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FETHİYE - GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 

MUĞLA İLİ, FETHİYE İLÇESİ, İNLİCE MAHALLESİ, 164, 165, 166, 168, 169,171, 
388, 471, 572, 573, 1044,1105 VE 1106 NUMARALI PARSELLERE YÖNELİK 
HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ 

1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanan alan Muğla ili, Fethiye 
ilçesi, İnlice Mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır. İmar planı değişikliği hazırlanan 
alanın toplam yüzölçümü 156.483,56 m²'dir.  

İnlice 12.6.1988 tarih ve 88/13109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilan 
edilen Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Harita 1. İmar Planı Değişikliği Yapılan Alana İlişkin Yer Bulduru Haritası 
Harita 2. İmar Planı Değişikliği Yapılan Alana Ait Uydu Görüntüsü 
Yerleşmenin kuzeyinde Muğla ili Fethiye ilçesine bağlı Karacaören ve Arpacık 
köyleri, doğusunda Fethiye ilçesi Yanıklar mahallesi, batısında ise yine idari olarak 
Fethiye ilçesine bağlı Göcek Beldesi ile Karacaören mahallesi bulunmaktadır. Fethiye 
Körfezi’ne kıyısı olan İnlice mahallesinin güney kesiminde ise Akdeniz yer almaktadır. 

İnlice bağlı olduğu Muğla il merkezine 100 kilometre, Fethiye ilçe merkezine ise 24 
kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İnlice mahallesine ulaşım Antalya-Muğla karayolu 
üzerinden sağlanmaktadır. 
Harita 3. İmar Planı Değişikliği yapılan alanın Karayolu Ağı içerisindeki yeri 
Yöre tipik Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Sıcak ve kurak geçen yaz mevsimi ve ılık 
geçen kış ayları yöre iklimini genel olarak karakterize eden başlıca unsurlardır. En 
sıcak iklim kuşağında yer alan bölgenin sıcaklık ortalamaları oldukça yüksek 
değerlerdedir. 

Muğla ili, Fethiye ilçesine bağlı olan İnlice köyünde 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı 
sonuçlarına göre yerleşme nüfusu 695 kişidir. 2007 yılı içerisinde yapılan numarataj 
çalışmaları sonucunda 283 hanede 848 kişi yaşamaktadır. 

Yerleşmenin tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte az da olsa antik 
çağa ait bilgilere ulaşılmıştır. Antik çağda Likya bölgesi olarak adlandırılan bölge 
içerisinde yer alan İnlice köyü Daedala antik kenti sınırları içerisinde yer almakatdır. 

Yerleşmede seracılık ve meyve yetiştiricliği faaliyetlerine paralel olarak gelişme 
gösteren tarım sektörü ve turizme bağımlı olarak gelişme gösteren hizmetler sektörü 
ön plana çıkmıştır. 

İnlice köyünün bağlı olduğu Muğla ili, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin birleşme 
noktasında; 27º 13` ve 29º 46` doğu boylamlarıyla, 36º 17` ve 37º 33` kuzey 
enlemleri arasında yer almaktadır. İl toprakları doğudan Eşen Vadisi ve Akdağlar, 
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kuzeyden Boncuk, Gölgeli ve Menteşe Dağları ve Bafa Gölü ile çevrilidir. İl 
topraklarını batıda Ege Denizi, güneyde ise Akdeniz  sınırlamaktadır.  

Muğla il sınırları, doğudan Antalya’nın Kaş, Elmalı ve Korkuteli, kuzeydoğudan, 
Burdur’un Gölhisar, Denizli’nin, Çameli, Acıpayam, Kale, kuzeyden Aydın’ın 
Bozdoğan, Çine, Koçarlı ve Söke ilçeleriyle çevrilidir.  

Muğla ili, ülkenin güneybatı ucunda coğrafi açıdan oldukça engebeli bir yörede 
konumlanmıştır. Büyük Menderes, Dalaman ve Eşen havzalarına giren il alanının 
güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi vardır. İlin Köyceğiz ve Fethiye ilçeleri 
Akdeniz Bölgesinde, diğer bölümleri ise Ege Bölgesinde kalmaktadır. İlin büyük bir 
kesiminin Ege bölgesinde kalmasına rağmen yeryüzü şekilleri daha çok Akdeniz 
bölgesinin özelliklerini taşımaktadır. İl topraklarının %77’sini dağlar, %12,3’ünü 
platolar ve geriye kalan %10,7’sini ise ovalar kaplamaktadır.  

İnlice yerleşmesine en yakın demiryolu istasyonu Aydın il merkezinde (198 km), en 
yakın havalimanı Dalaman’da (14 km) ve en yakın liman ise Fethiyededir.(24 km) 

2. PLANLAMA HİYERARŞİSİ VE GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDEKİ YERİ 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
çalışması hazırlanan alan Fethiye – Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 
Ölçekli Çevre Düzeni Revizyonu planı sınırları içerisinde Kırsal Yerleşik Alan olarak 
tanımlı bölgede kalmaktadır. Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 
tarafından 10.9.2008 tarihinde onaylanmıştır. 
Harita 4. Planlama Alanı'nın Onaylı Üst Ölçekli Plan İçerisindeki Yeri 
İmar Planı Değişikliği çalışması yapılan parseller Onaylı İnlice 1/5000 Ölçekli Nazım 
İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınır içerisinde 
kalmaktadır. Söz konusu planlar mülga Fethiye Köylere Hzimet Götürme Birliği 
tarafından ihale edilerek hazırlattırılmış ve mülga Özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanlığı tarafından 10.6.2008 tarihinde onaylanmıştır. 

İnlice yerleşmesinin doğu kesiminden giriş noktasında yer alan plan değişikliği 
yapılan alan, Devlet Karayolu ile kent içerisinden geçen ana arterin kesişim 
noktasındadır. Planlama alanı içerisinde Kırsal Yerleşik Alan + Ticaret Alanı, Park, 
Yönetim Merkezi (Köy Konağı) ve Resmi Kurum Alanı yer almaktadır. 
Harita 5. Plan Değişikliği yapılan alana ilişkin Onaylı Nazım İmar Planı 
Harita 6. Plan Değişikliği yapılan alana ilişkin Onaylı Uygulama İmar Planı 
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3. ARAŞTIRMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI 

3.1. FİZİKSEL YAPI 

Muğla ili, ülkenin güneybatı ucunda, coğrafi açıdan oldukça engebeli bir bölgede yer 
almaktadır. Kuzey sınırında Büyük Menderes, güneyde ise Dalaman ve Eşen 
havzalarına giren il alanının, sınırını güneyde Akdeniz, batısında Ege Denizi 
oluşturmaktadır.  

Coğrafi bölge sınırları açısından bakıldığında; Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinin Akdeniz 
Bölgesi’nde, diğer bölümlerinin ise Ege Bölgesi’nde kaldığı görülmektedir. İlin büyük 
bir bölümü Ege Bölgesi’nde kalmasına rağmen yeryüzü şekilleri daha çok Akdeniz 
Bölgesi’nin özelliklerini taşımaktadır.  

İlin kuzeyini, kuzeydoğusunu ve doğusunu bütünüyle kaplayan dağlar Torosların 
gelişim süreci gibi oluşmuştur. Ege Bölgesi’nin denize dik inen dağlarına benzer 
yapılanmalar ancak kıyıya yakın kesimlerde oluşmuştur, bu oluşumlar kıyıların çok 
girintili ve çıkıntılı olmasına neden olmuştur.  

