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T.C. 
BAYINDIRLIK VE SKÂN BAKANLI I 

Teknik Ara t rma ve Uygulama Genel Müdürlü ü 
 
DOSYA :BPÇ-1/503        19.01.2011 
SAYI  :B.09.0.TAU.0.17.00.07-504 
KONU  :Ah ap skeleler,  
   Kum Tutucu K y  Yap lar  
 

- D A  I T I M L I - 
(Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl ) 

 
GENELGE 

2011/1 
 
LG  : a) 15.06.2006 gün ve 1502-4111 say l  Genelgemiz. 

   b) 10.07.2007 gün ve 5028 say l  Genelgemiz. 
   c) 12.01.2009 gün ve 295 say l  Genelgemiz. 

  d) 04.09.2010 gün ve 27692 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan “K y  Yap  ve Tesislerinde  
Plânlama ve Uygulama Sürecine ili kin Tebli ” 

 
 Bilindi i üzere, K y  Kanununun Uygulanmas na Dair Yönetmeli inin 13 (c) maddesinde 
k y larda ah ap iskele yap labilece i belirtilmekte olup bu hükme istinaden ilgi (a) ve (c) 
Genelgelerimizle; boyutlar  ve fonksiyonlar  itibariyle ah ap iskelelere ili kin kriterlerle, ah ap 
iskelelerin yap m sürecine, ilgi (b) Genelgemizle; söz konusu yap lar n Denizcilik Müste arl ’ndan 
alacaklar  izin, ilgili Valilik ya da Belediyesince onaylanacak projeleri, yap  ruhsatlar  ve in aat 
süreleri konular  ile di er i  ve i lemlere dair aç klay c  hususlar belirtilmi tir.  

Buna ilave olarak, ilgi (d) “K y  Yap  ve Tesislerinde  Plânlama ve Uygulama Sürecine ili kin 
Tebli ”in 7 nci maddesinde de ah ap iskelelerin yap m sürecine dair genel ilke ve esaslar ortaya 
konulmakta olup, an lan Tebli in yay mlanmas n  müteakip çe itli tarihlerde Bakanl m za iletilen 
yaz lar n de erlendirilmesi neticesinde ah ap iskelelere ili kin kriterlerle yap m sürecine dair 
uygulamada baz  sorunlar ve tereddütlerin bulundu u ve bu kapsamda, ah ap iskelelere ili kin 
kriterlerle, ah ap iskelelerin yap m sürecine ili kin ya anan sorunlar n ve tereddütlerin giderilmesi 
gereklili inin has l oldu u belirlenmi tir.  

Ah ap iskeleler; 
a-K y n n kamuya aç k kullan m n  engellememek, 
b-K y  çizgisinden itibaren en fazla 20 metre boyunda ve 5 metre eninde olmak, 
c-K y n n çak ll k, kumluk olmay p, kayal k karakter gösterdi i, suyun tedrici de il de ani 

derinle ti i ve k y dan ba ka türlü faydalanman n mümkün olmad  durumlarda ise k y ya biti ik ve 
eni, k y  çizgisine paralel uzunluk olarak 20 metreyi; boyu k y  çizgisine dik uzunluk olarak 5 metreyi 
a mamak, 

d-Seyir emniyeti ve deniz güvenli i ve denizden yararlanma bak m ndan ihtiyaç 
duyuldu unda ilgililerince kald r laca  taahhüt edilmek, 

e-Çevreye olan etkileri de dikkate al narak tak l p sökülebilir nitelikte ve tamam  ah ap 
malzeme veya çelik boru kaz k ya da teknolojik geli meler dahilinde üretilen di er malzemeler 
üzerine ah ap kaplama kullan lmak veya ponton da dahil olmak üzere yüzer elemanlardan in a 
edilmek, 

f-Yaln zca denize girme, güne lenme ve amatör su sporlar  gibi faaliyetleri gerçekle tirmek 
amac yla yap lmak 

suretiyle 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan  yap lmaks z n yap labilir. 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE SKÂN BAKANLI I 

Teknik Ara t rma ve Uygulama Genel Müdürlü ü 
 
DOSYA :BPÇ-1/503 
SAYI  :B.09.0.TAU.0.17.00.07 
KONU  :Ah ap skeleler,  
   Kum Tutucu K y  Yap lar  
 

Ayr ca, K y  Kanununun Uygulanmas na Dair Yönetmeli inin 13 (c) maddesi uyar nca ah ap 
iskeleler aras nda en az 150 metre mesafe bulunmas  gerekmektedir. Ancak, tek tek ah ap iskele 
olarak 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan  yap lmadan ah ap iskele olarak de erlendirilebilmesine 
olanak bulunan iskelelerden; 3621 say l  K y  Kanunu kapsam nda “k y  düzenlemesi” olarak 1/1.000 
ölçekli uygulama imar plan na konu ah ap iskeleler; do rudan “ skele” olarak de erlendirilece inden 
birbirleri aras nda veya di er k y  yap lar yla aralar nda bu mesafe ko ulu aranmaz.  

