
 

24.03.2015 TARİHLİ BOZCAADA BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN 2015/28 

SAYILI MECLİS KARARINA BAĞLI İTİRAZ GÖRÜŞ VE ÖNERİ METNİDİR 

 

        Bozcaada ilçemizin de dahil olduğu Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi /100.000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planı  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 Ağustos 2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

 

   Bozcaada Belediye Başkanlığı olarak yaptığımız teknik çalışmalar ve halktan gelen görüşler ışığında; 

20 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren planın mevcut haliyle onaylanması halinde Bozcaada için 

ileride telafisi mümkün olmayacak bir takım tehlikeler içerdiğini tespit edilmiş; belediye meclisimizin 

01.10.2014 tarihindeki toplantısında hazırlanıp tüm parti meclis üyelerinin oy birliği ile onaylanan itiraz 

metnimiz 02.10.2014 tarih ve 2774 sayılı resmi yazımız ile Bakanlığımıza iletilmiştir. 

 

   Bu bağlamda plana itiraz hakkımızı kullanmadaki temel amacımız Bozcaada'nın doğal güzelliklere ve 

çevre bilincine sadık, sağlıklı ve sürdürülebilir bir planlama ile gelecek kuşaklara bu haliyle aktarılması; 

siyaset üstü bir anlayışla gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili uzmanlarının, gerekse Bozcaada 

Belediyesi'nin önderliğinde Bozcaada Halkı'nın ; 'karşılıklı uzlaşma' ve 'ortak akıl' yaratma ana fikriyle 

oluşturulacak 'ortak çalışma platformu' ile planda yapılacak değişiklik, düzenleme ve düzeltmeler ile 

gelecekte karşımıza çıkabilecek tehlikeleri hep beraber bertaraf etmektir. 

 

   Onaylanan bu plana askı sürecinde çeşitli kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından iletilen itirazlar 

Bakanlıkça değerlendirilmiş, yeni değişiklik ve düzenlemeler sonrasında 16.02.2015 tarihinde Bakanlık 

Makamı tarafından revize edilerek tekrar onaylanmıştır. Plan Çanakkale Çevre Şehircilik İl 

Müdürlüğü'nde 26.02.2015 tarihinde ilgili imar mevzuatı kapsamında düşünce, görüş ve eleştirileri 

almak üzere askıya çıkarılmıştır. 

 

   Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili ve uzmanları, tarafımızdan yapılan bilimsel temelli 

başvurumuza olumlu yaklaşarak itirazlarımızı incelenmiş, bir çok noktada ( nüfus öngörüsünde yapılan 

düzeltme, adanın güneyinde ada merkezinden kopuk bir noktada geniş alanlara yayılmış yeni kentsel 

gelişim alanlarının kaldırılması, günübirlik tesis baskısının bertaraf edilmesi gibi ) fikir birliği 

sağlanarak gerekli revizyon ve değişiklikler yapılmıştır. Tarafımıza gösterilen bu yaklaşım, 

bakanlığımızla ortak çalışma platformu yaratma konusunda bizleri heyecanlandırmış ve planın en 

mükemmel halini ortaya çıkarabilmek için gerekli olan ortak çalışma stratejileri geliştirme konusunda 

bizleri umutlandırmıştır. Bu nedenle başta konuya hassasiyetle yaklaşan Sayın Bakanımız İdris 

GÜLLÜCE olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili ve uzmanlarına teşekkür ederiz. 

 

   Bununla birlikte, revize edilen plan her ne kadar Bozcaada'nın korunması ve sağlıklı bir planlama ile 

gelişmesi ile ilgili olumlu yönde büyük değişiklikler içerse de; belediyemiz teknik ekipleri çalışmalar ve 

değerlendirmeleri ile Bozcaada Halkı'nın talep ve değerlendirmeleri ışığında ; bir takım noktaların tekrar 

üzerinde çalışılması ve gerekli düzenleme ve değişiklikler yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Aşağıda 

maddeler halinde belirlediğimiz itiraz noktalarının dikkate alınmasını önemle arz ederiz : 

 

1- Tarım alanlarındaki yapılaşma koşulları: 

 

   Planın 8.41 başlıklı Bozcaada ve Gökçeada ile ilgili özel hükümlerinin 8.41.7 başlıklı plan notunda '... 

Tarım arazilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, barınma amaçlı yapı yapılmasına izin verilmez...' 

ibaresi bulunmaktadır. 

   Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Halkı olarak barınma amaçlı yapıların tamamen yasaklanmasının; 

asıl amacımız olan tarım arazilerinin ve Bozcaada özelinde bağların korunması konusunda düşünülenin 

tam aksi bir sonuç doğurabileceğinin ciddi endişelerini taşımaktayız. Ayrıca bu durumun koruma-

kullanma dengesi ile de bağdaşmadığı kanaatindeyiz. 

  Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için en önemli noktalardan biri daha önceki itiraz metninde 

de belirtildiği gibi 'çiftçi' ve 'bağ evi' tanımının mutlaka doğru bir şekilde ortaya konmasıdır. Bu tanımın 

doğru bir şekilde ortaya konması bu yapıların 2. konut veya başka amaçlı kullanımlarının da önüne 

geçecektir. 

 



   Tarım arazisinde barınma amaçlı konut yapmak isteyen çiftçiden mutlaka 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 

kayıtlı olması istenmesi; bunun yanında barınma amaçlı bu konutlara belediye tarafından oturma izni 

verilmeden önce gerek belediye yetkilileri gerekse Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe 

Müdürlüğü uzmanları tarafından toplam arazinin en az %50'sinde bağcılık veya diğer tarım dallarından 

birinin aktif olarak yapıldığının tespiti gibi kriterler ; tarım arazilerinin devamlılığını sağlamak amacı 

için son derece geçerli ve değerli kriterler olabilir.  

    Bu tanım ve kriterler doğru şekilde ortaya konduktan sonra 'sadece tarım arazisinin ve bağların 

bakımını yapacak çiftçinin barınması amacıyla' ve 'barınabileceği ölçek ve emsalde' yapı yapımına izin 

verilmelidir. Çünkü tarım alanlarının sürdürülebilirliği açısından çiftçinin barınma hakkı korunmalıdır. 

    Bu yapıların hangi minimum parsel büyüklüğünde ve hangi emsalde olacağı, yapıların arazi 

içerisindeki konumunun ne olacağı, diğer parsel ve diğer tarım alanlarıyla ilişkisi, konutların mimari 

özelliklerinin ne olacağı; artık beraber olarak ortaya çıkarabileceğimize sonsuz inanç duyduğumuz 'ortak 

akıl' ve 'ortak çalışma platformu' ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili uzmanları, Bozcaada 

Belediyesi Yetkilileri, Bozcaada Sivil Toplum Kuruluşları ve Bozcaada Halkı gibi tüm paydaşların karar 

verme sürecinde aktif rol ve etkisinin olacağı bir 'Toplumsal Konsensus' ile sağlıklı bir sonuca 

vardırılacağına olan inancımız tamdır. 

 

    Bununla birlikte; bir önceki itiraz dilekçemizde de ifade ettiğimiz gibi; planın revize edilmiş halinde 

de yer alan  dikili tarım arazisi, özel ürün arazisi ve marjinal ürün arazilerindeki  Çanakkale Balıkesir 

Bölgesi'nde öngörülen emsallerin ( % 5 emsal ) Bozcaada için çok yüksek ve kabul edilemez olduğu 

aşikar olup; Bozcaada'da daha önceki yıllarda da bundan daha düşük emsalde ( % 3 emsal ) yapılaşmaya 

izin verildiğini hatırlatırız. 

 

     Özet olarak gerek tarım alanlarının sürdürülebilirliği açısından ileride ortaya çıkacak bir takım 

öngörülmeyen sonuçlara mahal vermemek, gerekse ileride ortaya çıkacak kişisel itirazlara zemin 

hazırlamamak için; tarım arazilerinin ve çiftçi tanımının uzman kurum görüşleri tarafından ortaya 

konması, arazinin en az % 50 sinde aktif olarak tarım faaliyetlerinin devam ettiğinin uzman kurum 

görüşleri ile ortaya konması koşuluyla; minimum parsel büyüklüğü, emsali ve mimari yapısı yapılacak 

ortak çalışma platformu ile kararlaştırılacak ve SADECE ÇİFTÇİNİN BARINABİLMESİ ve O 

ARAZİNİN TARIM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREBİLMESİ AMACIYLA konut yapılmasına izin 

verilmelidir. 

 

 

2- İlçede öngörülen 1. Derece yol : 

 

       Revize edilen Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi /100.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı'nda nüfus projeksiyonu ve yeni yerleşme alanları ada gerçeklerine uygun olarak önemli 

ölçüde küçültülmesine karşın, adanın neredeyse tamamını çevreleyen  ulaşım için 1.derece  yol önerisi 

planda hala yer almaktadır. 

     Bu yol adanın önerilen nüfusu için de gereksizdir. Bir ucundan diğerine 7-8 km olan ada ölçeği ile de 

bağdaşmamaktadır.  Bu geniş yol Adanın ekolojik yapısı ve peyzajı ile uyumsuz olduğu kadar,  içinde 

yer aldığı doğal  çevreyi ikiye bölerek ada yaşamını olumsuz etkileyecek ve ayrıca tehlikeli de olacaktır. 

İlçemizin bu ölçekte 1. Derece yoldan çok, mevcut yolların rehabilite edilmesi daha uygun ve geçerli 

olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 