İlde kıyıya dik uzanan dağ kütlelerinin kuzey ve güney eteklerinde çok sayıda platoya 
rastlanmaktadır. Dağlık ve sarp yapı ile platolar dışında kalan düz ve az eğimli 
yeryüzü şekillerine akarsuların denize açıldığı kesimlerdeki vadi boylarında ve göl 
çevrelerinde rastlanmaktadır.  

Muğla il toprakları Ege Bölgesi’nin kıyıya dik uzanan yapılanmaları ile Akdeniz 
Bölgesi’nin kıyıya paralel uzanan yapılanmalarının buluşma noktasında yer alır. Bu 
nedenle il toprakları çok engebeli bir yapıya sahiptir. Bu engebeler arasında çok 
sayıda küçük göller oluşmuştur. Bu göllerin zaman içerisinde aşınımı ve akarsuların 
etkisiyle açılarak Ege ve Akdeniz’e boşalması sonrasında bu bölgeler günümüzde 
birer iç ovaya dönüşmüştür. Muğla il topraklarının %77’sini dağlar, %12,3’ünü 
platolar, geriye kalan %10,7’sini ise ovalar kaplamaktadır.  

Eşen kendi adıyla anılan Eşen Ovasının orta kısmında kurulmuştur. Ovanın 
ortasından Eşen çayı geçmektedir. Antalya-Muğla il sınırını oluşturan çayın 
çevresindeki ovanın uzunluğu 30 km., genişliği 20 km. dir. Ova eski bir koyun 
alüvyonlarla dolmasıyla oluşmuş bir delta ovasıdır. Eşen vadisini oluşturan Akdağlar 
kasabanın doğusunda kuzeyden güneye, Babadağ ise kasabanın batısında olup; 
Kuzeyden güneye doğru uzanmaktadır.  

Akdağlar Antalya Körfezi ile Fethiye Körfezi'nin arasını oluşturan Teke Platosu'nu 
batıdan sınırlayan dağ sırasıdır. İlin en yüksek noktasında olan Ufuk Tepe (3051 m) 
Akdağların doruk noktasıdır. Bu dağlar Eşen ovasına doğru hızla alçalır. Eşen; Eşen 
Ovasında az meyilli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Babadağ ve Akdağlar ovayı doğu 
ve batıdan sarmaktadır. Babadağ Fethiye Körfezi ile Eşen Ovası’ni dolduran bir 
kitledir.  
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3.2. JEOLOJİK YAPI 
İnceleme alanında yapılan çalışmalar sonucunda, gençten yaşlıya doğru, Alüvyon 
(Qal), Yamaç molozu (Qym), Kayaköy dolomiti (TRjk), Çövenliyayla volkaniti (TRçö) 
ve Marmaris peridotiti (Kmo) olmak üzere 5 farklı jeolojik birim gözlenmiştir.  

Alüvyon formasyonu (Qal) 

Çalışma alanının büyük bölümünü kapsayan ve jeoloji haritasında gri renkli olarak 
belirtilen birimdir. Çalışma alanında gözlenen bu birim kuvaterner yaşlı olup, yeşilimsi 
mavi renkli ince taneli killi çakıllı malzemeden oluşmaktadır. 

Yamaç molozu (Qym) 

İnceleme alanının kuzeyinde çok küçük bir bölümü kapsayan ve jeoloji haritasında 
kahverengi ile ifade edilen birimdir. Birim genel olarak iri taneli ve az tutturulmuş 
yapıdadır. Bu birimi genellikle yamaç eğimlerinde ve değişken boyutlarda Çövenli 
Yayla Volkaniti’nden oluşan çakıl parçalarımeydana getirmektedir. Birim kırmızımsı 
kahve renkte olup kuvaterner yaşlıdır.  

Kayaköy dolomiti (TRjk): Etüt alanının Güney batı yönünde, sınıra yakın 
bölümünde uzanım gösteren ve 1/1000 ölçekli jeolojik haritada sarı renkli gösterilen 
kısımlarda Kayaköy dolomiti gözlenmektedir. Masif veya kalın tabakalı, siyah-koyu gri 
renkli, sık erime boşluklu, yer yer dağılgan dolomitlerden oluşan birim trias-liyas 
yaşlıdır.  

Çövenliyayla volkaniti (TRçö): İnceleme alanının kuzey, kuzeybatı yönünde, 
Marmaris peridotiti ve kayaköy dolomiti ile dokanak halinde uzanım gösteren ve 
1/1000 ölçekli jeolojik haritada kırmızı renkle gösterilen alanlarda bu birim 
gözlenmektedir. Birim kahve-koyu yeşil, yeşil-yeşilimsi gri renkli, kalın volkanitlerle 
temsil edilen aşırı deformasyona uğramış bu formasyon tektonik olaylarla havza 
ortamında gelişmiştir.   

Marmaris peridotiti (Kmo): İnceleme alanının kuzeyinde ve doğu sınırına paralel 
uzanım gösteren birimdir. Birim kuzeyde Çövenliyayla volkaniti ile, doğu sınırında ise 
alüvyon birimi ile dokanak halindedir. 1/1000 ölçekli jeolojik haritada yeşil renkte 
belirtilmiştir. Birim aşırı serpantinize ultramafik kayaçlardan, tektonik faaliyetlerle 
gelişmiş olup, alt kretase yaşlıdır.  

3.2.1. Planlama Alanının Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi 

Önlemli alanlar–2 (ÖA–2): 

İnceleme alanında Önlemli Alan – 2 tanımlı alanlar ; eğim derecesinin yüksek olduğu, 
(% 40’ dan büyük) ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritasında kahverengi ile 
belirtilen alanlardır. Bu bölgeler inceleme alanını etkileyebilecek yüksek eğimden ve 
iri kaya bloklardan dolayı kaya düşmesi riskinin muhtemel olduğu alanlardır.  
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Bu alanlarda yapılaşma sırasında eğimin kademeli olarak düşürülmesi, şev stabilize 
analizinin irdelenmesi ve iri bloklu kayaların kırcılarla tıraşlanması, kazı seviyelerinin 
uygun projelendirilmiş istinat duvarlarıyla desteklenerek çevre drenajının (atık sular, 
yeraltı suyu ve yerüstü suları açısından) sağlanması gerekli olan alanlardır.  

3.2.2. Sonuç ve Öneriler 

1.  Bu çalışma; Muğla ili, Fethiye ilçesi, İnlice köyü, 1/1000 ölçekli 021b-25c-3b,   
022a-21d-4a, 021b-25c-4d, 021b-25c-3d, 021b-25c-3c, 022a-21d-4d, 022a-21d-4c, 
021c-05b-1a, 021c05b-1b, 021c-05b-2a, 021c-05b-2b, 022d-01a-1a, 021c-05a-2c, 
021c-05b-1d, 021c-05b-1c,  021c-05b-2d, 021c-05b-2c, 021c-05a-3b, 021c-05b-4a 
hâlihazır harita Paftaları içerisinde kalan, 218,76 hektar büyüklüğündeki alanın 
yerleşime uygunluk durumunun ve mühendislik özelliklerinin belirlenerek, imar 
Planına esas jeolojik-Jeoteknik etüt raporunun hazırlanması için yapılmıştır.  

