundurularak karar verilir. 

Öneri kullanımın uygunluğuna karar verilirken, binanın mimari ve tarihi özelliklerinin 
korunarak geliştirilmesi esastır. Binada “Koruma ve Geliştirme Kararları” uyarınca yapılacak 
gelişme çerçevesinde, kullanım değişikliğinin yapılıp yapılamayacağına veya kullanım türünün 
konut ve/veya konut dışı kullanımlardan hangisi olacağına, Raporun genel koruma ilkeleri ile 
bunlara ek olarak; 

a) Bu kullanım değişikliğinin binanın özgün mimarisi ve yapısını bozacak şekilde olup, 
olmayacağına, 

b) Konut kullanımı ve konut dışı kullanımlar uyarınca yapılacak gereksinim araştırmasına göre, 
öneri kullanıma gereksinim olup olmadığına, 

c) Binanın statik durumuna, 

d) İç alanına, 

e) Cephelerdeki özelliklerine, 

f) Kullanım değişikliği olması halinde ortaya çıkacak hacimlerin yeterliliğine,  

g) diğer benzeri konularla ilgili planlama onayı aşamasında yapılacak değerlendirmeye,  

ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin görüşüne uygun olarak karar verilmesi öngörülmektedir. 

 
5. Arazi Kullanım Dağılımı 

Mevcut durumla ilgili araştırmalardan ortaya çıkan arazi kullanım dağılımına ilişkin verilerle 
Koruma alanlarının özellikleri ve plan alanı içerisindeki konumları dikkate alınarak arazi 
kullanım kararları verilmiştir. 

Buna göre konut alanlarının bütünlüğünün korunması, konut dışı kullanımların konut alanları 
içine yayılarak geleneksel konut dokusunu bozmasının önlenebilmesi için konut dışı kullanım 
amaçlı gelişmelerin bütünlüğü bozulmamış konut alanları dışındaki ve mevcutta bu tür 
gelişmelerin yer aldığı alanlarda yoğunlaştırılması ve ihtiyacın karşılanması öngörülmektedir. 
Büyük alan gerektiren ve yoğun trafik oluşturan arazi kullanım türlerinin koruma alanları içinde 
yer almaları mevcut doku geleneksel dokunun korunması açısından uygun değildir. 
Tüm Köyiçi Alanlarında geçerli olması koşuluyla aşağıdaki unsurlar göz önünde 
bulundurulacaktır; 

a) Rahatsız edici büyük ölçekli sanayi kullanımları, depolar, gürültü, koku ve kirlilik yaratan 
küçük atölyelerin alan dışına çıkarılması için özendirici ve destekleyici gerekli önlemler 
alınacaktır. 

b) Geniş açık alanların, anıtsal, mimari ve sanatsal yapıların çevresi ve köy merkezi alanları 
aynı zamanda kültürel alanlar olarak düzenlenecektir.  Anıtsal veya tarihi binalar restore 
edilecek ve bu binalara yeni uygun kullanımlar getirilerek kullanımları sağlanacaktır.  
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c) Bu alanlarda (Kumyalı, Mehmetçik, Balalan ve Bafra yerleşimlerinde)  köy dokusuna uyumlu 
yapılacak turistik pansiyon vb 30 yatağı aşmayacak küçük ölçekli turizm yatırımlarımlarının 
teşvik edilmesi için otopark muafiyeti, kredi, hibe vb özendirici haklar sağlanacaktır.  

d) Bu alanlarda yer alan mevcut okullar ve benzeri eğitim amaçlı kullanımlar sosyal politikalar 
ile uyumlu olacak şekilde özgün karakterleri bozulmadan sağlıklaştırılacak ve 
iyileştirilecektir.  

e) Köyiçi Alanlarında yer alan küçükbaş ve büyükbaş gibi hayvan yetiştirilen alanlar ile büyük 
kapasitesi olan kümeslerin bu alanlarda yer almaması ve alan dışına taşınmaları 
sağlanmalıdır. Bu tür kötü koku yayan ve konut alanları içerisinde bulunması uygun 
olmayan tarımsal amaçlı kullanımların bu alanlar dışında belirlenecek alanlarda yer almaları 
için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

5.1. Konut Gelişme Alanı:  

Fiziksel yapıya uygun olarak konut kullanımının baskın bir kullanım olması gerekmektedir. 
Alandaki konut bölgelerinin, çevre kalitesi açısından potansiyeli göz önünde bulundurularak, 
yeterli, sağlıklı toplumsal hizmetler sunulacak, söz konusu konut bölgeleri iyi ve sağlıklı bir 
yaşam çevresine dönüştürülecektir.  

Konut alanlarında konut kullanımı dışında konaklamaya yönelik turistik pansiyon ve benzeri 30 
yatağı aşmayacak küçük ölçekli turistik konaklama yatırımları kültür turizmi çerçevesinde 
yapılabilecektir. Konaklama olanaklarının restore edilmiş eski binalarda veya tarihi dokuya 
uygun olarak inşa edilmiş veya edilecek olan yeni binalarda sağlanması teşvik edilecektir.   

5.2. Köyiçi Hizmet Merkezi Alanı: 

Köyiçi hizmet merkezi alanlarında, bölgenin karakterine ve dokusuna uygun, 

 Ofis ve yönetim binaları, 
 Servis ticaret, akaryakıt istasyonu ve araç galerisi/showroom haricinde tüm diğer ticari 

kullanımlar , 
 Mezbaha ve mezarlık haricinde tüm diğer kamu kullanımları (Ancak postane, itfaiye, sivil 

savunma vb. kamu kullanımlarının öncelikle bu plan uyarınca merkez yerleşim olarak 
belirlenen Mehmetçik’in Hizmet Merkezinde yer alması önerilmektedir.), 

 Disko, gece kulübü, casino (kumarhane), yarış alanı ve at binicilik alanı haricinde tüm diğer 
eğlence-dinlence kullanımları , 

 Hayvan barınağı/karantina haricinde eğitim (kreş, okul öncesi eğitim, özel eğitim, dershane), 
sağlık vb tüm diğer toplumsal hizmet kullanımları, 

 Turizmin bölgede çeşitlendirilmesinin sağlanması amacıyla potansiyeli yüksek olan köy 
merkezlerinde (Mehmetçik, Kumyalı, Bafra, Balalan) turistik pansiyon ve benzeri küçük 
ölçekli 30 yatağı aşmayacak turistik konaklama tesisi kullanımları, 

 Konut kullanımı, 

 yer alabilecektir. Yeni gelişmelerin eski yapılarla karakter ve ölçek bakımından uyumlu olması 
sağlanacaktır. 
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4.5.8.1.4. Geleneksel Köyiçi Alanlarında Uygulanacak Kurallar 

Korunacak binalarda yapılabilecek ilavelerde, bina cephe genişliği, kat sayısı ve bina yüksekliği, 
bahçe duvarı ve mimari elemanlarda koruma geliştirme kararlarına ek olarak burada belirtilen 
kurallara uyulacaktır. 

