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-DAöITIMLI(Özel Çevre Koruma Kurumu BaúkanlÕ÷Õ)
GENELGE
2011/1
øLGø

: a) 15.06.2006 gün ve 1502-4111 sayÕlÕ Genelgemiz.
b) 10.07.2007 gün ve 5028 sayÕlÕ Genelgemiz.
c) 12.01.2009 gün ve 295 sayÕlÕ Genelgemiz.
d) 04.09.2010 gün ve 27692 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan “KÕyÕ YapÕ ve Tesislerinde
Plânlama ve Uygulama Sürecine iliúkin Tebli÷”

Bilindi÷i üzere, KÕyÕ Kanununun UygulanmasÕna Dair Yönetmeli÷inin 13 (c) maddesinde
kÕyÕlarda ahúap iskele yapÕlabilece÷i belirtilmekte olup bu hükme istinaden ilgi (a) ve (c)
Genelgelerimizle; boyutlarÕ ve fonksiyonlarÕ itibariyle ahúap iskelelere iliúkin kriterlerle, ahúap
iskelelerin yapÕm sürecine, ilgi (b) Genelgemizle; söz konusu yapÕlarÕn Denizcilik MüsteúarlÕ÷Õ’ndan
alacaklarÕ izin, ilgili Valilik ya da Belediyesince onaylanacak projeleri, yapÕ ruhsatlarÕ ve inúaat
süreleri konularÕ ile di÷er iú ve iúlemlere dair açÕklayÕcÕ hususlar belirtilmiútir.
Buna ilave olarak, ilgi (d) “KÕyÕ YapÕ ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine iliúkin
Tebli÷”in 7 nci maddesinde de ahúap iskelelerin yapÕm sürecine dair genel ilke ve esaslar ortaya
konulmakta olup, anÕlan Tebli÷in yayÕmlanmasÕnÕ müteakip çeúitli tarihlerde BakanlÕ÷ÕmÕza iletilen
yazÕlarÕn de÷erlendirilmesi neticesinde ahúap iskelelere iliúkin kriterlerle yapÕm sürecine dair
uygulamada bazÕ sorunlar ve tereddütlerin bulundu÷u ve bu kapsamda, ahúap iskelelere iliúkin
kriterlerle, ahúap iskelelerin yapÕm sürecine iliúkin yaúanan sorunlarÕn ve tereddütlerin giderilmesi
gereklili÷inin hasÕl oldu÷u belirlenmiútir.
Ahúap iskeleler;
a-KÕyÕnÕn kamuya açÕk kullanÕmÕnÕ engellememek,
b-KÕyÕ çizgisinden itibaren en fazla 20 metre boyunda ve 5 metre eninde olmak,
c-KÕyÕnÕn çakÕllÕk, kumluk olmayÕp, kayalÕk karakter gösterdi÷i, suyun tedrici de÷il de ani
derinleúti÷i ve kÕyÕdan baúka türlü faydalanmanÕn mümkün olmadÕ÷Õ durumlarda ise kÕyÕya bitiúik ve
eni, kÕyÕ çizgisine paralel uzunluk olarak 20 metreyi; boyu kÕyÕ çizgisine dik uzunluk olarak 5 metreyi
aúmamak,
d-Seyir emniyeti ve deniz güvenli÷i ve denizden yararlanma bakÕmÕndan ihtiyaç
duyuldu÷unda ilgililerince kaldÕrÕlaca÷Õ taahhüt edilmek,
e-Çevreye olan etkileri de dikkate alÕnarak takÕlÕp sökülebilir nitelikte ve tamamÕ ahúap
malzeme veya çelik boru kazÕk ya da teknolojik geliúmeler dahilinde üretilen di÷er malzemeler
üzerine ahúap kaplama kullanÕlmak veya ponton da dahil olmak üzere yüzer elemanlardan inúa
edilmek,
f-YalnÕzca denize girme, güneúlenme ve amatör su sporlarÕ gibi faaliyetleri gerçekleútirmek
amacÕyla yapÕlmak
suretiyle 1/1.000 ölçekli uygulama imar planÕ yapÕlmaksÕzÕn yapÕlabilir.