2. Bu amaçla inceleme alanına gidilmiş; Feeling rotary  (baskılı sistem) marka sondaj 
ile jeolojik birimin düşey yönde değişimini görmek ve mühendislik parametreleri 
hesaplamak amacı ile belirtilen lokasyonlarda 6 adet 15,0 metre derinliklerinde, 
toplam 90,0 metre temel sondaj çalışmaları yapılmıştır. Sondaj çalışmalarından 
alınan numuneler üzerinde TSE belgeli laboratuarda zemini tanımlayıcı deneyler 
yapılmıştır.  

3.  İnceleme alanına ait sondaj ve laboratuar çalışmaları, arazi gözlemleri ve mevcut 
yarmalardan yararlanılarak inceleme alanının morfolojik özellikleri, jeolojisi, litolojik-
yapısal-tektonik özellikleri, yeraltı ve yerüstü suyu durumu, kaya-zeminlerin 
mühendislik özellikleri, dinamik özellikler, deprem ve afet durumu esas alınarak 
yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. İnceleme alanına ait 1/1000 ölçekli 
jeoloji, eğim ve yerleşime uygunluk haritaları yapılmıştır.  

4.  İnceleme alanında yapılan çalışmalar sonucunda, gençten yaşlıya doğru, Alüvyon 
(Qal), Yamaç molozu (Qym), Kayaköy dolomiti (TRjk), Çövenliyayla volkaniti (TRçö) 
ve Marmaris peridotiti (Kmo) olmak üzere 5 farklı jeolojik birim gözlemlenmiştir.  

Alüvyon formasyonu (Qal) 

Çalışma alanının büyük bölümünü kapsayan, jeoloji haritasından gri renkli olarak 
belirtilen birimdir. Çalışma alanında gözlenen bu birim kuvaterner yaşlı olup, yeşilimsi 
mavi renkli ince daneli killi çakıllı malzemeden oluşmaktadır. 

Yamaç molozu (Qym) 

İnceleme alanının kuzeyinde çok küçük bölümünü kapsayan ve jeoloji haritasında 
kahverengi ile ifade edilen birimdir. Birim genel olarak iri taneli ve az tutturulmuş 
yapıdadır. Genelde yamaç eğimlerinde ve değişken boyutlarda Çövenli yayla 
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volkanitinden oluşan çakıl parçalarından oluşmaktadır. Birim kırmızımsı kahve renkte 
olup kuvaterner yaşlıdır. 

Kayaköy dolomiti (TRjk) 

Etüt alanının güneybatı yönünde, sınıra yakın bölümünde uzanım gösteren ve 1/1000 
ölçekli jeolojik haritada sarı renkli gösterilen kısımlarda Kayaköy dolomiti 
gözlenmektedir. Masif veya kalın tabakalı, siyah-koyu gri renkli, sık erime boşluklu, 
yer yer dağılgan dolomitlerden oluşan birim trias-liyas yaşlıdır.  

Çövenliyayla volkaniti (TRçö) 

İnceleme alanının kuzey, kuzeybatı yönünde, Marmaris peridotiti ve kayaköy dolomiti 
ile dokanak halinde uzanım gösteren ve 1/1000 ölçekli jeolojik haritada kırmızı renkle 
gösterilen alanlarda bu birim gözlenmektedir. Birim kahve-koyu yeşil, yeşil-yeşilimsi 
gri renkli, kalın volkanitlerle temsil edilen aşırı deformasyona uğramış bu formasyon 
tektonik olaylarla havza ortamında gelişmiştir.   

Marmaris peridotiti (Kmo) 

İnceleme alanının kuzeyinde ve doğu sınırına paralel uzanım gösteren birimdir. Birim 
kuzeyde Çövenliyayla volkaniti ile, doğu sınırında ise alüvyon birimi ile dokanak 
halindedir. 1/1000 ölçekli jeolojik haritada yeşil renkte belirtilmiştir. Birim aşırı 
serpantinize ultramafik kayaçlardan, tektonik faaliyetlerle gelişmiş olup, alt kretase 
yaşlıdır.  

5. İnceleme alanında gözlenen jeolojik birime göre zeminin ayrışmış olduğu 
formasyonlarda ve derinliklerde SPT deneyler, Bloklu yapıda olduğu alanlarda ve 
derinliklerde karotiyerli ilerleme yapılarak RQD değerleri elde edilmiştir. SPT ve RQD 
değerleri ve geçilen seviyeler bölüm.6 ve Tablo.1 de verilmiştir.  

6. Sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde TSE.17025 standartlarında 
laboratuarda deneyler yapılmıştır. Yapılan deneylere ait laboratuar verileri bölüm.7 ve 
Tablo.4 te verilmiştir.  

7. İnceleme alanında yapılan Jeoteknik çalışmalar sonucuna göre jeolojik birime ve 
yeraltı suyuna bağlı olarak oluşan zemin sıvılaşma riski gözlenmemiştir. 

8. Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda ayrışmış zeminlerde yapılan SPT 
deneylerine göre meyerhoff bağıntısından elde edilen zeminlerdeki oturma oranları 
hesaplanmıştır. Buna göre inceleme alanındaki oturma oranları 3,49–10,96 cm 
aralığında değişim göstermektedir. Ayrışmış zeminlerdeki oturma oranları bölüm 8.2 
ve Şekil.4 te belirtilmiştir. 

9. İnceleme alanında yapılan arazi çalışmaları ve gözlemelere göre alanın 1/1000 
ölçekli topoğrafik eğim haritası çizilmiştir. Bu verilere göre inceleme alanı: % 0–10, % 
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10–20, % 20–30, % 30–40, % 40–50, % 50–60 ve % 60 üzeri olmak üzere 7 
dereceye ayrılmıştır.  

% 0–10 eğimli alanlar: 1/1000 ölçekli eğim haritasında açık sarı renkli olarak belirtilen 
ve etüt alanının büyük bölümünü kapsayan alandır. Bu alanlarda eğim yönünden 
herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir.  

% 10–20 eğimli alanlar: 1/1000 ölçekli eğim haritasında koyu sarı renkli olarak 
belirtilen ve inceleme alanının kuzey yönünde çoğunlukla gözlenen ve jeolojik birim 
Marmaris peridotiti ve Çövenliyayla volkanitinin gözlendiği alanlardır. Bu alanlarda da 
eğim yönünden herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

% 20–30 eğimli alanlar: Bu alanlar 1/1000 ölçekli eğim haritasında mavi renkli olarak 
belirtilen, inceleme alanı içerisinde bütün birimler üzerinde gözlenen, ağırlıklı olarak 
inceleme alanının sınırlarına paralel olarak gözlenen eğim derecesidir. Burada 
yapılanma sırasında temel kazı sırasında oluşması muhtemel şevlerin engellenmesi 
için eğimin kademeli olarak düşürülmesi gerekli olan alanlardır.  

% 30–40 eğimli alanlar: İnceleme alanının eğim haritasında açık yeşil renkli olarak 
gösterilen ve inceleme alanında çok az gözlenen eğim derecesidir. Bu alanlar yüksek 
eğimli alanlardan yamaca doğru uzanım göstermektedir. Bu sebeple yapılaşma 
sırasında eğimin kademeli olarak düşürülmesi gerekli olduğu alanlardır.  