Geleneksel Köyiçi Alanlarında geleneksel dokunun oluşumu, şekillenişi, bina kütlesi, mahalle ve 
sokak ölçeği ile cephe özelliklerini belirleyen ve korunacak binaların yansıttığı geleneksel bina-arsa 
oranı ile yapılaşma yoğunluğu-bina büyüklüğü, geleneksel parsel büyüklüğü ile bina katsayısı, 
yükseklik ve cephe özellikleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Buna göre yapılacak gelişmelerin; 

1. Taban alanı oranı %40’ı, toplam inşaat alanı oranı 0.80/1’i aşmayacaktır.  

2. Azami kat sayısı 2(iki) katı bina yüksekliği 7.60 metreyi aşmayacaktır.  

3. Bu alanlarda 300 m2’den küçük parsel açılamaz. 

4. Ortalama konut büyüklüğü 120 m2 olup net konut yoğunluğu 66 konut/hektarı aşamaz. 

5. Bina cephe genişliği 15 metreyi aşmayacaktır. 

6. Bina kütlesinin biçimi, büyüklüğü ve araziye yerleşimi; aynı dokudaki tarihi, kültürel ve mimari 
değerdeki (benzer kullanım amaçlı inşa edilen) binaların karakterine uyumlu, prensipte bitişik 
nizam kurallarına göre bina hududunun yola oturacağı biçimde ve iç avlulu olacak şekilde 
yapılmalıdır. Ancak parselin bulunduğu adadaki veya en yakın çevresindeki tarihi, kültürel ve 
mimari değerdeki binaların araziye oturma biçiminin ayrık nizam olması durumuna göre ayrık 
olarak da yapılabilecektir. 

7. Özellikle bina sokak ve dış cephelerinde; tarihi, kültürel ve mimari değerdeki binaların doluluk ve 
boşluk oranlarına göre bölge karakteri ile uyumlu olabilecek şekilde pencere ve veya kapı 
açıklıkları yapılacaktır. 

8. Güneş ısıtıcıları, su depoları, anten ve kilimalar gizlenecek şekilde yapılabilecektir. 

9. Prensip olarak çatılar düz çatı olarak yapılacaktır. Ancak gelişmenin yapılacağı parselin 
etrafındaki binaların eğimli ve kiremit çatı olması durumunda, çatılar oradaki dokuya uygun ve 
uyumlu olarak eğimli olabilecektir. 

10. Bina cephelerinde prensip olarak beyaz boyalı sıva olacak ancak bulunduğu konumdaki 
çevresindeki cephelerin durumuna göre kısmen düzgün kesme sarıtaş da kullanılabilecektir.  

11. Gelişmenin yapılacağı parseldeki peyzajın korunacak şekilde yeni gelişme yapılması 
sağlanacaktır. 

4.5.8.1.5. Yeni Gelişen Köyiçi Alanlarinda Uygulanacak Kurallar 

Yeni Gelişen köyiçi alanları olarak isimlendirilen alanlar, büyük bir çoğunluğunu yapılaşmamış 
parsellerin oluşturduğu, yapılaşmanın ise ağırlıklı olarak geleneksel dokuya uygun olmayan yeni 
veya eski yapıların yer aldığı alanları kapsamaktadır. 

Bu alanlarda yapılaşma kuralları belirlenirken, az sayıda olsa da özellikli binalara halel gelmemesi ve 
mevcut eğilimlere bağlı olarak Geleneksel Köyiçi Alanları’na göre daha düşük yoğunluklu olmaları 
göz önünde bulundurulmuştur. 

Buna göre;  

1. Taban alanı oranı %35’i, toplam inşaat alanı oranı 0.50/1’i aşmayacaktır. 

2. Azami kat sayısı 2(iki) katı bina yüksekliği 7.60 metreyi aşmayacaktır.  
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3. Bu alanlarda  600 m2’den küçük parsel açılamaz. 

4. Ortalama konut büyüklüğü 150 m2 olup net konut yoğunluğu 33 konut/hektarı aşamaz. 

5. Bina cephe genişliği 20 metreyi aşmayacaktır. 

6. Bina kütlesinin biçimi, büyüklüğü ve araziye yerleşimi; aynı dokudaki tarihi, kültürel ve mimari 
değerdeki (benzer kullanım amaçlı inşa edilen) binaların karakterine uyumlu, prensipte bitişik 
nizam kurallarına göre bina hududunun yola oturacağı biçimde ve iç avlulu olacak şekilde 
yapılmalıdır. Ancak parselin bulunduğu adadaki veya en yakın çevresindeki binaların araziye 
oturma biçiminin ayrık nizam olması durumuna göre ayrık olarak da yapılabilecektir. 

7. Mimari, sanatsal ve tarihi değere sahip binalara komşu parsellerde tarihi, kültürel ve mimari 
değerdeki binaların doluluk ve boşluk oranları ile uyumlu olabilecek şekilde pencere ve veya 
kapı açıklıkları yapılacaktır. 

8. Güneş ısıtıcıları, su depoları, anten ve kilimalar gizlenecek şekilde yapılabilecektir. 

9. Prensip olarak çatılar düz çatı olarak yapılacaktır. Ancak gelişmenin yapılacağı parselin 
etrafındaki binaların eğimli ve kiremit çatı olması durumunda çatılar oradaki dokuya uygun ve 
uyumlu olarak eğimli olabilecektir. 

10. Bina cephelerinde prensip olarak beyaz boyalı sıva olacak ancak bulunduğu konumdaki 
çevresindeki cephelerin durumuna göre kısmen düzgün kesme sarıtaş da kullanılabilecektir.  

11. Gelişmenin yapılacağı parseldeki peyzajın korunacak şekilde yeni gelişme yapılması 
sağlanacaktır. 

4.6. POTANSİYEL RİSK VE TEHLİKELERİN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ POLİTİKALAR 

1/25000 ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda, plan alanı hudutları içerisindeki 
potansiyel göçme boşluğu, taşkın, erozyon, deprem riski taşıyan ve potansiyel zemin problemi 
bulunan alanlar gösterilmiştir.7  

 Potansiyel Jeolojik Ve/Veya Yapı Zemin İlişkisi Açısından Risk Taşıyan 
Alanlara Yönelik Kural Ve Koşullar 

Planlama alanı içerisinde Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından hazırlanan jeolojik açıdan potansiyel 
zemin riski taşıyan alanlar Gelişme Planı ve Yapılaşma  Kuralları Haritasında gösterilmiştir. Planlama 
alanı içerisinde jeolojik yapı ile ilgili Daire ve/veya kurumlar tarafından talep edilecek tüm bilgiler 
yayınlanmış haritaya bağlı olarak Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından verilecektir.  

Yapı açısından potansiyel risk taşıyan alanlar KTMMOB’a bağlı ilgili Odalarının (İnşaat Mühendisleri 
Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası) ulusal/uluslararası kabul gören bilimsel argümanlarla Yapı 
Zemin İlişkisi Açısından Potansiyel Risk Haritası Jeoloji ve Maden Dairesi katkıları ile hazırlanacaktır. 
Planlama alanı içerisinde yapılacak gelişmelerde ve bu alanlar içerisinde olup olmadığına 
bakılmaksızın; Zemin Değerlendirme dosyaları KTMMOB Yetki Kurulu tarafından onaylanmış zemin 
değerlendirme kriterlerine bağlı yürütülecektir. Zemin Değerlendirme dosyalarına tabii tüm 
projeler inşaat ruhsatı öncesi ruhsat makamı tarafından Jeoloji ve Maden Dairesi’nin görüşüne 
sunulacaktır. Potansiyel Jeolojik ve/veya Yapı Zemin İlişkisi Açısından Risk Taşıyan alanlarda Jeoloji 
ve Maden Dairesi ve/veya KTMMOB bağlı ilgili Odalar tarafından ayrıntılı çalışmalar yapılarak kamu 
menfaati açısından haritalar güncellenip kamu ile paylaşılacaktır. 

                                                           
7 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilen potansiyel risk ve tehlikelere 
ilişkin bilgiler, Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından hazırlanan haritalardan edinilmiştir. 
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 Diğer Potansiyel Risk Ve Tehlikelere Yönelik Kurallar 

Potansiyel göçme boşluğu, taşkın, deprem riski taşıyan alanlarda yapılan gelişme başvuruları, 
Jeoloji ve Maden Dairesi’nin görüşleri doğrultusunda sonuçlandırılacaktır. 

