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KIRŞEHİR-NEVŞEHİR-NİĞDE-AKSARAY PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU 

 

Nevşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.04.2022 tarihli ve 14613 

sayılı yazısı ile Nevşehir İli, Merkez İlçe sınırları içerisinde Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray 

Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda (ÇDP) 2025 yılı için öngörülen 

Nevşehir kent merkezi nüfusunun mevcut gelişmeler ve güncel veriler çerçevesinde yeniden 

belirlenmesi amacıyla ÇDP değişikliği yapılması talep edilmektedir. 

 

Yapılan incelemede ÇDP ile Nevşehir İli için öngörülen 2025 yılı nüfus değerine oldukça 

yaklaşıldığı, kentsel gelişme alanı olarak ayrılan alanların çoğunun yerleşik/meskûn konut alanına 

dönüştüğü, artan nüfus baskısının kentte planlı bulunan kısıtlı konut alanları üzerinde baskı 

oluşturarak kat adedinde artış talebini ortaya çıkardığı, Nevşehir kent merkezinde meri imar planında 

geçen süre içerisinde ortaya çıkan bu sorunları çözebilmek amacıyla plan kabul nüfusunda değişiklik 

yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bununla birlikte ÇDP’de Nevşehir kent merkezinde planlı (köy 

ve belde belediyeleri hariç) kentsel gelişme alanları ve kentsel yerleşik alanlar toplamının yaklaşık 

2.325 hektar olduğu, ancak Nevşehir kent merkezi için öngörülen alansal büyüklüğün belirtildiği 

8.1.2 nolu plan hükmünde yer alan Tablo 4’teki 1.983 ha değerinin de mevcut ÇDP kararları 

doğrultusunda düzeltilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

Bu durum Nevşehir İli için öngörülen 2025 yılı nüfus hesabına doğrudan etki etmektedir. 

Ayrıca ADNKS verilerine göre 2021 yılı Merkez İlçe net nüfusu (köyler ve beldeler hariç) 120.599 

kişi olarak belirlenmiş olup son 5 yılın nüfus artış hızı ortalama yaklaşık % 24 olarak 

hesaplanmaktadır. 

 

 
 

Merkez İlçenin TÜİK ADNKS 2017-2021 yılları arası verileri ve nüfus artış hızı tablosu 

incelendiğinde 2025 yılına kadar Nevşehir Merkez İlçe nüfusunun plan hükümlerinde Nevşehir için 

öngörülen yaklaşık 180.000 kişilik nüfusu geçerek yıllık ortalama % 18,8 artış kabulü ile yaklaşık 

240.000 kişi olabileceği hesaplanmaktadır. Buna karşın Nevşehir Merkez İlçe kentsel nüfus artış 

hızına göre ulaşılması hesaplanan nüfus 240.000 kişi olsa da ÇDP’de Nevşehir Merkez İlçe için 

belirlenen kentsel yerleşme alanı yoğunluğu ile toplam 2.325 hektar yerleşme alanı hesaba 

katıldığında, 2025 yılı Nevşehir Merkez İlçe kentsel nüfusunun ÇDP’nin mevcut tablosunda 175.870 

kişi olarak yer alması gereken değerin 208.000 kişi olarak güncellenmesi ve yine aynı tabloda 

Nevşehir İl Bütünü nüfus hesabının da buna bağlı olarak yaklaşık 232.000 kişi (208.000 + 23.803) 

olarak güncellenmesi talep edilmektedir. 
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Bu kapsamda ÇDP’nin 8.1.2 Nevşehir İlinde Yer Alan Kentsel Yerleşmeler plan hükmünde 

yer alan Tablo 4’ün yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yürürlükte bulunan Kırşehir-

Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 8.1.2 Nevşehir 

İlinde Yer Alan Kentsel Yerleşmeler nolu plan hükmünde aşağıda gösterilen şekilde düzenleme 

yapılmıştır. 

 

 