% 40–50 eğimli alanlar: 1/1000 ölçekli eğim haritasında koyu yeşil renkle gösterilen 
alanlardır. Bu alanlarda yüksek eğimden dolayı oluşması muhtemel şevlerin ve kaya 
düşmesine karşı tıraşlama yapılması gereken alanlardır. 

% 50–60 eğimli alanlar: Bu alanlar eğim haritasında pembe renkli olarak gösterilen 
alanlardır. Bu alanlarda eğimin yüksek mertebelerde olması ve jeolojik birimin kaya 
bloklarının oluşması nedeniyle stabil analizleri detaylı olarak yapılması gerekli olan 
alanlardır.  

% > 60 eğimli alanlar: Bu alanlar eğim haritasında kırmızı renkli olarak gösterilen 
alanlardır. Bu alanlarda stabil analizleri detaylı olarak yapılması gerekli olan 
alanlardır.  

10. Çalışma alanının da yapılan sondaj çalışmalarında yeraltı suyu derinlikleri tespit 
edilmiştir. Yeraltı suyu 4,10–10,0 metre aralığında değişim göstermekte olup yeraltı 
suyuna bağlı gelişebilecek herhangi bir risk yoktur.  

11. İnceleme alanını ve yakın çevresi 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. 
Bu nedenle yapılacak her türlü alt yapı ve üst yapı çalışmalarında Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine mutlaka uyulması 
gerekmektedir. 7269 nolu Bayındırlık ve iskân bakanlığının Afet yasasına göre 
sahada herhangi bir kısıtlılık veya yasaklama kararı yoktur. 
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İnceleme alanında deprem dışında ikinci derecede afet tehlikesini kaya 
düşmesi riski oluşturmaktadır. Bölgede bu tehlike ve risklerin dışında, sahayı 
aktif ya da potansiyel olarak etkileyebilecek heyelan, sel, su baskını, çığ gibi 
doğal afetler beklenmemektedir.  

12. İnceleme alanı yapılan jeolojik-Jeoteknik çalışmalar sonucunda yerleşime 
uygunluk açısından; yerleşime uygun alanlar (UA), Önlemli alan–1 (ÖA–1) ve 
Önlemli alan–2 (ÖA–2) olmak üzere 3 bölgeye ayrılmıştır.   

Yerleşime Uygun Alanlar (UA):  

İnceleme alanında yerleşime uygun alan olarak tanımlanan alanlar; 1/1000 ölçekli 
jeoloji haritasında alüvyon olarak belirtilen, eğim derecesinin % 0–10 olduğu ve 
1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritasında yeşil renkle belirtilen alanlardır. Bu 
alanlar, yapılaşma açısından herhangi bir olumsuzluk beklenmeyen alanlardır.  

Önlemli alanlar–1 (ÖA–1): 

İnceleme alanında önlemli alan–1 olarak tanımlı alanlar; eğim derecesinin yüksek 
olduğu, % 10–40 aralığında gözlendiği ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk 
haritasında sarı renkli olarak belirtilen alanlardır. Bu alanlar, inceleme alanını 
etkileyebilecek doğal şevlerin ve yapılaşma sırasında oluşması muhtemel yapay 
şevlerin oluşması muhtemel olan alanlardır.  

Bu alanlar yapılaşmaya gidilmeden önce eğimin kademeli olarak düşürülmesi ve 
parsel bazında hazırlanacak olan zemin etüt raporlarında yamaç duraylılığı 
problemlerinin çözümlenmesi gerekli olan alanlardır.  

Önlemli alanlar–2 (ÖA–2): 

İnceleme alanında önlemli alan–2 tanımlı alanlar; eğim derecesinin yüksek olduğu, % 
40’ dan büyük olduğu ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritasında kahve renkli 
olarak belirtilen alanlardır. Bu alanlar inceleme alanını etkileyebilecek yüksek 
eğimden ve iri kaya bloklardan dolayı kaya düşmesi riskinin muhtemel olduğu 
alanlardır.  

Bu alanlar yapılaşma sırasında eğimin kademeli olarak düşürülmesi, şev stabilize 
analizinin irdelenmesi ve iri bloklu kayaların kırcılarla tıraşlanması, kazı seviyelerinin 
uygun projelendirilmiş istinat duvarlarıyla desteklenerek çevre drenajının (atık sular, 
yeraltı suyu ve yerüstü suları açısından) sağlanması gerekli olan alanlardır.  

13. Bu rapor kapsamındaki çalışmaların sonuçlarından elde edilen veri ve 
değerlendirmeler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından belirtilen ‘imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt rapor formatı esas 
alınarak hazırlanmıştır. Rapor kapsamında verilen, oturma, şişme, yeraltı suyu 
seviyesi derinlikleri, sıvılaşma potansiyeli gibi hesaplar ve değerlendirmeler yerleşim 
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alanının geneli için yapılmış olup, parsel bazında yapılacak yapılar için geçerli 
değildir.  

3.3. DEMOGRAFİK YAPI 
Muğla ili ve ilçelerinin 1980 – 2010 yılları arasındaki nüfus gelişim süreci incelendiği 
zaman Muğla ili toplam nüfusu 30 yıllık aralıkta sürekli artış göstererek 438.145 
kişiden 817.503 kişiye ulaşmıştır.  Muğla il geneli ve ilçelerinin nüfus bu 30 yıllık 
süreçte sürekli artış göstermiştir.  Bu süreçte en önemli artışı Bodrum, Marmaris, 
Milas ve Fethiye gibi turizm hareketliliğinin yaşandığı ilçeler gösterirken Kavaklıdere, 
Yatağan ve Ula gibi ilçe nüfusları daha durağan bir yapıdadır. 

Muğla ili sınırları içerisinde merkez ilçe dahil olmak üzere toplam 13 ilçe 
bulunmaktadır.    

 Muğla iline ait nüfus gelişim süreci incelenirken 2000 yılına kadar olan veriler Devler 
İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan Nüfus Sayım Sonuçları’ndan, 2010 yılı nüfus 
verileri için ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi verilerinden faydalanılmıştır. 

Muğla ilinin 1980 – 2010 yılı aralığında Nüfus Gelişim Süreci incelendiği zaman il 
nüfusunun sürekli olarak arttığı gözlemlenmektedir. Muğla ilinin 2000 yılı Genel 
Nüfus Sayım Sonuçları’na göre nüfusu 715.823 kişi iken 2010 yılında TÜİK 
tarafından hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmalarına göre 
1021.175 kişi artarak 817.503 kişiye ulaşmıştır. Muğla il genelinde yaşayan 817.503 
kişinin % 69.08’i kent merkezlerinde, geri kalan % 30.93’ü ise belde ve köylerde 
yaşamaktadır. 

3.4. EKONOMİK YAPI 
Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında on üçüncü sırada yer alan İl’in 
2001 yılı itibariyle GSYİH’sının sektörel dağılımı incelendiğinde, %65’lik pay ile 
hizmetler sektörünü, tarım (% 18) ve sanayi (% 17) sektörlerinin izlediği 
görülmektedir. 1987-2001 döneminde % 5,7 ile hizmetler sektörü İl’in en çok büyüyen 
sektörü olmuştur. 