4.7. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILABİLECEK YENİ İNŞAAT, İLAVE, TADİLAT 
KULLANIM DEĞİŞİKLİĞİ, PARSELLEME VB HUSUSLARA YÖNELİK (GENEL)  
KURAL VE KOŞULLAR  

 Sıfır Kotu  

Bu Plan kapsamında doğal zeminin her noktası “sıfır kotu” olarak kabul edilir. 

 Kat İlavesi  

(1) 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilen köyiçi alanları 
dışında kalan diğer tüm bölgelerde, mevcut bir binaya, bölgelerin her biri için belirlenen 
yapılaşma kural ve koşullarına ve gerekli görülmesi halinde Planlama Onayı aşamasında 
binanın dış görüntüsü ve estetiği ile ilgili belirlenecek koşullara uygun olarak kat eklemesi 
yapılır. 

(2) Yukarıdaki (1)’inci paragrafta belirtilen köyiçi alanlarında kat eklemesi, bu alanların her biri için 
belirlenen yapılaşma kural ve koşullarına ilave olarak binanın mimari özelliği, özgün mimari 
planı, özgün mimari görünüşü ve cephe özellikleri de dikkate alınarak yapılır. 

 Binanın ve Birimin Birden Fazla Birime Bölünmesi ve Kullanım Değişikliğine 
Yönelik Tadilat 

(1) Herhangi bir konutun bölünerek birden fazla konuta dönüştürülmesine veya herhangi bir 
işyerinin birden fazla işyerine bölünmesine; yönelik tadilat ile ilgili gelişmelerde;  

a) Bağlı bulunduğu yapılaşma karakter bölgesindeki net konut yoğunluğunun aşılmaması, 
b) Gelişmenin ilgili olduğu parselin yollarla ilişkisi,  
c) Otopark gereksiniminin karşılanması,  
d) Meydana gelecek hacimlerin yeterliliği,  
e) Birden fazla işyerine bölünmesi ile ilgili gelişmelerde yaratabileceği gürültü, kirlilik ve 

trafik unsurları,  
Ve diğer benzeri kriterler esas alınacaktır.  

(2) Kullanım değişikliğine yönelik gelişmelerde,  
a) Bağlı bulunduğu yapılaşma karakter bölgesinde yapılabilecek arazi kullanım türlerinden 

biri olması ve bölgede verilmiş olan toplam inşaat alanı oranının konut-konut dışı kullanım 
oranı ile çelişki arz etmemesi,  

b) Gelişmenin ilgili olduğu parselin yollarla ilişkisi,  
c) Otopark gereksiniminin karşılanması,  
d) Konut alanlarında yapılabilecek olan kullanım değişikliklerindeki otopark gereksiniminin 

tamamının kendi parselinde karşılanması,  
e) Meydana gelecek hacimlerin yeterliliği,  
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f) Konut dışı kullanım değişikliği amacı ile bölme ve tadilat ile ilgili gelişmelerde, ilgili 
kullanıma olan gereksinim ve yaratabileceği gürültü, kirlilik ve trafik unsurları,  

Ve diğer benzeri kriterler esas alınacaktır. 

(3) 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilen köyiçi alanlarında 
tadilata yönelik gelişmeler ile ilgili Planlama Makamı, yukarıdaki (1)’inci ve (2)‘inci fıkralarda 
belirtilenlere ek olarak, binanın özgün mimarisi, eleman ve malzemesi ve benzeri diğer başka 
hususlarla ilgili koşullara uyulmasını isteyebilir.  

 Bakım, Onarım ve Tadilat  

(1) 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilen köyiçi alanları 
hariç diğer tüm bölgelerdeki mevcut tüm binalarda, her türlü bakım, onarım ve tadilat yapılır.  

(2) Yukarıdaki (1)’inci paragrafta belirtilen köyiçi alanlarında bakım, onarım ve tadilata yönelik 
gelişmeler ile ilgili Planlama Makamı binanın özgün mimarisi, elemanı, malzemesi ve benzeri 
diğer başka hususlarla ilgili belirlenen koşullara uyulmasını şart koşar.  

 Yıkım 

(1) 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilen köyiçi alanları 
dışında diğer tüm bölgelerde, belirlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın Eski Eserler Yasası 
uyarınca Eski Eser olan binalar ve/veya kalıntılar dışındaki mevcut herhangi bir bina, Planlama 
Makamı’na bildirmek koşuluyla yıkılır. Ancak yıkımın yapılacağı parselde, çevresinde kirlilik ve 
tehlike meydana gelmemesi için Planlama Makamı tarafından belirlenecek önlemler alınır.  

(2) 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilen köyiçi alanlarında 
mevcut herhangi bir binanın yıkılıp yıkılamayacağına, Planlama Makamı’nca binanın doku 
bütünlüğü, yapısal durumu, mimari özellikleri, kültürel değeri ve benzeri özellikleri dikkate 
alınarak ve ilgili Kuruluşlardan görüş alınarak karar verilir.  

 Bodrumlar  

(1) Konut kullanımı amaçlı binalarda yapılacak otopark amaçlı bodrumlar dışındaki bodrumlar, 
giriş çıkış rampaları hariç binanın izdüşümü kadar olacak şekilde yapılabilir ve alanı inşaat 
taban alanını aşamaz. 

(2) Konut dışı kullanım amaçlarına yönelik binalarda yapılacak bodrumlar ile tüm kullanım 
amaçlarına yönelik olarak otopark amaçlı yapılacak bodrumlar kamu yolundan 1.20 metre 
çekme mesafesinden sonra yapılabilir. Bodrum katları sıfır kodu üzerine 1.20 metreye kadar 
yükselebilir. 

(3) Bodrum katları sıfır kodu üzerinde en fazla 1.20 metreye kadar yükselebilir.  

(4) Yukarıdaki (1) ,(2)ve (3) ’üncü fıkraya bakılmaksızın köyiçlerinde yapılacak olan bodrumlar, 
binanın ön cephesi hizasından ve/veya Planlama Makamının koyacağı koşullar çerçevesinde 
yapılabilir.  
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(5) Bodrumlar, binanın yardımcı alanları ve/veya zemin ve/veya zemin üzerindeki diğer katlarda 
mevcut kullanımlarla ilişkili ve bunlara bağımlı olarak, depo, sığınak, otopark, turizm kullanım 
amaçlı binalarda mutfak, diskotek v.b. amaçlarla kullanılabilir. Konut kullanımı veya işyeri 
amacıyla, bağımsız olarak kullanılamazlar.  

 Çatılarda Eğim ve Yükseklik  

(1) Eğimli çatı yapılması halinde çatı yüksekliği bina yüksekliği dışında kalır. Bu yükseklik, ilgili 
bölge için belirlenen bina yüksekliğini 2.20 metreden fazla aşamaz.  

(2) Yukarıdaki (1)'inci fıkra uyarınca yapılacak çatıların eğimi, yüzde otuz üç (%33)'ü geçemez. 
Eğim saçak ucundan hesaplanır.  

(3) Eğimli çatılarda olusacak çatı arası mekanı bağımsız, yaşanabilir hacim olarak düzenlenemez. 
Bu kısımlar ancak su deposu ve benzeri amaçlar için kullanılabilir.  

(4) 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilen köyiçi alanlarında 
Planlama Makamı, çatı şekli ve yüksekliği ile ilgili olarak özel koşullara uyulmasını isteyebilir.  

 Merdiven Kulesi  

(1) 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda gösterilen köyiçi alanları 
dışındaki diğer tüm bölgelerde yapılacak binalarda, merdiven kulesi merdivenin izdüşümünden 
daha büyük yapılamaz. İlgili bölge için belirlenen bina yüksekliklerini, su depolarının ve güneş 
ısıtıcılarının gizlenmesi için yapılacak düzenleme gereklerinin dışında 2.30 metreyi aşamaz. Su 
depolarının ve güneş ısıtıcılarının gizlenmesi için yapılacak düzenlemelerin, 2.30 metrenin 
üzerinde yükseklik gerektirdiği durumlarda, gereken yükseklik Planlama Makamı’nca belirlenir.  