Necatibey Cad. No:63 KÕzÕlay 06430 ANKARA
Telefon : (312) 410 22 46
Elektronik A÷: www.bayindirlik.gov.tr

AyrÕntÕlÕ bilgi için irtibat: Dr.T.ALBAYRAK
Faks : (312) 230 36 66
E-Posta: turgaya@bayindirlik.gov.tr

1

T.C.
BAYINDIRLIK VE øSKÂN BAKANLIöI
Teknik AraútÕrma ve Uygulama Genel Müdürlü÷ü
DOSYA
SAYI
KONU

:BPÇ-1/503
:B.09.0.TAU.0.17.00.07
:Ahúap øskeleler,
Kum Tutucu KÕyÕ YapÕlarÕ

AyrÕca, KÕyÕ Kanununun UygulanmasÕna Dair Yönetmeli÷inin 13 (c) maddesi uyarÕnca ahúap
iskeleler arasÕnda en az 150 metre mesafe bulunmasÕ gerekmektedir. Ancak, tek tek ahúap iskele
olarak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planÕ yapÕlmadan ahúap iskele olarak de÷erlendirilebilmesine
olanak bulunan iskelelerden; 3621 sayÕlÕ KÕyÕ Kanunu kapsamÕnda “kÕyÕ düzenlemesi” olarak 1/1.000
ölçekli uygulama imar planÕna konu ahúap iskeleler; do÷rudan “øskele” olarak de÷erlendirilece÷inden
birbirleri arasÕnda veya di÷er kÕyÕ yapÕlarÕyla aralarÕnda bu mesafe koúulu aranmaz.
Bundan böyle yapÕlmasÕ istenilen ahúap iskelelerin yukarÕda belirtilen hususlara uygun olmak
koúuluyla yapÕm sürecinin ise aúa÷Õda belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleútirilmesi
gerekmektedir.
Ahúap iskele yapÕmÕ için ilgilisi tarafÕndan; vaziyet planÕ ve gerekçelerini belirten bir rapor ile
birlikte, ilgili Valili÷e (BayÕndÕrlÕk ve øskan Müdürlü÷ü) müracaat edilir. Valili÷in (BayÕndÕrlÕk ve
øskan Müdürlü÷ü) koordinasyonunda iskelenin bulundu÷u alanÕn durumuna göre,
-UlaútÕrma Bölge Müdürlü÷ü,
-Liman BaúkanlÕ÷Õ,
-DefterdarlÕk,
-ølgili Belediye,
-øl Çevre ve Orman Müdürlü÷ü,
-øl Kültür ve Turizm Müdürlü÷ü ve
-Bulundu÷u alanÕn özelli÷ine göre ilgili di÷er kurum ve kuruluú temsilcilerinin katÕlÕmÕ ile
oluúan bir komisyon tarafÕndan konu yerinde incelenir ve vaziyet planÕnÕn uygunlu÷u konusunda
komisyondaki temsilcilerce bir protokol imzalanÕr. Bu protokol ve vaziyet planÕna göre ilgilisi
tarafÕndan ahúap iskele yapÕlÕr.
Ahúap iskelenin, vaziyet planÕnda ve protokolde belirtilen hususlara uygun yapÕlÕp yapÕlmadÕ÷Õ
veya amacÕna uygun kullanÕlÕp kullanÕlmadÕ÷Õna iliúkin kontrol ve denetimi; 3621 sayÕlÕ KÕyÕ
Kanunu’nda belirtilen hükümler dikkate alÕnmak suretiyle ilgili Liman BaúkanlÕ÷Õ’nca sa÷lanÕr. ølgili
idarelerden bir úekilde izin alÕnmadan yapÕlan ve anÕlan Kanun hükümleri ile bu Genelgemize uygun
olmayan veya aykÕrÕlÕk teúkil eden iskelelerin uygun hale getirilmesi, uygun hale getirilmeyen
iskelelerin ise ilgili idarelerce (Belediye veya Valilik) yÕktÕrÕlmasÕ gerekmektedir.
ølgili Valili÷inin (BayÕndÕrlÕk ve øskan Müdürlü÷ü) koordinasyonunda komisyon katÕlÕmÕyla
incelenen ahúap iskele tekliflerinde; teklife konu kÕyÕ alanÕnÕn özelli÷i, çevresel ve co÷rafi nitelikleri
ile yerel di÷er koúullar nedeniyle yukarÕda belirtilen boyutlarda ahúap iskelelerin yapÕlmasÕna imkan
bulunmayan durumlarda; ahúap iskelenin yukarÕda belirtilen 5 metre X 20 metre ölçülerini maksimum
% 10 oranÕnda arttÕracak úekilde yapÕlmasÕ istenilen iskeleler; kamu yararÕ, úehircilik ilkeleri ve
planlama esaslarÕ da dikkate alÕnarak bu Genelgemizde belirtilen ahúap iskelelerin fonksiyonlarÕ,
kullanÕlacak malzemeleri ile di÷er úartlar göz önüne alÕnmak kaydÕyla ølgili Valili÷inin (BayÕndÕrlÕk ve
øskan Müdürlü÷ü) koordinasyonunda imzalanacak protokol dahilinde akúap iskele olarak
de÷erlendirilebilecektir.
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AyrÕca, ilgili Valili÷inin (BayÕndÕrlÕk ve øskan Müdürlü÷ü) koordinasyonunda biraraya gelen
ilgili kurum ve kuruluúlar arasÕnda herhangi bir ihtilafÕn çÕkmasÕ durumunda, ahúap iskeleye iliúkin
teklif incelenmek üzere BakanlÕ÷ÕmÕza (Teknik AraútÕrma ve Uygulama Genel Müdürlü÷ü) gönderilir.
BakanlÕ÷ÕmÕzÕn konuyu ilgili yönetmelik hükmü ve di÷er ikincil mevzuat düzenlemeleri ba÷lamÕnda
incelemesini müteakip teklifi uygun bulmasÕ halinde gere÷inin yapÕlmasÕ konusunu ilgili kurum ve
kuruluúlara bildirir. Uygun görülen vaziyet plânÕnÕn bir örne÷i ilgili DefterdarlÕklarla, Valili÷ine
(BayÕndÕrlÕk ve øskan Müdürlü÷ü) ve alanÕn özelli÷ine göre ilgili Belediyesine ve ilgili Liman
BaúkanlÕ÷Õna gönderilir.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yapÕlmasÕ istenilen ahúap iskelelere iliúkin iú ve iúlemler, bu
Genelgemizde belirtilen hususlara uygun olmak kaydÕyla Özel Çevre Koruma Kurumu BaúkanlÕ÷Õ
koordinasyonunda yürütülecektir.
Ahúap iskelelerin kriterleriyle, yapÕm sürecine iliúkin hususlara açÕklÕk getiren bu
Genelgemizin çÕkÕú tarihi itibariyle ilgi (a) ve (c) Genelgelerimiz iptal edilmiú olup, ilgi (b) ve bu
Genelgemizde belirtilen hususlara uyulmasÕ gerekmektedir.
Öte yandan, BakanlÕ÷ÕmÕza iletilen bir di÷er tereddüt ise KÕyÕ Kanunu kapsamÕnda imar
planÕna konu; kum tutucu ve tahkimat amaçlÕ kÕyÕ yapÕlarÕnda da ilgi (d) Tebli÷’in 5 inci maddesinde
sayÕlan raporlarÕn hazÕrlanmasÕna gerek bulunup bulunmadÕ÷ÕdÕr. YalnÕzca kum tutucu fonksiyona
sahip veya tahkimat niteli÷inde olan kÕyÕ yapÕlarÕna iliúkin konularda bu yapÕlarÕn fonksiyonu ile
nitelikleri dikkate alÕndÕ÷Õnda ilgi (d) Tebli÷in 5 inci maddesinde yer alan “Fizibilite Raporu”,
“Modelleme Raporu” ve “Hidrografik ve Oúinografik Rapor”un hazÕrlanmasÕna gerek bulunmamakta
olup bu tür kÕyÕ yapÕlarÕnda UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ’nÕn (DemiryollarÕ, Limanlar ve Hava MeydanlarÕ
ønúaatÕ Genel Müdürlü÷ü) proje onayÕ ile uygulama yapÕlacaktÕr.
Sonuç olarak, Genelgemizde belirtilen hususlara dair Valili÷iniz sÕnÕrlarÕ içerisinde bulunan
bütün belediyelerin bilgilendirilmesinin sa÷lanmasÕ konusunda bilgilerinizi ve gere÷ini arz ve rica
ederim.