 
Bundan böyle yap lmas  istenilen ah ap iskelelerin yukar da belirtilen hususlara uygun olmak 

ko uluyla yap m sürecinin ise a a da belirtilen hususlara uygun olarak gerçekle tirilmesi 
gerekmektedir. 
 

Ah ap iskele yap m  için ilgilisi taraf ndan; vaziyet plan  ve gerekçelerini belirten bir rapor ile 
birlikte, ilgili Valili e (Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü) müracaat edilir. Valili in (Bay nd rl k ve 
skan Müdürlü ü) koordinasyonunda iskelenin bulundu u alan n durumuna göre,  

-Ula t rma Bölge Müdürlü ü,  
-Liman Ba kanl ,  
-Defterdarl k,  
- lgili Belediye,  
- l Çevre ve Orman Müdürlü ü,  
- l Kültür ve Turizm Müdürlü ü ve  
-Bulundu u alan n özelli ine göre ilgili di er kurum ve kurulu  temsilcilerinin kat l m  ile 

olu an bir komisyon taraf ndan konu yerinde incelenir ve vaziyet plan n n uygunlu u konusunda 
komisyondaki temsilcilerce bir protokol imzalan r. Bu protokol ve vaziyet plan na göre ilgilisi 
taraf ndan ah ap iskele yap l r.  

 
Ah ap iskelenin, vaziyet plan nda ve protokolde belirtilen hususlara uygun yap l p yap lmad  

veya amac na uygun kullan l p kullan lmad na ili kin kontrol ve denetimi; 3621 say l  K y  
Kanunu’nda belirtilen hükümler dikkate al nmak suretiyle ilgili Liman Ba kanl ’nca sa lan r. lgili 
idarelerden bir ekilde izin al nmadan yap lan ve an lan Kanun hükümleri ile bu Genelgemize uygun 
olmayan veya ayk r l k te kil eden iskelelerin uygun hale getirilmesi, uygun hale getirilmeyen 
iskelelerin ise ilgili idarelerce (Belediye veya Valilik) y kt r lmas  gerekmektedir. 

 
lgili Valili inin (Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü) koordinasyonunda komisyon kat l m yla 

incelenen ah ap iskele tekliflerinde; teklife konu k y  alan n n özelli i, çevresel ve co rafi nitelikleri 
ile yerel di er ko ullar nedeniyle yukar da belirtilen boyutlarda ah ap iskelelerin yap lmas na imkan 
bulunmayan durumlarda; ah ap iskelenin yukar da belirtilen 5 metre X 20 metre ölçülerini maksimum 
% 10 oran nda artt racak ekilde yap lmas  istenilen iskeleler; kamu yarar , ehircilik ilkeleri ve 
planlama esaslar  da dikkate al narak bu Genelgemizde belirtilen ah ap iskelelerin fonksiyonlar , 
kullan lacak malzemeleri ile di er artlar göz önüne al nmak kayd yla lgili Valili inin (Bay nd rl k ve 
skan Müdürlü ü) koordinasyonunda imzalanacak protokol dahilinde ak ap iskele olarak 

de erlendirilebilecektir. 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE SKÂN BAKANLI I 

Teknik Ara t rma ve Uygulama Genel Müdürlü ü 
 
DOSYA :BPÇ-1/503 
SAYI  :B.09.0.TAU.0.17.00.07 
KONU  :Ah ap skeleler,  
   Kum Tutucu K y  Yap lar  
 

Ayr ca, ilgili Valili inin (Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü) koordinasyonunda biraraya gelen 
ilgili kurum ve kurulu lar aras nda herhangi bir ihtilaf n  ç kmas  durumunda, ah ap iskeleye ili kin 
teklif incelenmek üzere Bakanl m za (Teknik Ara t rma ve Uygulama Genel Müdürlü ü) gönderilir. 
Bakanl m z n konuyu ilgili yönetmelik hükmü ve di er ikincil mevzuat düzenlemeleri ba lam nda 
incelemesini müteakip teklifi uygun bulmas  halinde gere inin yap lmas  konusunu ilgili kurum ve 
kurulu lara bildirir. Uygun görülen vaziyet plân n n bir örne i ilgili Defterdarl klarla, Valili ine 
(Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü) ve alan n özelli ine göre ilgili Belediyesine ve ilgili Liman 
Ba kanl na gönderilir.  