 Yardımcı Kullanım Alanları  

(1) Yardımcı binalar, esas binanın kullanımı ile ilgili ve ona bağlı kapalı garaj, tuvalet, depo, 
mutfak, kiler, çamaşırlık, kömürlük, odunluk, kalorifer odası ve benzeri amaçlara yönelik olarak 
kullanılabilir.  

(2) Esas binanın %10’u ve/veya esas binanın 500 m2’den büyük olması durumunda her halükarda 
en fazla 50 m2’si, 200 m2’den küçük olduğu durumlarda ise 20 m2’si toplam inşaat alanı ve 
taban alanı oranı hesaplamalarına dahil edilmez.  

(3) Yardımcı bina 50 m2 den büyük olamaz.  

(4) Komşu parsel hududuna yapılacak yardımcı binaların komşu parsel hududuna temas eden 
herhangi bir cephesinin uzunluğu 6.50 metreyi, yüksekliği ise 3.1 metreyi (10 ayak) aşamaz. 
Komşu parsel hududuna pencere açılmaz.  

(5) Komşu parsel hududuna cephesi olmayan yardımcı binaların uzaklığı esas binadan 1,5 
metreden, yüksekliği ise 3,6 metreden fazla olamaz.  

 Eğimli Araziler İle İlgili Kural ve Koşullar  
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(1) Planlama Alanı içerisinde, her türlü kazı ve dolguya yönelik gelişme, proje ihtiyaçlarına göre 
yetkili makamın vereceği izin doğrultusunda gerçekleşecektir.  

(2) Kısmen veya tamamen eğimli parseller üzerindeki gelişmelerde, inşaat aşaması ve sonrasında 
olası toprak kaymasını, erozyonu ve/veya eğimin stabilizasyonunu, ve manzaranın bozulması 
veya eğimin değiştirilmesinden dolayı çevrenin ve doğal ortamın bozulmasını önleyecek, uygun 
drenajı sağlayacak önlemler alınması zorunludur. 

(3) Tepelikler bitkilendirilecek, bahçeler ihtiyaç duyulduğu durumlarda teraslandırılacak ve 
erozyonu önlemek için inşaat tamamlandıktan sonra toprak zemin bitkilendirilecektir.  

(4) Teraslamalar, istinat duvarlarının yüksekliği 2.5 metre’yi aşacak şekilde yapılamaz.  

 Bölme, Parselleme ve Birleştirme  

(1) Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından, İmar Gelişme Sınırları ile Planlama Alanı Sınırı 
arasında kalan bölgede bulunan ve Plana ekli, 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma 
Kuralları Haritası’nda gösterilen Orman Alanları ve Tarımsal Gelişme Alanlarında, tarımsal 
amaçlı bölmeler dışında Esas Yasa’da belirtilmiş hiçbir bölme ve/veya parselleme yapılamaz.  

a) Tarımsal Gelişme Alanlarında, arazinin mülkiyeti, hisse yapısı, verimliliğine ve/veya 
benzeri diğer hususlara bağlı olarak sulu tarım yapılabilecek araziler veya kuru tarım 
yapılabilecek araziler ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro yasalarında belirlenen alanlardan 
daha küçük tarımsal bölme yapılamaz.  

(2) Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından, İmar Gelişme Sınırları içerisinde kalan alanlarda 
aşağıdaki kurallara uygun olarak parselleme yapılır. İmar Gelişme Sınırları içerisinde kalan 
alanlarda tarımsal amaçlı bölme yapılamaz.  

a) Geleneksel Köyiçi Alanı olarak isimlendirilen konut alanlarında, 300 metrekareden daha 
küçük alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

b) Yeni Gelişen Köyiçi Alanı olarak isimlendirilen konut alanlarında, 600 metrekareden daha 
küçük alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

c) KA1 olarak isimlendirilen konut alanlarında, 600 metrekareden daha küçük alanı olan 
arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

d) KA2 olarak isimlendirilen konut alanlarında, 800 metrekareden daha küçük alanı olan 
arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

e) KA3 olarak isimlendirilen konut alanlarında, 1338 metrekareden (1 dönüm) daha küçük 
alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

f) KA4 olarak isimlendirilen konut alanlarında 2676 metrekareden (2 dönüm) daha küçük 
arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

g) Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda taralı olarak gösterilmiş (Geleneksel 
Köyiçi Alanı içinde bulunan) Köyiçi Hizmet Merkezlerinde, 300 metrekareden daha küçük 
alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

h) Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası’nda taralı olarak gösterilmemiş (Yeni Gelişen 
Köyiçi Alanı içinde bulunan) Köyiçi Hizmet Merkezlerinde, 600 metrekareden daha küçük 
alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 
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i) Çayırova’da Karışık Kullanım Alanı olarak isimlendirilen alanda, 800 metrekareden daha 
küçük alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz.  

j) Bafra’da Karışık Kullanım Alanı olarak isimlendirilen alanda, 800 metrekareden daha 
küçük alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz.  

k) Bafra’da Faaliyet Koridoru olarak isimlendirilmiş alanda, 800 metrekareden daha küçük 
alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

l) Pamuklu’da, Sanayi Alanı olarak isimlendirilmiş alanda, Tarıma Dayalı Sanayi 
kullanımlarına yönelik gelişmelerde 2500 metrekareden, Küçük Ölçekli Sanayi 
kullanımlarına yönelik gelişmelerde 1000 metrekareden daha küçük alanı olan arsalara 
bölecek şekilde parselleme yapılamaz. Küçük Ölçekli Sanayi kullanımlarına yönelik 
gelişmelerde, her bir işletme için ayrılacak parsel büyüklüğü 2000 metrekareden fazla 
olamaz. 

m) Çayırova’da Sanayi Alanı olarak isimlendirilmiş alanda, 2500 metrekareden daha küçük 
alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

n) Mehmetçik Sanayi Bölgesinde, tarıma dayalı sanayi kullanımları için ayrılmış kısımda 2500 
metrekareden, küçük ölçekli sanayi işletmeleri için ayrılmış kısımda 800 metrekareden 
daha küçük alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

o) Bafra Turizm Gelişme Alanı 1 olarak isimlendirilen alanda, hiçbir parselleme veya bölme 
işlemi yapılamaz. Turizm Bakanlığı ve Planlama Makamı’nın uygun görmesi durumunda 
bazı parseller birleştirilebilir. 

p) Bafra Turizm Gelişme Alanı 2 olarak isimlendirilen alanda, hiçbir parselleme veya bölme 
işlemi yapılamaz. Turizm Bakanlığı ve Planlama Makamı’nın uygun görmesi durumunda 
bazı parseller birleştirilebilir. 

q) Kumyalı Turizm ve Eğlence Alanı olarak isimlendirilen alanda, turizm kullanımları için 5000 
metrekareden daha küçük, eğlence kullanımları için ise 1000 metrekareden daha küçük 
arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

r) Balalan’da Eğlence Alanı olarak isimlendirilen alanda, 1000 metrekareden daha küçük 
alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

s) Çayırova’da Golf Tesis Alanı olarak isimlendirilen alanda, hiçbir parselleme veya bölme 
işlemi yapılamaz. 

t) Bafra’da Spor Alanı olarak isimlendirilen alanda, 10 hektardan (10000 m2) daha küçük 
alanı olan arsalara bölecek şekilde parselleme yapılamaz. 

