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GEREKÇE RAPORU

İıimiz,
ilçesi,,
Köyü,
bulunan, tapunun
pafta, ada,

Mevkii'nde
parsel numarasında kayıtlı
taşınmazın sahilinde denizin içindeki taşların, denize girilmesine
engel
oduğundan, denize girmek, güneşlenmek ve sportif faatliyetlerde
bulunmak amacıyla, halka açık oı-rrl kaydıyla tamamen ahşap
bir iskele
yapmak istiyoruz.
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ÇANAKKALE iL MÜDÜRLÜĞÜNE

Çanakkale ili ıyvacık ilçesi Kocaköy Köyü Çakmak Mevkiinde bulunan Çayırova Cam Yazllk
Evleri Sitesi sahil kesiminde bir adet ahşap iskele yapımı için izin verilmesini arz ederim.
18.05.2015

Abdullah Günday
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Tel:0216 4180097 Fax:021a180053 Mail : info@cavev.com web: www.cavev.com

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çanakkale il Müdürlüğüne
Çanakkale ili Ayvacık İlçesi, Kocaköy Köyü Çakmak Mevkiinde bulunan Çayırova
Cam Yazlık Evleri Sitesi Sahil kesimine bir adet ahşap iskele yapımı için izin

verilmesini arz ederim.
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Abdullah Günday
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Çevre ve Şehircilik İl Müdiirlüğü

Sayı

Konu

,71068720-305.04.06-

:

Ahşap İskele

:

naĞırnrırı

İlgi :

a) l8.05.2015 tarihli Abdullah GIINDAY imzalı dilekçe
1 tarih ve 20l

b) Bayındırlık ve İbtan Bakanlıgı l9.01.20l

l/l saylı

genelgesi

İlgi 1a1 aileke ile talep edilen ve ilgi (b) genelgede belirtilen hususlara uygun olarak
hazırlanan, ahşap iskele yapımrna ilişkin talep, oluşturulan komisyon ile birlikte yerinde
incelenmiştir.

Talep ile ilgili olarak kiralamaya esas protokol hazırlanarak komisyon üyelerince
imzalanmış o[up; protokol örneği ve üşap iskele dosyası planı yazımız ekinde gönderilmiştir.
ArzlRica ederim.
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Çevre ve Şehircilik İt Müdürü

Ek:
l. Protokol (2 sayfa)
2. Ahşap iskele dosyası (1 takım)

DAĞITIM:
Gereği
-

.:

Abduİlü Giinday Çayrova Çam Yazhk Evleri Kocaköy Ayvacık

/ÇanakkaIe
- Çanakkale Defterdarlığna

(Milli Erılak Müdürlüğü)

BiIgi:
Çanakkale İl Özel
idaresine

- Edremit Liman Başkan|ığna

Cevatpaşa Mah. Piri Reis Cad. No:8l ÇANAKKALE İrtibat: Harita Miıhendisi,Asım Ceyhan EMEKLiOĞLU
Tel: (0286)2l7l l97 l0l
Faks: (0286) 2l70479 e-posta: aceyhan.emeklioglu@csb.gov.tr elektronik ağ:
www. c sb. qov. tr

bclge 5070 sayllü clcktronik imza kanununa g6re güvenli cl€ktronik

imzı ile imzıIanmüştr.
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PRoToKoL
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi. Kocaköy Köyü. Çakrnak mevkii 165 ada. 13-14 parsel
numaralı taşınmazların önündeki sahilde, denizin taşlık ve kayalık olması sebebiyle