 
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yap lmas  istenilen ah ap iskelelere ili kin i  ve i lemler, bu 

Genelgemizde belirtilen hususlara uygun olmak kayd yla Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl  
koordinasyonunda yürütülecektir.   

 
 Ah ap iskelelerin kriterleriyle, yap m sürecine ili kin hususlara aç kl k getiren bu 
Genelgemizin ç k  tarihi itibariyle ilgi (a) ve (c) Genelgelerimiz iptal edilmi  olup, ilgi (b) ve bu 
Genelgemizde belirtilen hususlara uyulmas  gerekmektedir.  
 

Öte yandan, Bakanl m za iletilen bir di er tereddüt ise K y  Kanunu kapsam nda imar 
plan na konu; kum tutucu ve tahkimat amaçl  k y  yap lar nda da ilgi (d) Tebli ’in 5 inci maddesinde 
say lan raporlar n haz rlanmas na gerek bulunup bulunmad d r. Yaln zca kum tutucu fonksiyona 
sahip veya tahkimat niteli inde olan k y  yap lar na ili kin konularda bu yap lar n fonksiyonu ile 
nitelikleri dikkate al nd nda ilgi (d) Tebli in 5 inci maddesinde yer alan “Fizibilite Raporu”, 
“Modelleme Raporu” ve “Hidrografik ve O inografik Rapor”un haz rlanmas na gerek bulunmamakta 
olup bu tür k y  yap lar nda Ula t rma Bakanl ’n n (Demiryollar , Limanlar ve Hava Meydanlar  
n aat  Genel Müdürlü ü) proje onay  ile uygulama yap lacakt r.  

 
 Sonuç olarak, Genelgemizde belirtilen hususlara dair Valili iniz s n rlar  içerisinde bulunan 
bütün belediyelerin bilgilendirilmesinin sa lanmas  konusunda bilgilerinizi ve gere ini arz ve rica 
ederim. 
 
 

 
Mustafa DEM R 

   Bakan 
 
 
 

 
 
 
 
 

EK : 1-Da t m Listesi (1 sayfa) 
   2-Tablo (2 sayfa) 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE SKÂN BAKANLI I 

Teknik Ara t rma ve Uygulama Genel Müdürlü ü 
 
DOSYA :BPÇ-1/503 
SAYI  :B.09.0.TAU.0.17.00.07 
KONU  :Ah ap skeleler,  
   Kum Tutucu K y  Yap lar  
 
 
Da t m Listesi            : 
 
DA ITIM   : 
Gere i    : 
-Genelkurmay Ba kanl na 
(Harekat Dairesi Ba kanl na) 
-Maliye Bakanl na 
(Milli Emlak Genel Müdürlü ü) 
-Ula t rma Bakanl na 
(DLH  Genel Müdürlü ü) 
(Denizcilik Müste arl na-Deniz Ula t rmas  Genel Müdürlü ü) 
-Kültür ve Turizm Bakanl na 
(Yat r m ve letmeler Genel Müdürlü ü) 
(Kültür Varl klar  ve Müzeler Genel Müdürlü ü) 
-Çevre ve Orman Bakanl na      
(ÇED ve Planlama Genel Müdürlü ü) 
(Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl ) 
-Tar m ve Köyi leri Bakanl na  
(Tar msal Üretim ve Geli tirme Genel Müdürlü ü) 
-Tüm Valiliklere        
(Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü) 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE SKÂN BAKANLI I 

Teknik Ara t rma ve Uygulama Genel Müdürlü ü 
 
DOSYA :BPÇ-1/503 
SAYI  :B.09.0.TAU.0.17.00.07 
KONU  :Ah ap skeleler,  
   Kum Tutucu K y  Yap lar  
 
 

AH AP SKELE 
(k y ya dik olarak) 

AH AP SKELE 
(k y ya yatay olarak) 

Genel Ko ullar Seyir emniyeti ve denizden 
yararlanma bak m ndan ihtiyaç 
duyuldu unda ilgililerince 
kald r laca n n taahhüt edilmesi 
kayd yla ve k y n n kamuya aç k 
kullan m n  engellememek 
art yla yap labilir. 