(3) Bu Plan amaçları ve kapsamı bakımından parseller birleştirilebilir ancak birleştirilen 
parsellerdeki kural ve koşullar aşağıda belirtildiği gibi bulundukları bölgeye göre değişiklik 
gösterir.  

a) İmar Gelişme Sınırları içerisinde aynı yapılaşma karakter bölgesindeki parsellerde 
birleştirmeden sonra oluşacak yeni parselde yapılacak gelişmelerde, birleştirmeden 
sonraki parsel alanı esas alınır.  

b) İmar Gelişme Sınırları ile Planlama Alanı Sınırı arasında kalan bölge içerisindeki parseller 
ile İmar Gelişme Sınırları içerisindeki parsellerin birleştirilmesi durumunda yapılacak 
gelişmelerde, birleştirmeden sonra oluşacak yeni parselin İmar Gelişme Sınırı içinde kalan 
kısmının alanı esas alınır.  
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c) İmar Gelişme Sınırları ile Planlama Alanı Sınırı arasında kalan bölgede aynı yapılaşma 
karakter bölgesinde bulunan parsellerin birleştirilmesinden oluşacak yeni parselde 
birleştirmeden sonraki parsel alanı esas alınır.  

d) Ancak Planlama Makamı ilgili Belediye ile birlikte birleştirilmesi öngörülen parselde yer 
alan veya alması planlanan arazi kullanım türüne göre bölgeye getireceği ekstra nüfus ve 
trafik nedeni ile yaratabileceği altyapı sorunlarının yatırımcı tarafından karşılanmasını 
talep edebileceği gibi böylesi bir birleşmeden doğabilecek yatak, sınıf ve benzeri kapasite 
artışına yönelik bir gelişmeyi bu Planla belirlenen politikalar uyarınca reddedebilir.   

 Parselleme, Parsel Birleştirme, Yeni İnşaat, İlave Amaçlı Gelişmelerde 
Ayrılacak Kamu Kullanım Alanları ile İlgili Kural ve Koşullar   

(1) Parselleme, parsel birleştirme ve/veya yeni inşaata yönelik gelişmelerde, parselin büyüklüğü, 
gelişmenin kapsamı, niteliği, yakın çevresi ile ilişkisi dikkate alınarak,  

a) Trafo, su, atık su, atık depolama ve benzeri kamusal altyapı ve/veya,  
b) Sahil şeridine ve/veya benzeri alanlara araç ve/veya yaya ulaşımı için kamu yolu 

bağlanlantısı ve/veya otopark ve/veya,  
c) Dere yatağı ve/veya su arkı ve çevresini korumak ve/veya bölgenin, çocuk oyun alanı, park 

ve benzeri ortak yeşil alan ihtiyacını karşılamak ve/veya ayırıcı yeşil bant oluşturmak  
Amaçlarına yönelik gerekli alanların kamuya devredilmek üzere ayrılması esastır.  

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (a) ve (b) bendinde belirtilen kamusal alanlar ayrıldıktan sonra,  
a) Kalan parsel alanının büyüklüğüne, alınacak olan yeşil alanın %10 oranını aşıp aşmadığına 

ve aşağıdaki (d) bendine bakılmaksızın Plana ekli tapu haritalarında yer alan ve/ veya 
derelerden ve derelerin devamı olan su arklarından cephe alan parsellerde asgari 5 metre 
derinliğinde bir alan yeşil kuşak oluşturmak amacı ile kamuya terk edilir.  

b) Kalan parsel alanının %10’u yeşil alan olarak kamuya ayrılır. Ancak yeşil alan olarak 
ayrılacak olan alanın büyüklüğü bağlı olduğu yapılaşma karakter bölgesi için belirlenen 
min. parsel büyüklüğünden az olamaz.  

c) Kalan parsel alanının Yukarıdaki (b) bendinde belirtilen büyüklüğün altında olması 
durumunda sadece çevrede mevcut veya tasarı bir başka yeşil alanla bütünlük 
oluşturabilmesi amacı ile kalan alanın %10’u yeşil alan ve/veya otopark alanı olarak 
kamuya ayrılır.  

d) Yukarıdaki (b) ve (c) bendlerine bakılmaksızın, parsel içerisinde ilk konut, telleme/ bahçe 
duvarı yapımına yönelik gelişmelerde %10 (yüzde on) yeşil alan alınmaz. Ancak Parsel 
içerisine yapılacak 2 (iki)inci ve/veya daha fazla konuta ve/veya diğer kullanımlara yönelik 
gelişmelerde yukarıdaki (b) ve (c) bendleri kuralları uygulanır.  

(3) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen kamusal alanların, nihayi tasvip almış arsadan alınması 
halinde, taban alanı ve  inşaat toplam alanı bir önceki koçan alanı üzerinden hesaplanır.  

(4) Yeni inşaat ve parsel birleştirme amaçlı gelişmelerde,  
a) Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (a), (b), ve (c) bendlerinde belirtilen alanların tamamının 

kamuya devredildiği durumlarda kamusal alanların toplamının parsel alanının %30’unu 
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aşması halinde taban ve toplam inşaat alanı kalan parsel alanının %70’i üzerinden 
hesaplanır.  

b) (1)’inci fıkranın sadece (a) ve (b) bendlerinde belirtilen alanların kamuya devredildiği 
durumlarda kamusal alanların toplamının parsel alanının %20’sini aşması halinde taban ve 
toplam inşaat alanı kalan parsel alanının %80’i üzerinden hesaplanır.  

 Yapılaşmasını Büyük Ölçüde Bu Planla Belirlenmiş Bölge Kuralının Üzerinde 
Tamamlamış Yapı Adalarında Uyumlu Birliktelik 

1) İmar Gelişme Sınırları içerisindeki konut alanları, hizmet merkezleri ve karışık kullanım alanları 
(geleneksel köyiçi alanları dışında) içerisinde kalan alanlarda bu plana göre tanınmış kazanılmış 
haklar da dikkate alındığında yapılaşmasını bu planla belirlenmiş;  

a. Bölge kuralının %70 ve üzerinde bir oranda tamamlamış yapı adalarında, biçimlenmesi 
tamamlanmış doku ile uyumlu birlikteliği sağlamak için, bu gibi adalardaki yeni gelişmeler, 
mevcut yapılaşmış ve/veya kazanılmış hak sahibi arsalardaki binaların yapı arsa oranları, 
net konut yoğunlukları ile kat sayısı bakımından ortalaması esas alınarak belirlenir.  

2) Bu madde amaçları bakımından yapı adası dört tarafından yolla sınırlanan ve/veya en az bir 
tarafı yolla sınırlanmış olup diğer tarafları ise hastahane, okul, gibi toplumsal hizmet 
kullanımları ile mezarlık, yeşil alan ve dere yatağı gibi kamusal alanlarla sınırlanan alan 
içerisinde kalan arsa topluluğunu anlatır. 

3) Oluşumu tamamlanmış alanlara ek olarak aynı yoldan cephe alan ve bölge için belirlenmiş kat 
sayısından daha fazla katı olan iki bina arasında kalan arsada yapılabilecek gelişmelerde 
uyumlu birlikteliği sağlamak için, planda o bölge için verilmiş kat sayısına ve/veya yukarıda 
tanımlandığı gibi oluşumu tamamlanmış bir alanda, bina kat sayısı bakımından ortalamaya 
bakılmaksızın, bölge için planda belirlenmiş yapı arsa oranını ve net konut yoğunluğunu 
ve/veya yukarıdaki (1)’inci paragrafın (a) fıkrasında belirtilen ortalama yapı arsa oranını 
aşmamak koşulu ile, söz konusu iki binanın kat yükseklikleri ortalaması esas alınarak kat 
yüksekliği belirlenir. Ancak aynı yoldan cephe alan iki bina arasında kalan arsanın alanı, söz 
konusu iki binanın üzerinde bulunduğu arsaların, alanları ortalamasının 1,5 katından büyükse 
uyumlu birliktelik kuralı uygulanmaz. 