Ege Bölgesinin güneyinde yer alan Muğla, Asar (Hisar) dağı eteklerinde ovaya doğru 
yayılmış, kendine has mimarisi, daracık sokakları ve her biri turizm merkezi ilçeleri ile 
tam bir turizm cennetidir. Dalaman, Fethiye, Marmaris, Datça ve Bodrum gibi tatil 
bölgeleri ile dünyaca tanınan ve 1124 km uzunluğundaki kıyı bandının çevrelediği 
eşsiz doğası, tarihi ve kültürel özellikleri gelişmiş, nitelikli turizm alt yapısı ile Muğla ili 
yılda 3 milyonu aşan sayıda yabancı ve bu sayıdan fazla yerli turist ağırlamaktadır. 

Muğla, eşsiz doğası ve iklimi ile önemli bir turizm kenti olmasının yanı sıra gerek 
kırsal nüfusu gerekse de ekolojik avantajları sebebi ile önemli bir tarım kentidir. 
Uygun iklim yapısı ile Türkiye’de üretilen birçok ürünün yetiştirilebildiği bir ekolojiye 
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sahiptir. Türkiye’deki toplam tarım arazisinin  % 1’i,orman arazisinin  % 4’ü,çayır-
mera arazisinin ise % 0,16’sı Muğla’da bulunmaktadır. Muğla ili topraklarının %62’si 
orman arazisi, % 20’si tarım arazisi, % 3’ü çayır-mera ve % 15’i diğer arazilerden 
oluşmaktadır 

Tarımsal üretimde yıllara göre değişiklikler meydana gelmekle birlikte zeytin, 
domates, narenciye,  bal ve su ürünleri önemli tarımsal ürünlerdir. Muğla ilinde 
önceki yıllarda önemli miktarda üretimi olan tütün ve pamuk alanları daralırken zeytin 
ve yem bitkileri ekiliş alanları artış göstermektedir. Son yıllarda özelikle pamuk ve 
narenciye alanlarından nar üretimine yoğun bir geçiş gözlemlenmektedir. Türkiye'de 
arıcılığın en önemli merkezlerinden biridir. Yörede hem arı hem de çam balı 
bulunmaktadır. Marmaris ilçesi çam balı ile ünlüdür. Özellikle Fethiye-Marmaris-
Köyceğiz hattına özgü bir diğer ürün günlük ağacından elde edilen ve parfümeride ile 
eczacılıkta kullanılan sığla yağıdır. 

Muğla’da üretilen zeytinin yaklaşık %20’si sofralık % 80’i ise yağlık olarak 
değerlendirilmektedir. Türkiye Zeytinyağı sektöründe 300–350 bin tonluk bir rafine 
kapasitesi mevcuttur. Sektörde büyük çoğunluğu klasik sistemle üretim yapan küçük 
ölçekli ve dağınık 813 adet yağhane bulunmaktadır. Son yıllarda yağhanelerin 
kapasitelerinin artması ve modernleşmesi ile "kontinü sistemle" çalışan yağhanelerin 
sayısında artış görülmüştür. 1982 yılında kontinü sistemle çalışan 1 yağhane mevcut 
iken 1996 yılında bu sayı 154 olmuş ve 1998/99 sezonu itibariyle de 400'e ulaşmıştır. 
Muğla ilinde toplam 133 adet yağhane bulunmaktadır. Bunların 68 tanesi kontinu 
sistem, 65 tanesi ise klasik sistemle çalışmaktadır. Bu yağhanelerin hepsi ham 
zeytinyağı üretmektedir ve küçük ölçekli işletmelerdir. Ayrıca 1 adet rafine zeytinyağı 
fabrikası bulunmaktadır. 

Muğla’da 1 adet merkez 21 adet ilçelerde olmak üzere, 22 adet Küçük Sanayi Sitesi 
bulunmaktadır. 

İlin Yatağan ilçesinde Yatağan Termik Santralı, Yeniköy'de Yeniköy Termik Santralı, 
Kemerköy'de Kemerköy Termik Santralı vardır. İlin maden yatakları zengindir. Bu 
sektörde Yatağan linyit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. 
Muğla ayrıca önemli bir mermercilik merkezidir. Bu enerji ve madencilik üretim 
tesisleri dışında sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır. Ayrıca Dalaman 
ilçesinde Kağıt Fabrikası (eski adı SEKA, yeni adı MOPAK) bulunmaktadır. 

Fethiye İlçesi’ndeki sektörel dağılım hizmetler, tarım ve sanayi şeklindedir. İlçede 
hizmetler sektörü oranı %83,8 iken; il genelindeki payı %7,8’dir. Fethiye İlçesi 
sunduğu mal ve hizmetler ile çevre yerleşmeler için kentsel merkez niteliği taşıyan bir 
ilçedir. Hem bu nedenle hem de önemli bir turistik merkez olması sebebiyle ilçede 
sektör oldukça gelişmiştir. Sektörde en önemli payı turizm ve turizme yönelik ticaret 
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oluşturmaktadır. İlçe kültür, doğa ve deniz turizmi potansiyeline sahip olup; turizm ilçe 
ekonomisinin can damarını oluşturmaktadır. Fethiye ayrıca marinası ile yat turizmi 
için önemli bir merkez konumundadır. İldeki toplam turistik yatak kapasitesinin 
%21,7’si Fethiye’de bulunmaktadır.  Ölüdeniz, Saklıkent, Patara Sahili gibi Türkiye 
turizminin önemli bölgelerinin sınırları içerisinde barındıran ilçenin, Antalya – 
Marmaris – Bodrum gibi önemli bir turizm aksı üzerinde yer almasının da bu sektörün 
gelişiminde önemli bir katkısı vardır. 

İlçede sanayi sektörünün oranı %8,9; il içindeki sektörel dağılımdaki payı ise 
%0.5’dir. 3 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Bunlar genelde gıda, orman 
ürünleri, madencilik ve taşa toprağa dayalı küçük sanat üniteleridir.  İlçe genelinde 
Krom, Manganez ve Linyit maden kaynakları bulunmaktadır. Sekeköy ve İncirköy’de 
Dolomit; Gökçeovacık, Akseki, Mendos ve Dağdibi’nde ise Manganez rezervleri 
bulunmaktadır.1 

İlçe, Tarım Master Planı’nda belirtilen III.agro-ekolojik alt bölgede  kalmaktadır. Tarım 
sektörünün istihdama göre dağılımdaki oranı %7.4; il genelinde oluşturduğu pay ise 
%0.4’dür. Fethiye’de pamuk, tütün, şeker pancarı gibi sanayi bitkileri yanı sıra 
narenciye meyveciliği ve bağcılık yapılmaktadır. İlçede sera sebzeciliği ve 
zeytinciliğin yanı sıra, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde de balcılık yaygın olarak 
yapılmaktadır. İlçede yetişen yaş sebze ve meyveler yurt dışına ihraç edilmektedir. 
Fethiye’de balıkçılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Açık deniz balıkçılığı yanı sıra 
kırka yakın işletmede alabalık yetiştiriciliği yapılmaktadır.   

