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MARMARİS BELEDİYESİ

SAYI :M.48.6.MAR.0.11/9b3 TARİFİ 09.03.2010
KONU : Adaköy-Ilıca Mevkii Marmaris Feribot İskelesi

Uygulama İmar Planı Değişikliği

BAŞKANLIK MAKAMINA

İLGİ :17.02.2010 tarih ve B.16.0.YİG.0.80.05.00/480710542-33581 sayılı Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün yazısı

Marmaris ve Çevresi Turizm Alam kapsamında kalan Muğla İli, Marmaris İlçesi,Adaköy-Ihca
Mevkiinde bulunan ve Marmaris Liman işletmeciliği A.Ş. tarafından işletilen Feribot İskelesi ve
Araç Hizmet Tesisleri sahasındaki mevcut iskelenin Marmaris Yat Limanında artan kapasiteye
hizmet sağlayabilmesi ve liman turizmine katkı sağlanabilmesi amacıyla uzatılmasına ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifi 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanununun 7. maddesi ve 3830/3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere Marmaris
Liman İşletmeciliği A.Ş. nin vekili DOKAY Mühendislik ve Danışmanlık Limited Şirketinin
10.08.2005 tarih ve DK-05/0368 sayılı yazısı ile Bakanlığa iletilmiştir.

Söz konusu Marmaris Yat Limanı ve Feribot İskelesi halihazırda yolcu iskelesi ve yat limanı
olarak faaliyet göstermekte iken,Marmaris ilçesinin turizm potansiyelinin değerlendirilerek yüksek
yolcu kapasiteli gemilerin yanaşmasına olanak sağlamak amacıyla uzatılmasına ilişkin
teklif,18.08.2005 tarih ve 120633 sayılı Turizm Bakanlığı'nın yazısı ile görüş alınmak üzere ilgili
kurum ve kuruluşlara iletilmiştir.

İlgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, Muğla İli,Marmaris İlçesi,Adaköy-llıca Mevkii
Marmaris Feribot İskelesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,Bakanlığm Plan İnceleme
ve Değerlendirme Kurulu'nun 29.12.2009 tarih ve 84/9 sayılı karan ile uygun bulunarak 3830/3621
sayılı Kıyı Kanunu'nun 7.maddesi ve 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7.maddesi
uyarınca onaylanmış olup,yazımız ekinde gönderilmektedir.

03.11.2003 gün ve 25278 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına
İlişkin Yönetmelik'in 15.maddesinde yer alan;

"Bakanlıkça onaylanan planlar onay tarihinden itibaren l (bir) ay içinde Valilik ya da ilgili
Belediyenin duyuru alanlarında herkesin görebileceği şekilde l (bir) ay süre ile asılır.

Askı belediyelerin ve ilgili dairelerin araçları ile halka duyurulur.Bu işlemler ilişkin olarak
düzenlenecek tutanaklar süresiz saklanır ve bir örneği askı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde
Bakanlığa gönderilir."

hükmü uyarınca onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin l(bir) ay süre ile
ilan edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

EKİ: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği( 2 pafta )
Plan açıklama raporu

İLAN BÜROSU'NA
09.03.2010

Belediye Başkanı Vek.ıdıye
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Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı kapsamında kalan Muğla İ l i , Marmaris İlçesi, Adaköy-Iiıca
Mevkiinde bulunan ve Marmaris Liman İşletmeciliği A. Ş. tarafından işletilen Feribot İskelesi ve Araç
Hizmeî Tesisleri sahasındaki mevcut iskelenin Marmaris Yat Limanında artan kapasiteye hizmet
sağlayabilmesi ve liman turizmine katkı sağlanabilmesi amacıyla uzatılmasına i l i şk in hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişildik tekl i f i 4957/2634 say ı l ı Turizmi Teşvik
Kanununun 7. maddesi ve 3830/3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere Marmaris
Liman i ş le tmeci l iğ i A.Ş.nin v e k i l i DOKAY Mühendis l ik ve Danışmanl ık Limited Ş i rke t in in 10.08.2005
tarih ve DK-05/0368 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza i l e t i l m i ş t i r .

Söz konusu Marmaris Yat Limanı ve Feribot İskelesi halihazırda yolcu iskelesi ve yat l i m a n ı
olarak faaliyet göstermekte iken, Marmaris ilçesinin turizm potansiyelinin değerlendirilerek yüksek yolcu
kapasiteli gemilerin yanaşmasına olanak sağlamak amacıyla uzatılmasına il işkin teklif, 18.08.2005 tarih
ve 120633 sayılı yazımız ile görüş alınmak üzere i l g i l i kurum ve kuruluşlara i let i lmiştir .

İ l g i l i kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, Muğla İl i , Marmaris İlçesi, Adaköy-Ilıca Mevkii
Marmaris Feribot İskelesi î/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikl iği,
Bakanlığımız Plan İnceleme ve Değerlendirme K u r u l u ' n u n 29.12.2009 tarih ve 84/9 .sayı l ı karan i l e
uygun bulunarak 3 §3 0/362 1 sayıl ı Kıyı Kanunu'nun 7. maddesi ve 4957 ;'2634 s a y ı l ı Tur izmi Teşvik
Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca onaylanmış olup, yazımız ekinde gönderilmektedir.

03.11.2003 gün ve 25278 Sayı l ı Resmi Gazctt ..e yayımlanan " 'Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına i l i şk in
Yonetınelik"in 15. maddesinde yer alan;

"Bakanlıkça onaylanan planlar onay tarihinden itibaren l fbirj ay içinde Valilik ya da ilgili
Belediyenin duyuru alanlarında herkesin görebileceği şekilde l (bir} ay süre ile asılır.
Askı belediyelerin ve ilgili dairelerin araçları ile halka duyurulur. Bu işlemlere ilişkin olarak
düzenlenecek tuîanaklar süresiz saklanır ve bir çimeği askı tarihinden itibaren 7 (yedi) gi'nı içinde
Bakanlığa gönderilir. "
hükmü uyarınca plana yapılan askı itirazlarının, Belediye Meclis karan alınmaksızın askı süresi

bi t iminden itibaren en geç 7 (yedi) gün içeris inde Bakanlığımıza gönderi lmesi hususunda b i l g i l e r i n i z i ve

gereğini rica ederim. SIIUU"
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Genel Müdür Yardımcıs ı

EKLER:
Ek-1: 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı (l pafta)
Ek-2: 1/1 000 ölçekl i Uygulama İmar P l a n ı (2 pafta)
Ek-3: Plan açıklama raporu
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Bilgi:
- M i l l i Savunma Bakanlığı
- Maliye Bakanl ığ ı
( M i l l i E m l a k Genel Müdürlüğü)
- Ulaştırma Bakanl ığ ı
(Demiryollar, Limanlar, Hava Meydanları inşaatı Gen. Müd.)
- Bayındı r l ık ve İskan Bakanl ığ ı
(Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü)
- Çevre ve Orman Bakanlığı
(Doğa Koruma ve M i l l i Parklar Genel Müdürlüğü)
(ÇED ve Planlama Genel M ü d ü r l ü ğ ü )
- Denizci l ik Müsteşarlığı
(Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
-Muğla V a l i l i ğ i
(İl Kül tür ve Turizm Müdürlüğü)
(Bayındır l ık ve İskan Müdür lüğü)