 Bina Yaklaşma Sınırı  

(1) Plan alanı hudutları içerisinde yapılacak binaların, parsel içerisindeki bina yaklaşma sınırı, 3.05 
metreden (10ayak) az olamaz.  

(2) Bina yaklaşma sınırı, bina yüksekliğine ve yol genişliğine göre tanjant 55 derecelik (1.42) açıya 
uygun olarak aşağıdaki yöntemle belirlenir.  

a) Parselin yola olan cephesinde;  
Bina yaklaşma sınırı=bina yüksekliği/1.42 – yol genişliği 
Bina yüksekliği=1.42*(yol genişliği+bina yaklaşma sınırı)  
b) Parselin yol dışındaki diğer tüm cephelerinde;  
Bina yaklaşma sınırı=bina yüksekliği/1.42 – (yol genişliği-3 m (10 ayak))  
Bina yüksekliği=1.42*(yol genişliği+bina yaklaşma sınırı-3 m(10 ayak))  
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Parselin yol dışındaki diğer tüm cephelerinde bina yaklaşma sınırı ve/veya bina yüksekliği 
belirlenirken yol genişliği her durumda 36 ayak (yaklaşık 11 metre) olarak varsayılarak 
hesaplanır.  

(3) Bu Plan amaçları bakımından sahile gölge düşmesinin önlenmesi ve sahille yapılaşmış çevre 
arasında geniş bir koridor yaratabilmek amacı ile yukarıdaki (2)’inci fıkraya bakılmaksızın 4.3.1. 
Turizm ve Eğlence Alanları bölümünde belirtilen yaklaşma sınırlarına uyulacaktır 

 Bina Cephe Uzunluğu ve Aynı Parsel İçerisindeki Binalar Arası Uzaklık  

Planlama Alanı hudutları içerisinde birbirinin manzarasını, havasını, güneşini, ışığını kesen, özel 
hayatın mahremiyetini olumsuz etkileyen, iç içe geçmiş yaşam alanlarının oluşmasının engellenmesi 
için aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak gerekli düzenlemelerin yapılması esastır.  

(1) Tüm bölgelerde aynı parsel içerisinde birden fazla bina ile ilgili gelişmelerde, iki bina arasındaki 
uzaklık 6.10 metreden (20 ayaktan) az olamaz.  

(2) Tüm bölgelerde aynı parsel içerisinde birden fazla bina ile ilgili gelişmelerde, tan. 55 
hesaplanırken her bir bina arasında çizilecek hayali çizgi, parsel hududu kapsamında 
değerlendirilir. Aradaki mesafe Bina Yaklaşma Sınırı maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanır.  

(3) Ancak bu Planın yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış planlama onayına uygun olarak inşaat 
izni almış olan gelişmelerde aynı parsel içerisindeki iki bina arası mesafe hesaplanırken, bu 
Plan öncesi alınmış planlama onayına uygun olarak inşaat izni alan gelişmenin kat yüksekliğine 
bakılmaksızın hayali parsel çizgisine olan mesafesi 3,05 metre olarak kabul edilir.  

(4) Zemin katın bitişik, üst katların ayrık olduğu binalarda da mesafeler yukarıdaki (1) nolu 
paragrafta belirtildiği şekilde hesaplanır.  

(5) Bu plan amaçları bakımından bitişik nizam yapılaşma bölgeleri dışında binaların herhangi bir 
cephesinin uzunluğunun 25 metreyi aşmaması esastır.   

(6) Ancak, kamu binaları, toplumsal hizmet kullanımları, otel ve kullanım amacına uygun olarak 
daha geniş cephenin zaruri olduğu konut dışı kullanım türlerinde yukarıdaki (5)’inci paragrafta 
belirtilen cephe uzunluklarından daha uzun bir cepheye izin verilebilir.  

(7) Parselin ebatlarına bağlı olarak yukarıdaki (5)’inci paragrafta belirlenen asgari cephe 
genişlikleri nedeni ile taban alanı oranının veya toplam inşaat alanı oranının tamamının 
kullanılamadığı durumlarda arazi kullanım türüne bakılmaksızın, yakın çevredeki yapılaşmalar 
da dikkate alınarak daha uzun cephelere izin verilebilir.  

 Geçit Hakları İle İlgili Gelişme  

(1) Bu Plan yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir yeterli yola bağlantısı bulunmayan ve 
Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası altında alınacak olan geçit hakkı ile 
tarımsal amaçlı gelişme dışında hiçbir gelişme yapılamaz. 
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(2) Bu Plan yürürlüğe girdiği tarihten önce, herhangi bir yeterli kamu yoluna bağlantısı 
bulunmayan ve Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası altında geçit hakkına 
sahip olan parseller üzerinde konut kullanımına yönelik gelişmelerde, ambulans, itifaiye, polis 
aracı ve benzeri her türlü acil durum aracının parsele güvenli, konforlu ve sağlıklı ulaşımının 
sağlanması esastır. Bu bağlamda tek haneli konut kullanımı amaçlı, yeni inşaat ve/veya ilaveye 
yönelik gelişmelerde, mevcut geçit hakkına sahip parsellerin geçit genişliklerini aşağıdaki (a) ve 
(b) paragraflarında belirtilen ölçütler doğrultusunda ihtiyaç olması durumunda tadil etmeleri 
gerekmektedir.  

a) Tek haneli konut kullanımı amaçlı, yeni inşaat ve/veya ilaveye yönelik gelişmelerde 
Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasasına göre alınmış herhangi bir parsel 
üzerindeki mevcut geçit genişliğinin asgari 4 metre, köşe açısının asgari 90 derece, 
herhangi bir yeterli yola olan uzunluğunun ise asgari 100 metre olması esastır.  

b) Köşe açısının 90 derece ile 120 derece arasında olduğu geçitlerde, yukarıdaki (a) 
paragrafında belirtilen ölçütlere ek olarak şekil 7’de gösterildiği şekli ile geçit iç 
yarıçapının 10 metre, dış yarıçapının ise 14,60 metre olması gerekmektedir. 

c) Yukarıdaki (2)’inci paragrafta belirtilen esaslar doğrultusunda (a) ve (b) paragraflarında 
belirtilen ölçütlerin dışında kalan geçit hakkı ile tarımsal amaçlı gelişme dışında hiçbir 
gelişme yapılamaz.  

 

 

Şekil 7. 90 Derecelik Köşe Açısının Olduğu Bir Geçitten Bir İtfaiye Aracının Dönüş Yapabilmesi İçin 
Gereksinim Duyulan İç ve Dış Yarıçapı 
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 Planda Gösterimi Sevhen Hatalı Yapılmış Alanlar  

(1) Orman alanlarında, sit alanlarında ve benzeri ilgili kurumlarca sınırları belirlenmiş ve 1.4.1 
Planın Kapsamı maddesinde belirtilen Planın ekinde yer alan ve planla bir bütün oluşturan 
tapu haritalarına işlenirken sevhen hata yapılmış alanlarda, ilgili kurumlar tarafından belirtilen 
sınırlar esas alınır.  

(2) Yukarıdaki (1)inci paragrafta söz konusu parselin, orman alanı, sit alanı ve benzeri alanlar 
kapsamı dışında olduğu ilgili Kurumlarca tespit edilmiş olan alanlarda dere yatağı, sulak alan, 
eski eser alanı ve benzeri korunması gereken alanlar olmadığı durumlarda komşu bölge 
kuralları geçerlidir.  