İlçenin verimli tarım arazileri üzerinde kurulmuş olması ve iklimsel etkenler kentin 
ekonomik yapısının tarıma dayalı olarak gelişimini sağlamıştır. Özellikle sulanabilen 
tarım arazilerinde ve iklim olarak kış aylarını daha ılık yaşayan bölgelerde tarım 
sektörü oldukça gelişmiştir. Fethiye ilçe sınırları içerisinde örtü altı tarım alanlarından 
elde edilen ürünler ülkenin kışlık yaş sebze ihtiyacının yaklaşık %17’sini 
karşılamaktadır.  

İlçede üretilen en önemli ürün örtü altı alanlarda yetiştirilen domatestir. Domatese 
göreceli daha az da olsa hıyar, biber vb. ürünlerde tarımsal artı değerin oluşmasında 
önemli yer tutar.  

İlçe sınırları içerisinde hayvancılık sektörü de oldukça gelişmiştir. Özellikle deniz 
seviyesinden yüksekliği 500 metre ve daha üzeri olan alanlarda büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır. Deniz seviyesine yakın olan alanlarda hayvancılık 
faaliyetleri ise yaz aylarında insanların yaylaya çıkmasıyla sürdürülmektedir.  

                                            
1 Muğla İl Çevre Durum Raporu – 2003. 



12 
 

Teke yöresine ismini veren keçi yetiştiriciliği de eski yıllara oranla önemini yitirse de 
hayvancılık sektörü içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Fethiye ilçe sınırları içerisinde sanayi sektörü diğer iki temel sektöre göreceli olarak 
değerlendirildiği zaman yok denilecek kadar azdır. İlçenin hammadde kaynaklarına 
uzaklığı ve verimli sulanabilir araziler üzerinde yerleşmiş olması sanayi sektörünün 
gelişimini engellemiştir.  

3.5. MÜLKİYET YAPISI 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği içerisinde yer alan parsellerden Karayolu Kamulaştırma sınırı içerisinde 
kalan 164, 165, 166, 733, 1105 ve 1106 numaralı parsellerin tamamı Maliye Hazinesi 
adına kayıtlıdır. 

Karayolu kamulaştırma sınırının kısmi olarak geçtiği 168, 169, 171 ve 172 numaralı 
parseller Özel Mülkiyettir. 
Harita 7. Mülkiyet Bilgi Paftası 
3.6. ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLAR 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği çalışması yapılan alan Fethiye – Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 
sınırları içerisinde kalmaktadır. 

3.7. KORUMA STATÜSÜ BULUNAN ALANLAR 
İmar planı değişikliğine konu alan Koruma Statüsü olan herhangi bir alan sınırı 
içerisinde kalmamaktadır. 

3.8. YERLEŞME YAPILAŞMA ALANLARI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği yapılan alan sınırı içerisinde konut alanları yer almaktadır. 
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3.9. FOTOĞRAFLAR 
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4. KURUM GÖRÜŞLERİ 

4.1. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

 



15 
 



16 
 

 



17 
 

 



18 
 

4.2. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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4.3. FETHİYE BELEDİYESİ
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4.4. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
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4.5. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
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5. SENTEZ 

Plan Değişikliği çalışması hazırlanan alan Fethiye – Göcek Özel Çevre Koruma 
Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni planı sınırları içerisinde “Kırsal Yerleşik Alan” 
olarak tanımlı bölgede kalmaktadır. 

Plan değişikliği yapılan alan içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge 
Müdürlüğü tarafından 21.6.2008 tarih ve E.240129 sayıl yazı ile bildirilen 
kamulaştırma hattı ve kavşak projesi plan değişikliğinde veri olarak kullanılmıştır. 
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6. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AMACI GEREKÇESİ YASAL DAYANAĞI 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği yapılan alan Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 
onaylanan İnlice – Fethiye (Muğla) İmar Planı Revizyonu ve İlavesi sınırları içerisinde 
kalmaktadır. 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği çalışması yapılan alan içerisinde alan kullanım kararlarının yanı sıra 
Resim 12’de Siyah Noktalı Hat Tipi ile belirtilen 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. 
Maddesine göre İmar Uygulaması yapılacak alan sınırı yer almaktadır. 

Yukarıda yer alan Resim 13‘te de görüldüğü üzere Maliye Hazinesi mülkiyetinde 
bulunan ve Onaylı İmar Planı’nda Yol, Resmi Kurum Alanı ve Park olarak planlı 
alanlar Karayolu Kamulaştırma Sınırı ve Kavşak Projesi içerisinde kalmaktadır.  

Alan içerisinde Fethiye Belediyesi tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. 
Maddesine göre imar uygulaması çalışması yapılırken hem imar planından gelen 
düzenleme sınırından hem de karayolu kamulaştırma sınırından kaynaklı sorunlar 
ortaya çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak Fethiye Belediyesi tarafından Karayolları 13. 
Bölge Müdürlüğü ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün E.1648058 sayılı 
yazısında ”….. Yapılan incelemede Fethiye ilçesi, İnlice Mahallesi’nde yapılmak 
istenilen 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulamasına ilişkin 166, 1105 ve 
1106 nolu parsellerin 2009 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü onaylı projesine göre 
hazırlanmış olan 06.04.2009 tarih ve 2009/98 sayılı kamu yararı kararı bulunan 
Kamulaştırma Planı’nda kaldığı ilgi (ç) de kayıtlı yazı ile Fethiye Belediye 
Başkanlığı’na bildirildiği, 

Fethiye Belediye Başkanlığı’nca yapılacak olan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. 
Maddesi kapsamında belirlenen düzenleme sahası içerisinde Muğla ili, Fethiye ilçesi, 
İnlice Mahallesi Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan 480 m² yüzölçümlü Orman 
İşletmesi Binası Ve Bahçesi vasıflı 1105 nolu parsel ve 106 m² yüzölçümlü, tarla 
vasıflı 1106 nolu parseller üzerinde ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 31/b 
şerhinin tesis edildiği hususları tespit edilmiştir. 

Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 30.03.2017 tarih ve 386 sayılı Encümen Kararı ile 
onaylanan 248 nolu düzenleme sahası içerisinde kalan 166, 388, 471, 1105 ve 1106 
nolu parsellerin karayolları kamulaştırma sahasında kalmakta olduğu, karayolu olarak 
kullanılmak üzere kamulaşırıma işlemlerinin tamamlandığı belirtildiğinden, söz 
konusu karayolu kamulaştırma sınırı içerisinde kalan alanların imar planındaki 
kamulaştırma amacı ile kullanım kararının birbiri ile uyumlu hale getirilmesine 
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müteakip yeni parselasyon planının hazırlanması gerektiği değerlendirilmektedir.” 
şeklinde görüş bildirmiştir. 

Bu görüş ve Fethiye Belediyesi tarafından hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
18. Maddesine göre hazırlanan uygulaması sonucunda ortaya çıkan sorunların 
giderilmesi amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır. 

Hazırlana plan değişikliğinde karayolu kamulaştırma sınırı ve kavşak altında kalan 
kullanımlar kaldırılırken 18. Madde uygulaması yapılacak alan sınırı da karayolu 
kavşak projesine göre yeniden oluşturulmuştur. 

Hazırlanan plan değişikliği sonrası oluşan Arazi Kullanım Çizelgesi aşağıdaki gibidir. 

