
     

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 

                                                                                                                          MUĞLA 

 

Konu: İmar Planı Askı İtirazı 

          Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  09.07.2019 tarih ve 160581 sayılı Olurları ile onaylanmış 

ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 15.10.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılan 

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karagözler Mahallesi, 219 ada, 33 parsel ile kıyı kenar çizgisinin deniz 

tarafında Yat Yanaşma Yeri Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği ve İlavesi’ne aşağıda belirtilen gerekçelerle itiraz ediyoruz. 

         1- Muğla Büyükşehir Belediyesi,  İmar  ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, 14.06.2018 tarih ve   

E3572/15078 sayılı yazısı ile; “yapılması planlanan söz konusu Yat Yanaşma Yeri ve kıyı 

düzenlemelerinin öncelikli olarak kıyı alanlarındaki fonksiyonlar ve faaliyetler  ile kıyı alanlarına 

yönelik hedefler arasındaki uyumu sağlayan sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda kıyı 

ekosisteminin korunmasını ve doğal kaynakların kullanımını gözeten bütünleşik kıyı planları 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 4. ve 5. maddelerinde 

toplumun yararlanmasına açık yapılar mevzuata göre tesbit, ya da tasdik edilmiş kural ve ücret 

tarifelerine uygun biçimde getirdiği kullanımdan belirli kişi ya da topluluklara ayrıcalıklı kullanım hakkı 

tanımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık bulundurulan ve konut 

dokunulmazlığı olmayan yapılar olduğu ve kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık 

olduğu, kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetilmesi gerektiği 

belirlenmiştir.”    şeklinde yazılı olarak görüş bildirmiştir. 

          Bu çerçevede, ilgili imar planlarının bütünleşik kıyı alanları planları kapsamında 

değerlendirilebilmesini sağlayacak olan olan Aydın-Muğla Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması henüz 

onaylanmış durumda değildir. Dolayısıyla itiraza konu olan plan parsel bazında hazırlanmış olup, 

Aydın-Muğla Bütünleşik Kıyı Alanları Planlamasında bahsedilen yerleşmelerdeki tüm kıyıları 

kapsayacak plan kararlarıyla çelişebilecek,  parçacı bir yaklaşımla hazırlandığından plan hedefleri 

açısından bütünsellik ilkelerine aykırılık taşıyacaktır. Ayrıca kıyıdaki dolgu alanı ve iskele alanına 

yapılacak teknik ve sosyal altyapıların kullanımı, kullanan kişilerin ve bağlanan yatların güvenliğinin 

sağlanması amacıyla benzeri her tesiste olduğu gibi  giriş ve çıkışlar kısıtlanarak kontrollü ve izinli 

geçişler yapılacak,  bu da 3621 sayılı kıyı kanununda açıklandığı üzere kıyıları ve denizleri herkesin  

eşit ve serbest bir şekilde kullanabilme imkanlarını ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla kıyının ve denizin 

bu şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak imar planı çalışması, kıyı ve sahil şeritlerinden 

yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetilmesi hükmüne de aykırılık oluşturacaktır. Açıklanan bu 

nedenler ve plan yapılması öncesi konu hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi,  İmar  ve Şehircilik 

Dairesi Başkanlığı, 14.06.2018 tarih ve   E3572/15078 sayılı yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde 

incelendiğinde, yürürlükteki kanunlar, ilgili yönetmelikler, çevresel değerler ve kamu yararı taşımadığı 

gerekçeleriyle  askı aşamasındaki söz konusu imar planının iptal edilmesi gerektiği aşikardır. 

 



 

 

           2- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı’nın  10.05.2018 tarih ve  E9821 sayılı 

yazısında; “söz konusu plan değişikliğine ilişkin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesi 

gereği trafik etüdlerinin yapılması, kentsel yüksek trafik hacmi  çekme kapasitesine sahip karma 

kullanımlara sahip alanların trafik etüdlerinin yolculuk çekme ve üretme kapasitelerinin 

hesaplanması, Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Karayolları Kenarında 

Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğünün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) 

Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 

değerlendirilmesi, alanın otopark ihtiyacına cevap vermesi için, Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinin 11. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince, trafik etüdünde yolculuk üretme ve çekme 

hesaplarına göre otopark ihtiyacının hesaplanması, TSE ye uyularak bu bölgeye hizmet edecek yük 

indirme ve bindirme noktaları ile misafirlerin kısa süreli parklanmalarına olanak sağlayacak yol üstü 

araç park yerlerinin çözümlenerek planlara işlenmesi, ulaşım politikalarının şehircilik ilke ve esaslarına 

uygun bir şekilde  belirlenmesi, görüşümüzde belirtilen hususları içeren ve ekte sunulan taslağa 

uygun hazırlanacak trafik etüdü ile Ulaşım Dairesi Başkanlığından görüş alınması, Büyükşehir 

Belediyemizin mevcut ve planlanan projelerini olumsuz yönde etkilememesi, söz konusu planlama 

çalışmalarına izin verilmesi halinde müktesep hak oluşturmaması kaydıyla, 2872 sayılı Çevre 

Kanununa ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması, ilgili yönetmelik hükümlerince gerekli izinlerin 

alınması ve çevrenin korunmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması gerektiği hususu bildirilmiştir. 

          Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı’nın  10.05.2018 tarih ve  E9821 sayılı 

yazısında belirtilen tedbirler, işlemler  ve eksikliği açıklanan hususların giderildiği Trafik Etüdleri 

yaptırılmadan itiraza konu olan  imar planları hazırlanarak onaylanmış, dolayısıyla bahse konu yazıda 

istenilen, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince, trafik 

etüdünde yolculuk üretme ve çekme hesaplarına göre otopark ihtiyacının hesaplanıp, TSE ye uyularak 

bu bölgeye hizmet edecek yük indirme ve bindirme noktaları ile misafirlerin kısa süreli 

parklanmalarına olanak sağlayacak yol üstü araç park yerlerinin çözümlenerek askıda bulunan imar  

planlarına  işlenmediği görülmüştür. Üstelik, itiraza konu olan askı aşamasındaki 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Hükümlerinin 16. maddesinde, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı/İmar ve 

Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2018  tarih ve 3572/15078 sayılı yazısı uyarıca , proje alanı için 

Ulaşım Etüd Raporu Hazırlanıp ilgili birime onaylatılmadan uygulamaya geçilemez”  hükmü yazılarak 

kısır bir döngü içerisine girilmiş, yukarıda da belirtildiği üzere, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 

11. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince, trafik etüdünde yolculuk üretme ve çekme hesaplarına göre 

otopark ihtiyacının hesaplanıp, TSE ye uyularak bu bölgeye hizmet edecek yük indirme ve bindirme 

noktaları ile misafirlerin kısa süreli parklanmalarına olanak sağlayacak yol üstü araç park yerlerinin 

çözümlenerek imar  planlarına  işlendiği yeni bir imar planı daha  üretilmesi gerektiği sonucunu ortaya 

çıkararak çelişkilerle dolu bir durum yaratmış, gerekçeleriyle  askı aşamasındaki söz konusu imar 

planının iptal edilmesi gerekliliği oluşmuştur. 

 

         3-  Muğla Valiliği, İl Gıda , Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün E1927990 sayılı yazı eki olan ve 

14.05.2018 tarihli tutanakla imza altına alınmış Teknik Raporda “Faaliyet alanında kıyı kenar çizgisinin 

deniz tarafında kalan alanının doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin 



değiştirilmesi veya bunlardan kum, çakıl, taş çıkarılması, taş, torak, moloz ve benzeri maddelerin 

dökülmesi gibi flora ve faunaya olumsuz tesir edebilecek teşebbüslerde bulunulmaması” şeklinde 

bildirilmiştir. Yine aynı yazıda, “planda belirlenen iskelenin çelik konstrüksiyon (tuzlu su ve rutubete 

dayanıklı, doğada çözünüp çevreye olumsuz etkide bulunmayacak malzemeden) üzerine ahşap 

kaplama ve kazıklı sistem yapılması, dalga gelgitlerinin, doğal akıntıların engellenmemesi, yapılması 

planlanan platformun karasal alan ile birleştiği noktada deniz kıyı yapısını bozacak herhangi bir dolgu 

(taş, beton vs) yapılmaması” gerektiği belirtilmiştir. Ancak, kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde 

yapılacak olan platformun yüzölçümünün 1086 m2 olarak planlanmış olması, bu büyüklükteki bir 

yapının  karasal alan ile birleştiği noktalardaki bağlantıyı sağlayacak yapı ve elemanların deniz  ve 

kıyının doğal yapısını bozacak elemanlarla desteklenmesi zorunlu olduğundan   Muğla Valiliği, İl Gıda , 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün E1927990 sayılı yazı eki olan ve 14.05.2018 tarihli tutanakla 

imza altına alınmış Teknik Rapor içerisinde belirlenmiş hükümlere uygunluk sağlayamayacağından, 

hazırlanan ve askı aşamasında olan söz konusu imar planı kararlarının flora ve faunaya olumsuz tesir 

edebilecek teşebbüslere yol açacağı gerekçeleriyle   askı aşamasındaki söz konusu imar planının iptal 

edilmesi gerekliliği oluşmuştur. 

          Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  

09.07.2019 tarih ve 160581 sayılı Olurları ile onaylanmış ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 

15.10.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılan Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karagözler 

Mahallesi, 219 ada, 33 parsel ile kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında Yat Yanaşma Yeri Amaçlı 1/5000 

Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi’ne itirazlarımızın kabul 

edilerek onaylanan söz konusu imar planlarının iptal edilmesi saygılarımızla arzolunur. 
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