(3) Planda gösterilen mülkiyeti kamu ve/veya hali arazi ve/veya belediyeye ait olan kıyı 
rekreasyon alanları, park alanları, 4.2.3. maddesinde belirtilen eğitim alanları, hastane alanı, 
atık su arıtma tesisi alanı ve benzeri kamu yararına olan kullanım alanları özel mülk üzerinde 
gösterilmişse bu durum sevhen oluşmuştur. Bu parsellerde yukarıdaki 2 nolu paragrafta 
belirtildiği üzere parselin niteliğine bağlı olarak komşu bölge kuralları uygulanacaktır. Ancak 
dört bir tarafı veya büyük bir çoğunluğu kamu mülkü ve/veya hali arazi ve/veya belediye 
mülkü ile çevrili olan özel mülkler buna tabii olmayıp bu gibi parseller istimlak edilerek Planda 
gösterilen kullanım amacına uygun olarak kullanılacaktır.  

 Bu Planda Tanımlanmamış ve/veya Uygun Yer Seçimi Politikaları 
Saptanmamış Olan Arazi Kullanım Türleri ile İlgili Gelişmeler  

Bu Planda tanımlanmamış ve/veya uygun yer seçimi politikaları belirlenmemiş olan arazi kullanım 
türleri ile ilgili gelişme önerileri, planlama onayı aşamasında, her başvurunun kendi durumu ve ilgili 
kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşler çerçevesinde Planın Amaç, Stratejileri ve Politikaları göz 
önüne alınarak sonuçlandırılacaktır.  

 Küçük Ölçekli Güneş Enerji Panellerinin Kurulumuna Yönelik Kurallar  

(1) Binanın ve/veya yardımcı binanın çatısında  
a) eğimli çatı ise; üst çatı yüksekliği çatıya dik olarak ölçülmek üzere, çatıdan 20 cm’yi 

aşmaması; bacalar ve merdiven kuleleri dışında hiçbir kısmın çatının en yüksek kısmından 
daha yüksek olmaması,  

b) düz çatı ise kurulum alanının çatının dış kenarından en az 1 metre içeride yer alan, bacalar 
ve merdiven kuleleri dışında en yüksek kısmının çatının zemininden hesaplanmak üzere 
1.20 metreyi aşmaması;  

(2) Binanın cephesinde; pencere, kapı, balkon ve benzeri açıklıklar kapanmayacak şekilde bina 
köşelerinden ve çatıdan en az 1 metre içeride ve cephe aldığı duvardan uzaklığı dik ölçülmek 
üzere 20 cm’den fazla olmaması;  

(3) Binanın bahçesinde; kurulumun parsel sınırından 3 metre mesafe içerisinde olması durumunda 
yüksekliği bahçe zemininden 1.20 metreyi, 3 metre mesafe dışında olması durumunda 2.50 
metreyi aşmaması;  
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(4) Pergola üzerinde; monte edileceği pergolaların parsel sınırından en az 3 metre geride olması, 
yüksekliğinin bahçe zemininden hesaplanmak üzere 4 metreyi aşmaması, pergola ile birlikte 
esas binanın taban alanının %20 sini aşmaması,  

Koşulları ile yapılabilir.  

 Diğer Kural ve Koşullar  

(1) Planlama alanı sınırları içerisinde kalan alanlarda yapılacak yeni inşaat, ilave, parselasyon 
amaçlı gelişmelerde yeterli yol su, elektrik ve benzeri kentsel altyapısı olması esastır.  

(2) Restorasyon, yeni inşaat, tadilat, ilave ve benzeri yapı ve inşaata ve/veya kullanım değişikliğine 
yönelik gelişmelerde çevre kirliliğinin önlenmesi için ilgili Belediye ve Çevre Koruma Dairesi’nin 
uygun göreceği şekilde inşaat alanı, branda veya benzeri bir malzeme ile kapatılacak, inşaat 
malzemeleri parsel içerisinde uygun bir alanda depolanacak, inşaat atıkları ise parselden 
taşınarak bertaraf edilecektir.  

(3) Yapılacak yeni inşaatlarda, sıfır kodu üzerinde kalan ve 1.20 metreden yüksek her türlü 
kullanım alanı, Bina Toplam Alanı Oranı ve/veya Toplam İnşaat Alanı içerisinde hesaplanır.  

(4) Okul, hastane, turistik tesis ve benzeri konut dışı kullanımlarda her bir kat için ses, ısı yalıtımı 
ve/veya dekoratif amaçlarla yapılacak 0.60 metreyi aşmayan asma tavan bina kat sayısı, bina 
toplam yüksekliği ve inşaat alanından sayılmaz.  

(5) Parsel toplam alanının % 5’ini aşan alana sahip olan, boşluklu ve boşluksuz duvarlarla 
oluşturulan alanlar, üstü açık olsa bile inşaat toplam alanından sayılırlar. Ancak aydınlıklar bu 
kuralın dışındadır.  

(6) 2.55 metre yüksekliğinde otopark amacı ile bina altında yapılan kapalı alanlar, bina 
yüksekliğine dahil edilir ancak bina toplam alanı oranı ve/veya toplam inşaat alanından 
sayılmazlar.  

(7) Esas bina toplam inşaat alanının %5’ini aşmayan alana sahip üstü kapalı balkonlar inşaat 
toplam alanından sayılmaz.  

(8) Bu Plan amaçları bakımından, sende katı, zeminde ve sadece konut dışı kullanım amaçlı 
gelişmelerde yapılabilir. Sende katı bina toplam inşaat alanından sayılmaz.  

(9) Bir tesisin veya bir konutun parçası olarak yapılacak olan yüzme havuzları arsa alanının 
%10’undan fazla büyüklükte olamaz. Havuzlar arsa sınırına en fazla 1.50 metre yaklaşabilir.  

(10) Kamunun kullanımına açık bina tasarımlarında, çevre düzenlemelerinde ve otoparklarda, 
bedensel engelliler için standartlara uygun olarak düzenleme yapılacaktır.  

(11) Birden fazla mal sahibine ait olup, Bu Plan yürürlüğe girmeden önce yürürlükteki mevzuata 
uygun olarak yarı hissesi için izin alınmış ve bu izne uygun olarak yapılmış bitişik nizam bir 
binanın geri kalan kısımları binanın diğer yarısı için alınmış izin koşullarına uygun olarak 
tamamlanabilir.  
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5. KAZANILMIŞ HAKLAR, YETKİLİ MAKAMLARA YAPILAN VE HENÜZ İŞLEMLERİ 
SONUÇLANDIRILIP İZİN VERİLMEMİŞ BAŞVURULAR VE İMAR GELİŞME SINIRLARI 
DIŞINDA KALAN ARSA VE BİNALARLA İLGİLİ KURAL VE KOŞULLAR 

5.1. Kazanılmış Haklar 

Bu Plan’ın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her türlü gelişme planlama onayına tabiidir. 

A. İş Bu Planın Yürürlüğe Girdiği tarihten Önce İnşaat İzni Almış Gelişmeler 

1. İnşaata başlanmış olsun veya olmasın Planlama Makamına Planlama Onayı için bu Plan 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra en geç 6 ay içerisinde başvurulması halinde bu gelişme 
engellenemez. 

B. İş Bu Planın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Planlama Onayı Almış Gelişmeler 

1. İş Bu Planın yürürlüğe giriş tarihinden önce planlama onayı almış ve planlama onayı 
süresi bitmeden önce buna uygun olarak inşaat izni alarak planlama onayı ve inşaat 
iznine uygun olarak yerinde inşaata başlamış gelişmeler engellenemez. 

 
2. Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca verilen süre içerisinde başlayan ancak süre 

tamamlandığı halde bitmeyen bir gelişme için, Planlama Makamına başvurulması 
halinde İmar Yasası’nın 24’üncü madde kuralları uyarınca bu süre uzatılabilir. 