Mustafa DEMøR
Bakan

EK

: 1-Da÷ÕtÕm Listesi (1 sayfa)
2-Tablo (2 sayfa)
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Da÷ÕtÕm Listesi

:

DAöITIM
:
Gere÷i
:
-Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õna
(Harekat Dairesi BaúkanlÕ÷Õna)
-Maliye BakanlÕ÷Õna
(Milli Emlak Genel Müdürlü÷ü)
-UlaútÕrma BakanlÕ÷Õna
(DLHø Genel Müdürlü÷ü)
(Denizcilik MüsteúarlÕ÷Õna-Deniz UlaútÕrmasÕ Genel Müdürlü÷ü)
-Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õna
(YatÕrÕm ve øúletmeler Genel Müdürlü÷ü)
(Kültür VarlÕklarÕ ve Müzeler Genel Müdürlü÷ü)
-Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õna
(ÇED ve Planlama Genel Müdürlü÷ü)
(Özel Çevre Koruma Kurumu BaúkanlÕ÷Õ)
-TarÕm ve Köyiúleri BakanlÕ÷Õna
(TarÕmsal Üretim ve Geliútirme Genel Müdürlü÷ü)
-Tüm Valiliklere
(BayÕndÕrlÕk ve øskan Müdürlü÷ü)
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AHùAP øSKELE
(kÕyÕya dik olarak)

AHùAP øSKELE
(kÕyÕya yatay olarak)

Genel Koúullar

Seyir emniyeti ve denizden
yararlanma bakÕmÕndan ihtiyaç
duyuldu÷unda
ilgililerince
kaldÕrÕlaca÷ÕnÕn taahhüt edilmesi
kaydÕyla ve kÕyÕnÕn kamuya açÕk
kullanÕmÕnÕ
engellememek
úartÕyla yapÕlabilir.