güneşlenmek, denize girmek ve sportif faaliyetlerde bulunmak amacıyla ahşap iskele yapılması
talebi, Çayırova Çam Yaz|ık Ev|eri Sitesi adına Abdullah GLlNDaY'ın vermiş olduğu
l 8.05.20 l 5 tarihli dilekçesi ile bildirilmişir.
Konuyla ilgili olarak ilgi dilekçe ekinde gönderilen koordinatlı plan ömeği tizerinde
yapılan incelemede söz konusu parselin, uygulama imar planı içinde kaldıgı tespit edilmiştir.
Parsel İl Özel İdaresi yetki ve sorumluluk alanırıda bulunmaktadır.
Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğtince
ha.arlanarak l9.01.20l l giin ve 20| l/l sayılı, Ahşap İskeleler, Kum Tutucu Kıyı Yapıları
Genelgesi ile atşap iskele yapımındaki standartlar belirlenmiştir. Genelge ile belirlenen
standartlar aşağda sıralanmıştır.
. I(ıyının kamuya açık kullarumını engellememek.
o kıyı çizgisinden itibaren en fazla 20 metre bo.yunda, 5 metıe eninde olmak.
. seyir emniyeti ve deniz güvenliği ve denizden yararlanma bakımından ihtiyaç
duyulduğunda ilgililerince kaldınlacğı taahhüt edilmek.
o Çevreye olan etkileri de dikkate alınarak takrlıp sökiilebilir nitelikte ve tamamı ahşap
malzeme veya çelik boru kazık yada teknolojik gelişmeler dahilinde iiretilen diğer
malzemeler iizerine ahşap kaplama kullanrlmak veya ponton da dahil olmak iizere yiDer
elemanlardan inşa edilmek.
yalnızca
o
denize girme, gtineşlenme ve amatör su sporlan gibi faaliyetleri gerçekleştirmek
amacıyIa yapılmak suretiyle l/l000 ölçekli uygulama imar planı yapılmaksızın yapmak,
aynca ahşap iskeleler arasında en az l50 m. mesafe hiikmü getirilmiştir.
Ahşap iskele yapımı için ilgilisi tarafından; vaziyet planr ve gerekçelerini belirten bir rapor
ile birlikte, ilgili Valiliğe (Çevre ve Şehirci|ik İı vtıaııırltıgıi.1 müracaat edilir. Valiliğin (Çevre ve
Şehircilik İl Müdiiıtüğü) koordinasyonunda iskelenin bulunduğu alarun durumuna göre, ilgili
kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile konu yerinde incelenir ve vaziyet planının
uygunluğu konusunda komisyondaki temsilcilerce bir protokol imzalanır, bu protokol ve vaziyet
planına göre ilgilisince ahşap iskele yapıhr hükmü getirilmiştir.
Konu ile ilgili olarak iIgilisince yapılan müracaatı değerlendirmek iizere, ilgi genelge gereği,
27.05.2015 tarih ve 1705 sayılı oluı yazısında oluşturulan komisyon ile birlikte 09.06.2015
tarihinde, miiıacaat ilgilisi de bulunmak suretiyle mahallinde yapılan incelemede; yapılması
di§ünülen iskelenin l9.01.20l l gün ve 20l l/1 sayılı genelge şartlarınr taşıdığı, proje üzerinden
ve mahallin durumu göz öntinde bulundurularak tespit edilmiştir.
Yapılması talep edilen ahşap iskele 16.|2.2003 gih ve 253 l E Sayılı Resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamı
dışında kalmakia olup, iskeleye ticari amaçlı deniz araçlannın yanaştınlmaması gerekmektedir.
2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 549l Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmelik hükiimlerine uyulması, meri mevzuat uyarınca
ilgili kurum/kuruluşlarca öngörtilen izin ve tedbirler alınması gerekmektedir.
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. İskelenin Yapımı esnasında. kıyıda sahi|in doğal yapısını bozacak şekilde kazı ve dolgu
yapılmaması ve hiçbir şekilde deniz kirliliğine sebebiyet verilmemesi, İenizde
can ve mal
emniYetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aynca iskelenin projede
belirtilen ölçülerinde yapılmaması ve uygun malzeme kul|anılmaması halinde. gerekı cezai
işlemleri uygulanacak ve iskele yıkiınlacaktır.
Bahse konu iskelenin yapılacağı yerin gerekli kiralama işlemlerinin Defterdarlık Milli
Emlak Müdürlüğünden yapılmasından sonra Edremit Liman Başkanlığ denetiminde yu|,.,nu
baŞlarıacak olup, uygulamaya geçileceği tarihin bildirilmesi ve iskelenin' bitiminde
iıgiıİ uİıairinı
formunrın Liman. Başkanhğına verilmesi gerekmektedir.
Ayvacık llçesi. Kocaköy Köyü, Çakmak mevkii 165 ada, 13-14 parsel numaı.alı taşınmazlar
önündeki sahilde yapılacak olan ahşap iskele inşa ve kullanımlan, ilgiligenelgeye göre
kamunun
kullarumına yönelik ve kişilerin sahibi olduk]an taşınmazlarda] İ.n'", ü"rrĞt,na yönelik
herhangi bir hak ve yükürrılülü getirmemektedir.
Ilgili Parselin öntindeki sahilde yapılacak ahşap iskelenin kiralama işlemi için
çanakkale
Defterdarlık

Milli Emlak

Müdürlüğtine mtiracaai yapılması

ve

kiralama işİ"rİ".inin

tamamlanmasından sonra Edremit Liman Başkanlığı denetiminde yapımına başlanması,
uygulamaya geçilecek tarihin ilgili Liman Başkanhğına bildirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Parsel iizerinde yapılmak istenen iskelenin başvuru evrakr ekinde gönderilen
p|an ömeğnde ve hazırlatllan vaziyet planında gĞterilen yerde ve sunulan projesıne
uygun
olarak YaPılacÇına dair ilgili yeftilisince gerekli taahhüt veri|miştir. Bu protoİ<olun g"ç".İiii5
kiralama siiresi ile sınırlı olup; kiralama süresi bitmeden taraflar arasında kiralamaİın stresi
uzatılabilir. Ancak kira süresi dolduğunda yeni bir protokol yapılmadan kiralama işlemi
YaPılamaz. Çanakkale Defterdarhğı Milli Emlak Müdiirlüğünce gerekli kiralama işIemıerinin
tamamlanmasından sonra kontrol ve denetimin 362l/3830 Sayılı Kıyı Kanıınu Hükümieri
dikkate
alınarak Limarı Başkanlığınca sağlanması ve l yıl süre içerisinde ilgili Malmüdi.irlüğiinden
kiralama için başvuru yapılması gerekmekte olup; iş bu protokol komiğonumuzca imzı altına
alınmıştır. 1 8.08.20l 5

KoNtisYoN Üyıı-unİ

4,[lk^
Başkanı \
Lİan

Edremit Liman

Anıl
İnşaat

Çanakkale İl

Bşk'ğı

\

Defterdarlık

,/2075

TAAHHÜTNAME
Çanakkale İli,

ilçesi,

Köyu,

Mevkii'nde,
pafta, .
ada, parsel numarasında kayıtlı bulunan
taşınmaz malın önüne yapılacak olan iskelenin Bayındırlık ve iskan
Bakanlığı Teknik Araştırma ve uygulama Genel Müdüriüğünce tasarlanan
Ahşap İskeleler konulu 19,07.2071 gün ve 20lt/l sayıIİgenelgesi ile....
Tarihli protokol hükümleri doğrultusunda yapılıp kullinılıcağın-ı ve seyir
emniyeti ve deniz güvenliği ve denizden yararlanma bakımından ihtiyaç
duyulduğu ilgili idarece tarafima tebliğ edildiği taktirde tebliğ tarihinjen
itibaren 15 gün içinde iskeleyi tamamen söküp iskele yerıni boş olarak
teslim edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
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