ARAZİ KULLANIM MEVCUT PLAN ÖNERİ PLAN 
KIRSAL YERLEŞİK ALAN 9528.79 9519.30 
PARK 1300.40 1459.90 
YÖNETİM MERKEZİ 1036,24 0 
SAĞLIK TESİS ALANI 1523.36 1596,69 
YOL 4561.00 5373.90 
TOPLAM 17949.79 22200.74 
Harita 8. Nazım İmar Planı Değişikliği 
Harita 9. Uygulama İmar Planı Değişikliği 
Harita 10.Onaylı Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Değişikliği'nin bir arada gösterimi 
Harita 11. Onaylı Uygulama İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin bir arada 
gösterimi 
FETHİYE BELEDİYESİ 
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EK 1. MÜLKİYET BİLGİLERİ 
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EK 2. MÜELLİF VE PLANLAMA EKİBİNE İLİŞKİN BELGELER 
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EK 3. İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK – JEOTEKNİK ETÜT RAPORU 
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Şekil.7: Muğla İli/nin deprem bölgeleri haritası. • İnceleme alanı 

12. İNCELEME ALANININ YERLESİME UYGUNLUKACISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. 

İnceleme alanı İnlice köyü, 1/1000 ölçekli 021b-25c-3b, 022a-21d-4a, 021b-25c-4d, 021b-25c-3d, 
021b-25c-3c, 022a-21d-4d, 022a-21d-4c, 021c-05b~la, 021c05b-lb, 021c-05.b-2a, 02lc-05b-2b, 
022d-Ola-la, 021c-05a-2c, 02lc-05b-ld, 021c-05b-lc, 02lc-05b-2d, 02lc-;~b-2c, 02lc-05a-3b, 
021c-05b-4a hôlihazır harita Paftaları içerisinde kalan, 218,76 hektar büyüklüğün1~ki alandır. 

i 
Bu alanda İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt çalışması .~~~samında yerleşım alanının yerleşime 

uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. ' '.' " ; . i 
Bu amaçla inceleme alanına yapılan sondaj, laboratuar çalışmaları, .arazi gÖFlemleri ve mevcut 
yarmalardan yararlanılarak inceleme alanının morfolojik özellikleri, jeolojisi, litolbjik-yapısal-tektonik 
özellikleri, yeraltı ve yerüstü suyu durumu, kaya-zeminlerin mühendis,liközellikle~ i, dinamik özellikler, 
deprem ve afet durumu çalışmaları esas alınarak yerleşime uygunluk d~ğer.ıendirilrf\esi yapılmış, 1/1000 
ölçeklryerleşime uygunluk haritası yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucu~da inceleme alanının 
imar planı bakımından uygun olan alanlar, stabilite problemlerinin ol.~uğu alanlarda alınması gereken 
tedbirler ve önlemler belirtilmiştir. . ı . i 

Bu veriler ışığında inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından; yerleşime uygun 'alanlar (UA), Önlemli 
alan-1 (ÖA-1) ve Önlemli alan-2 (ÖA-2) olmak üzere 3 bölgeye ayrılmıştır. 

• 12.1. Yerleşime Uygun Alanlar (UA): 

İnceieme alanında yerleşime uygun alan olarak tanımlanan alanlar; 1/raba ölçekı 'i jeotoji fitıritasında 
alüvyon olarak belirtilen, eğim derecesinin 'ye 0-10 olduğu ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk 
haritasında yeşil renkle belirtilen alanlardır. Bu alanlarda yapılaşma açısından herhangibir olumsuzluk 
beklenmeyen alanlardır. 

Kesikkapı mah. 514. sok. No:14/1 Fethiye/MU LA Tel: 0252 6148076, 612 3126 , 
Faks: 0252 614 1029 Email: erdem@erdemyerbilimlerLcom Web: www.erdemyerbilimlerLcom 
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Foto.9: Yerleşime uygun alanlardan görünüm. 

• 12.2. Önlemli alanlar-l (ÖA-l): 

İnceleme alanında önlemli alan-l olarak tanımlı alanlar; egım derecesinin yüksek olduğu, % 10-40 
aralığında gözlendiği ve 111000 ölçekli yerleşime uygunluk haritasında . sarı r,enkF: 91arçık · l;>eHrtilen 
alanlardır. Bu alanlarda inceleme alanını etkileyebilecek doğal şevlerin ' ve yapılaşma sırasında oluşması 
muhtemel yapay şevlerin oluşması muhtemelolan alanlardır. 
Bu alanlarda yapılaşmaya gidilmeden eğimin kademeli olarak düşürülmesi ve parsel beli,ında hazırlanacak 

olan zemin etüt raporlarında yamaç duraylılığı problemlerinin çözümlenmesi ~erek'. ' alanlardır. 

Foto.l0: Önlemli alan-l' den görünüm. 

• 12.3. Önlemli alanlar-2 (ÖA-2): 

İnceleme alanında önlemli alan-2 olarak tanımlı alanlar; eğim derecesinin yüksek olduğu, % 40' dan 
büyük olduğu ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritasında kahve renkli olarak belirtilen alanlardır. 

,.Bu alanlarda incele~~ alanını etkileyebi.lecek yüksek eğimden ve iri kaya bloklardan dolayı kaya düşmesi 
riskinin muhtemelolduğu alanlardır. 
Bu alanlarda yapılaşma sırasında eğimin kademeli olarak düşürülmesi, şev stabilize analizinin 
irdelenmesi ve iri bloklu kayaların kırcılarla tıraşlanması, kazı seviyelerinin uygun, projelendiriimiş 
istinat duvarlarıyla desteklenerek çevre drenajının (atık sular, yeraltı suyu ve yerüstU suları açısından) 
sağlanması gerekli olan alanlardır. 

.; 
.1 ~ 

-!~~ ı·(i~ ır -
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Faks: 0252 614 1029 Email: erdem@erdemyerbilimlerLcom Web: www.erdemyerbilimlerLcom 
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Foto.ll: Önlemli alan-2' den görünüm. 
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Şekil.S İnceleme alanına ait yerleşime uygunluk haritası . 
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13. SONUC VE ÖNERİLER. 

1. Bu çalışma; Muğla ili, Fethiye ilçesi, İnlice köyü, 1/1000 61çekli 021b-25c-3b, 022a-21d-4a, 021b-
25c-4d, 021b-25c-3d, 021b-25c-3c, 022a-21d-4d, 022a-21d-4c, 021c-05b-la, 021c05b-1b, 021c-
05b-2a, 021c-05b-2b, 022d-01a-1a, 021c-05a-2c, 021c-05b-1d, 021c-05b-1c, 021c-05b-2d,021c-
05b-2c, 021c-05a-3b, 021c-05b-4a hôlihazır harita Paftaları içerisinde kalan, 218,76 hektar 
büyüklüğündeki alanın yerleşime uygunluk durumunun ve mühendislik özelliklerinin belirlenerek, 
imar Planına esas jeolojik-Jeoteknik etüt raporunun hazırlanması için yapılmıştır. 

2. Bu amaçla inceleme alanına gidilmiş; Feeling rotary (baskılı sistem) marka sondaj ile jeolojik birimin 
düşey yönde değişimini görmek ve mühendislik parametreleri hesaplamak amacı ile belirtilen 
lokasyonlarda 6 adet 15,0 metre derinliklerinde, toplam 90,0 metre temel sondaj çalışmaları 
yapılmıştır. Sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde TSE belgeli laboratuarda zemini 
tanımlayıcı deneyler yapılmıştır. 