KÕyÕnÕn çakÕllÕk, kumluk olmayÕp,
kayalÕk karakter gösterdi÷i, suyun
tedrici de÷il de ani derinleúti÷i ve
kÕyÕdan
baúka
türlü
faydalanmanÕn mümkün olmadÕ÷Õ
durumlarda, seyir emniyeti ve
denizden yararlanma bakÕmÕndan
ihtiyaç duyuldu÷unda ilgililerince
kaldÕrÕlaca÷ÕnÕn taahhüt edilmesi
kaydÕyla kÕyÕnÕn kamuya açÕk
kullanÕmÕnÕ
engellememek
úartÕyla yapÕlabilir.

Boyut1

KÕyÕ çizgisinden itibaren en fazla
20 metre boyunda ve 5 metre
eninde olmak,

KÕyÕ çizgisine paralel uzunluk
olarak; 20 metreyi, boyu kÕyÕ
çizgisine dik uzunluk olarak; 5
metreyi aúmamak koúuluyla
yapÕlabilir.2

Malzeme

TakÕlÕp sökülebilir nitelikte ve
çevreye olan etkileri de dikkate
alÕnarak tamamÕ ahúap malzeme
veya çelik boru kazÕk ya da
teknolojik geliúmeler dahilinde
üretilen di÷er malzemeler üzerine
ahúap kaplama kullanÕlmak veya
ponton da dahil olmak üzere
yüzer elemanlarla yapÕlabilir.

TakÕlÕp sökülebilir nitelikte ve
çevreye olan etkileri de dikkate
alÕnarak tamamÕ ahúap malzeme
veya çelik boru kazÕk ya da
teknolojik geliúmeler dahilinde
üretilen di÷er malzemeler üzerine
ahúap kaplama kullanÕlmak veya
ponton da dahil olmak üzere
yüzer elemanlarla yapÕlabilir.

KullanÕm AmacÕ

YalnÕzca
denize
girme,
güneúlenme ve amatör su sporlarÕ
gibi faaliyetler için kullanÕlabilir.

YalnÕzca
denize
girme,
güneúlenme ve amatör su sporlarÕ
gibi faaliyetler için kullanÕlabilir.

Birbirlerine Göre KonumlarÕ3

Ahúap iskeleler arasÕnda en az
150 metre mesafe bulunmasÕ
gerekmektedir.

Ahúap iskeleler arasÕnda en az
150 metre mesafe bulunmasÕ
gerekmektedir.

Birbirlerine Göre KonumlarÕna
Dair østisna

3621 sayÕlÕ KÕyÕ Kanunu kapsamÕnda “kÕyÕ düzenlemesi” olarak
1/1.000 ölçekli uygulama imar planÕna konu ahúap iskeleler do÷rudan
“øskele” olarak de÷erlendirilece÷inden birbirleri arasÕnda veya di÷er
kÕyÕ yapÕlarÕyla aralarÕnda bu mesafe koúulu aranmaz.

1 østisnai durum tabloda farklÕ bir satÕrda belirtilmiútir.
2 KÕyÕya dik olarak yapÕlmasÕ istenilen ahúap iskelelerden farklÕ olan hususlar altÕ çizili olarak iúaretlenmiútir.

3 østisnai durum tabloda farklÕ bir satÕrda belirtilmiútir.
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Boyutlara dair østisna

Teklife konu kÕyÕ alanÕnÕn özelli÷i, çevresel ve co÷rafi nitelikleri ile
yerel di÷er koúullar nedeniyle yukarÕda belirtilen boyutlarda ahúap
iskelelerin yapÕlmasÕna imkan bulunmayan durumlarda; ahúap
iskelenin yukarÕda belirtilen 5 metre X 20 metre ölçülerini maksimum
% 10 oranÕnda arttÕracak úekilde yapÕlmasÕ istenilen iskeleler; kamu
yararÕ, úehircilik ilkeleri ve planlama esaslarÕ da dikkate alÕnarak bu
Genelgemizde belirtilen ahúap iskelelerin fonksiyonlarÕ, kullanÕlacak
malzemeleri ile di÷er úartlar göz önüne alÕnmak kaydÕyla ølgili
Valili÷inin (BayÕndÕrlÕk ve øskan Müdürlü÷ü) koordinasyonunda
imzalanacak
protokol
dahilinde
akúap
iskele
olarak
de÷erlendirilebilecektir.

KurumlararasÕ øhtilaf

Teklif incelenmek üzere BakanlÕ÷ÕmÕza (Teknik AraútÕrma ve
Uygulama Genel Müdürlü÷ü) iletilir.
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