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MUĞLA VALİLİĞİ 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

  
Sayı : 14977873 – (07.69) 
Konu : Marmaris Çevreciler Derneği  
 Dilekçesi Hk. 
 
 

DAĞITIMLI 
 
 

İlgi: 12.02.2016 tarihli ve 2589 Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) kayıt numaralı 
 Marmaris Çevrecileri Derneği dilekçesi.   
 
 
 İlgi dilekçe ile; Birçok koyda ve sahilde iskele kurmanın bile yasak olduğu bir ortamda 
işletmelerin sahil şeridine platformlar koymasının hem halkın hem de turistlerin denize 
girmesi için alan kalmamasına neden olduğu, yapılacak ilavelerin bir plan ve program 
dahilinde düzgün bir şekilde yapılmasının kaçınılmaz olduğu, konunun Büyükşehir Çevre 
Koordinasyon Daire Başkanlığı’ na iletildiği, Marmaris’ in turizm bölgesi olması nedeni ile 
konunun merciinin Marmaris Belediyesi olduğunun belirtildiği hususları belirtilerek Marmaris’ 
e yakışır bir düzenlemenin yapılması ve işletmelerin mağdur edilmesini önleyen bir düzen ve 
planlama gerçekleştirilmesi talep edilmektedir. 
 İlgi dilekçede bahsi geçen bir çok koyda ve sahilde işletmelerin izinsiz ve plansız 
platform koyduğu şikayetiyle ilgili olarak Marmaris Belediyesi tarafından 3194 sayılı İmar 
Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve tüm mevzuat kapsamında değerlendirilerek gerekli tüm 
yasal işlemlerin yapılması, yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin Valiliğimize (Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi, 
 644 sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’ nin 13/A Maddesinin (e) bendinde “Tabiat  varlıkları ve doğal sit 
alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli 
görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, 
yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen 
alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol 
ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla 
yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, 
işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı 
sağlamak.” Hükümlerine istinaden her türlü yetki Bakanlığımızda olduğundan planlama 
gerçekleştirilmesine ilişkin talebin Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesi hususunda;  
 Gereğini ve bilgilerinizi arz ve rica ederim. 
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