K y n n çak ll k, kumluk olmay p, 
kayal k karakter gösterdi i, suyun 
tedrici de il de ani derinle ti i ve 
k y dan ba ka türlü 
faydalanman n mümkün olmad  
durumlarda, seyir emniyeti ve 
denizden yararlanma bak m ndan 
ihtiyaç duyuldu unda ilgililerince 
kald r laca n n taahhüt edilmesi 
kayd yla k y n n kamuya aç k 
kullan m n  engellememek 
art yla yap labilir. 

 
Boyut1 K y  çizgisinden itibaren en fazla 

20 metre boyunda ve 5 metre 
eninde olmak, 

K y  çizgisine paralel uzunluk 
olarak; 20 metreyi, boyu k y  
çizgisine dik uzunluk olarak; 5 
metreyi a mamak ko uluyla 
yap labilir.2 
 
 

Malzeme Tak l p sökülebilir nitelikte ve 
çevreye olan etkileri de dikkate 
al narak tamam  ah ap malzeme 
veya çelik boru kaz k ya da 
teknolojik geli meler dahilinde 
üretilen di er malzemeler üzerine 
ah ap kaplama kullan lmak veya 
ponton da dahil olmak üzere 
yüzer elemanlarla yap labilir. 

Tak l p sökülebilir nitelikte ve 
çevreye olan etkileri de dikkate 
al narak tamam  ah ap malzeme 
veya çelik boru kaz k ya da 
teknolojik geli meler dahilinde 
üretilen di er malzemeler üzerine 
ah ap kaplama kullan lmak veya 
ponton da dahil olmak üzere 
yüzer elemanlarla yap labilir. 
 

Kullan m Amac  Yaln zca denize girme, 
güne lenme ve amatör su sporlar  
gibi faaliyetler için kullan labilir. 

Yaln zca denize girme, 
güne lenme ve amatör su sporlar  
gibi faaliyetler için kullan labilir. 
 

Birbirlerine Göre Konumlar 3 Ah ap iskeleler aras nda en az 
150 metre mesafe bulunmas  
gerekmektedir. 

Ah ap iskeleler aras nda en az 
150 metre mesafe bulunmas  
gerekmektedir. 
 

Birbirlerine Göre Konumlar na 
Dair stisna 

3621 say l  K y  Kanunu kapsam nda “k y  düzenlemesi” olarak 
1/1.000 ölçekli uygulama imar plan na konu ah ap iskeleler do rudan 
“ skele” olarak de erlendirilece inden birbirleri aras nda veya di er 
k y  yap lar yla aralar nda bu mesafe ko ulu aranmaz.  
 
 

                                                           
1 stisnai durum tabloda farkl  bir sat rda belirtilmi tir. 
2 K y ya dik olarak yap lmas  istenilen ah ap iskelelerden farkl  olan hususlar alt  çizili olarak i aretlenmi tir. 
3 stisnai durum tabloda farkl  bir sat rda belirtilmi tir. 
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Boyutlara dair stisna Teklife konu k y  alan n n özelli i, çevresel ve co rafi nitelikleri ile 
yerel di er ko ullar nedeniyle yukar da belirtilen boyutlarda ah ap 
iskelelerin yap lmas na imkan bulunmayan durumlarda; ah ap 
iskelenin yukar da belirtilen 5 metre X 20 metre ölçülerini maksimum 
% 10 oran nda artt racak ekilde yap lmas  istenilen iskeleler; kamu 
yarar , ehircilik ilkeleri ve planlama esaslar  da dikkate al narak bu 
Genelgemizde belirtilen ah ap iskelelerin fonksiyonlar , kullan lacak 
malzemeleri ile di er artlar göz önüne al nmak kayd yla lgili 
Valili inin (Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü) koordinasyonunda 
imzalanacak protokol dahilinde ak ap iskele olarak 
de erlendirilebilecektir. 
 

Kurumlararas  htilaf Teklif incelenmek üzere Bakanl m za (Teknik Ara t rma ve 
Uygulama Genel Müdürlü ü) iletilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