 
3. İş Bu Planın yürürlüğe giriş tarihinden önce planlama onayı almış ve planlama onayı 

süresi bitmeden önce buna uygun olarak inşaat izni alarak, planlama onayı ve inşaat 
iznine uygun olarak yerinde inşaata başlamamış gelişmeler için planlama onayı 
ve/veya inşaat ruhsatı süresi bitiminden en geç 3 ay içerisinde ve/veya Bu Plan 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra en geç 6 ay içerisinde, Planlama Makamına 
başvurulması halinde planlama onayı bir defaya mahsus 1 yıl süre ile uzatılır. Süre 
sonunda inşaata başlanmamışsa, bu Plan kural ve koşulları geçerli olur. İnşaata 
başlanmış ve 1 yıl içerisinde tamamlanmamış ise Planlama Makamına başvurulması 
halinde İmar Yasası’nın 24’üncü madde kuralları uyarınca bu süre uzatılabilir. 

C. İş Bu Plan Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Planlama Onayı Başvurusunda Bulunulmuş 
(İmar Emri Kapsamında olmayan) Ancak Henüz İşlemleri Sonuçlandırılmamış Gelişmeler 

1. İş Bu Planın yürürlüğe giriş tarihinden önce, geçerli bir planlama onayı başvurusuna 
bağlı olarak Planlama Makamına yapılan ve henüz işlemleri sonuçlandırılıp planlama 
onayı verilmemiş başvurular, İş Bu Plan öncesi kural ve koşullara bağlı olarak 
sonuçlandırılır. 

 
2. Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca planlama onayı ve buna uygun olarak inşaat izni almış, 

alınmış planlama onayı süresi bitmeden önce planlama onayı ve inşaat iznine uygun 
olarak yerinde inşaata başlamış gelişmeler engellenemez. 
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3. Yukarıdaki (2)’inci fıkra uyarınca verilen süre içerisinde başlayan ancak süre 
tamamlandığı halde bitmeyen bir gelişme için, Planlama Makamına başvurulması 
halinde İmar Yasası’nın 24’üncü madde kuralları uyarınca bu süre uzatılabilir. 

 
4. Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca planlama onayı almış ancak, planlama onayı süresi 

bitmeden önce alınmış planlama onayı ve inşaat iznine uygun olarak inşaata 
başlanmamış tasarı gelişmeler bu Plan kural ve koşullarına tabi olur. 

D. İş Bu Planın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Planlama Onayı Başvurusunda Bulunulmuş 
(İmar Emri Kapsamında olan) Ancak Henüz İşlemleri Sonuçlandırılmamış Gelişmeler 

1. Başvuru sahibinin istemesine bakılmaksızın Planlama Makamı tarafından, Planlama 
Onayı Verilmiş Gelişme Belgesi verilir.  

 
2. “Planlama Onayı Verilmiş Gelişme Belgesi” alındığı tarihten 3 yıl içerisinde inşaat izni 

alıp, inşaata başlamış olanların hakkına herhangi bir halel gelmez.  
 
3. Belirtilen süre içerisinde inşaat ruhsatı alıp inşaata başlanılmamışsa “planlama onayı 

verilmiş gelişme” hakkı iptal olur. 

5.2. Yetkili Makamlara Yapılan ve Henüz İşlemleri Sonuçlandırılıp İzin Verilmemiş 
Başvurular 

(1) Bu Plan yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir  gelişme  için  izin  almak  üzere  yetkili  
makamlara  yapılan  ve henüz  işlemleri sonuçlandırılıp izin verilmemiş Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü uyarınca Ön ÇED veya ÇED’e tabi olan başvurular bu Plan kural 
ve koşullarına tabii olur. 

 
(2) Plan Tasarısının halkın katılımına açıldığı tarihten önce KTMMOB Mimarlar Odası Vize Bürosu 

tarafından vizelenmiş olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü uyarınca Ön ÇED veya 
ÇED’e tabi olmayan, halkın katılımı tarihinden önce veya sonra olduğuna bakılmaksızın Planın 
yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkili  makamlara  yapılan  ve henüz  işlemleri sonuçlandırılıp 
izin verilmemiş başvurular için planın yürürlüğe girdiği tarihten sonra en geç 6 ay içerisinde 
Planlama Makamına başvurulması halinde Bu Planın Yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat 
kapsamında değerlendirilerek Planlama Onayı verilir. 

 
(3) Plan Tasarısının halkın katılımına açıldığı tarihten sonra KTMMOB Mimarlar Odası Vize Bürosu 

tarafından vizelenmiş olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü uyarınca Ön ÇED veya 
ÇED’e tabi olmayan ancak Planın yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkili  makamlara  yapılan  ve 
henüz  işlemleri sonuçlandırılıp izin verilmemiş başvurular bu Plan kural ve koşullarına tabii 
olur. 

5.3. İmar Gelişme Sınırları Dışında Kalan Arsa ve Binalarla İlgili Kural ve Koşullar 

(1) Bu Planla belirlenen İmar Gelişme Sınırları dışında kalan ve Planın yürürlüğe girdiği 
tarihinden önce herhangi bir başka yasaya ve/veya tüzüğe göre parsellenmiş ve nihai tasvip 
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alınmış arsalar ve bu Planla tanımlanmış Kazanılmış Haklar kapsamında açılacak arsalar 
üzerine, konut kullanımına yönelik yapı, inşaat ve/veya kullanım değişikliği yapılabilir.  1 
dönüme (1338 m2) kadar olan arsalarda yapı arsa oranı 0,50/1’i, taban alanı oranı %35’i, kat 
adedi 2’yi, net konut yoğunluğu 25 konut/hektarı; 1 dönümden fazla 2 dönümden az ise yapı 
arsa oranı 0,35/1’i, taban alanı oranı %20’yi, kat adedi 2’yi, net konut yoğunluğu 15 
konut/hektarı; 2 dönüm ve üzeri ise yapı arsa oranı 0,20/1’i, taban alanı oranı %10’u, kat adedi 
2’yi, net konut yoğunluğu 10 konut/hektarı aşamaz.  Hesaplama sonrası bulunan kesirli sayı 
onda beş ve üzeri olduğu durumlarda konut sayısı bir üst tam sayıya tamamlanır.  

 
(2) Bu Planla belirlenen İmar Gelişme Sınırları dışında kalan ve Planın yürürlüğe girdiği 

tarihten önce izin alınmış bir projeye uygun olarak inşaa edilmiş veya inşa edilecek olan 
binalarda ve bu Planla tanımlanmış Kazanılmış Haklar kapsamında yapılacak binalarda 
mevcutlar dışında ilave yapılamaz. Havuz, bahçe duvarı, yardımcı bina vb ana binaya 
yardımcı fasiliteler için kural ve koşullar bu planın Bölüm 4.7.’de belirtilenlere uygun olarak 
Planlama Onayı aşamasında belirlenir. Bina bölmesi yapılması durumunda hane sayısı 2’yi 
aşamaz. 

6. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 

Bu planın yürürlüğe girmesi ile “2006 Bafra ve Yakın Çevresi Birinci Etap Emirnamesi (Aralık 2017’de 
Değiştirilmiş Şekli İle – Değişiklik 4)” ve “Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve 
Geliştirme Emirnamesi (Aralık 2011’de Değiştirilmiş Şekli İle – Değişiklik 5)’nin Mehmetçik 
Belediyesi hudutları içerisine giren kısımları” söz konusu Emirnameler tahtında alınan kararlara ve 
yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kalkar. 
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Ek 1. Mehmetçik Köyiçi Alanı – Bina Koruma Geliştirme Sınıfları 
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Ek 2. Kumyalı Köyiçi Alanı – Bina Koruma Geliştirme Sınıfları 
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Ek 3. Balalan Köyiçi Alanı – Bina Koruma Geliştirme Sınıfları 
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Ek 4. Çayırova Köyiçi Alanı – Bina Koruma Geliştirme Sınıfları 
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Ek 5. Pamuklu Köyiçi Alanı – Bina Koruma Geliştirme Sınıfları 
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Ek 6. Bafra Köyiçi Alanı – Bina Koruma Geliştirme Sınıfları 