3. İnceleme alanına ait sondaj ve laboratuar çalışmaları, arazi gözlemleri ve mevcut yarmalardan 
yararlanılarak inceleme alanının morfolojik özellikleri, jeolojisi, Iitolojik-yapısal-tektonik 

özellikleri, yeraltı ve yerüstü suyu durumu, kaya-zeminlerin mühendislik özellikleri, dinamik 
özellikler, deprem ve afet durumu esas alınarak yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. 
İnceleme alanına ait 1/1000 ölçekli jeoloji, eğim ve yerleşime uygunluk haritaları yapılmıştır. 

4. İnceleme alanında yapılan çalışmalar sonucunda İnceleme alanında yapılan çalışmalar sonucunda, 
geçten yaşlıya doğru, Alüvyon (Qal), Yamaç molozu (Qym), Kayaköy dolomiti (TRjk), Çövenliyayla 
volkaniti (TRçö) ve Marmaris peridotiti (Kmo) olmak üzere Ei farklı jeolojik birim gozlenmiştir. 

Alüvyon formasyonu (Qal): Çalışma alanının büyük bölümünü kapsayan, jeoloji haritasından gri 
renkli olarak belirtilen birimdir. Çalışma alanında gözlenen bu birim kuvaterner yaşlı olup, yeşilimsi 
mavi renkli ince daneli killi çakıllı malzemeden oluşmaktadır. 

Yamaç molozu (Qym):İnceleme alanının kuzeyin'de çok küçük bölümünü kapsayan ve jeoloji 
haritasında kahverenkli ifade edilen birimdir. Birim genelolarak ' iri daneli, az tutturulmuş 
yapıdadır. Genelde yamaç eğimlerinde ve değişken boyutlarda Çövenli yayla volkanitinden oluşan 
çakıl parçalarından oluşmaktadır. Birim kırmızımsı kahve renkte olup kuvaterner yaşlıdır. 

Kayaköy dolomiti (TRjk): Etüt alanının Güney batı yönünde, sınıra yakın bölümünde uzanım gösteren 
ve 1/1000 ölçekli jeolojik haritada sarı renkli gösterilen kısımlarda Kayaköy dolomiti 
gözlenmektedir. Masif veya kalın tabakalı, siyah-koyu gri renkli, s.ık · erime boşluklu, yer yer 
dağılgan dolomitlerden oluşan birim trias-Iiyas yaşlıdır. ' 

Çövenliyayla volkaniti (TRçö): İnceleme alanının kuzey, kuzeybatı yönü,nde, Marmaris peridotiti ve 
kayaköy dolomiti ile dokanak halinde uzanım gösteren ve 1/1000 ölçekli jeolojik haritada kırmızı 
renkle gösterilen alanlarda bu birim gözlenmektedir. Birim kahve-koyu yeşil, yeşil-yeşilimsi gri 
renkli, kalın volkanitlerle temsil edilen aşırı deformasyona uğramış bu formasyon tektonik olaylarla 
havza ortamında gelişmiştir. 

Kesikkapı mah. 514. sok. No:14/1 Fethiye/MU~LA Tel: 0252 614 80 76,612 3126 
Faks: 0252 614 1029 Email: erdem@erdemyerbilimleri.com Web: www.erdemyerbilimleri .com 
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Marmaris peridotiti (Kmo): İnceleme alanının kuzeyinde ve doğu sınırına paralel uzanım gösteren 
birimdir. Birim kuzeyde Çövenliyayla volkaniti ile, doğu sınırında ise alüvyon birimi ile dokanak 
halindedir. 1/1000 ölçekli jeolojik haritada yeşil renkte belirtilmiştir. Birim aşırı serpantinize 
ultramafik kayaçlardan, tektonik faaliyetlerle gelişmiş olup, alt kretase yaşlıdır. 

5. İnceleme alanında gözlenen jeolojik birime göre zeminin ayrışmış olduğu formasyonlarda ve 
derinliklerde SPT deneyler, Bloklu yapıda olduğu alanlarda ve derinliklerde karotiyerli ilerleme 
yapılarak RQD değerleri elde edilmiştir. SPT ve RQD değerleri ve geçilen seviyeler böıüm.6 ve 
Tablo.1 de verilmiştir. 

6. Sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde TSE.1?025 standartlarında laboratuarda 
deneyler yapılmıştır. Yapılan deneylere ait laboratuar verileri bölüm.? ve TabloA te verilmiştir. 

7. İnceleme alanında yapılan Jeoteknik çalışmalar sonucuna göre jeolojik birime ve yeraltı suyuna bağlı 
olarak oluşan zemin sıvılaşma riski gözlenmemiştir. 

8. Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda ayrışmış zeminlerde yapılan SPT deneylerine göre meyerhoff 
bağıntısından elde edilen zeminlerdeki oturmaoranları hesaplanmıştır. Buna göre inceleme 
alanındaki oturma oranları 3,49-10,96 cm aralığında değişim göstermektedir. Ayrışmış 

zeminlerdeki oturma oranları bölüm 8.2 ve Şekil.4 te beH'rtilmiştir. 

9. İnceleme alanında yapılan arazi çalışmaları ve gözlemelere göre alanın 1/1000 ölçekli topoğrafik 
eğim haritası çizilmiştir. Bu verilere göre inceleme alanı: 'Yo O-lO, 'Yo 10-20, % 20-30, 'Yo 30-40, 
% 40-50, 'Yo 50-60 ve > 'Yo 60 olmak üzere? dereceye ay:rılmıştır. . 

% 0-10 eğimli alanlar: 1/1000 ölçekli eğim haritasında açik sarı renkli olarak belirtilen ve etüt 
alanının büyük bölümünü kapsayan alandır. Bu alanlarda eğim yönünden herhangi bir olumsuzluk 
beklenmemektedir. 

'Ye 10-20 eğimli alanlar: 1/1000 ölçekli egım haritasında koyu sarı renkli olarak belirtilen ve 
inceleme alanının kuzey yönünde çoğunlukla gözlenen ve jeolojik birim Marmaris peridotiti ve 
Çövenliyayla volkanitinin gözlendiği alanlardır. Bu alanlarda da eğim yönünden herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

'Ye 20-30 eğimli alanlar: Bu alanlar 1/1000 ölçekli eğim harjtasında mavi renkli olarak belirtilen, 
inceleme alanı içerisinde bütün birimler üzerinde gözlenen~ ağırlıklı, olarak inceleme alanının 

sınırlarına paralelolarak gözlenen eğim derecesidir. Burada yapılanma sırasında temel kazı 

sırasında oluşması muhtemel şevlerin engellenmesi için eğimin kademeli olarak düşürülmesi gerekli 
olan alanlardır. 

'Yo 30-40 eğimli alanlar: İnceleme alanının eğim haritasında açık yeŞil renkli olarak gösterilen ve 
inceleme alanında çok az gözlenen eğim derecesidir. Bu alanlar yüksek eğimli alanlardan yamaca 
doğru uzanım göstermektedir. Bu sebeple yapılaşma sırasında eğimin kademeli olarak düşürülmesi 
gerekli olduğu alanlardır. 
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'Yo 40-50 eğimli alanlar: 1/1000 ölçekli eğim haritasında koyu yeşil renkle gösterilen alanlardır. Bu 
alanlarda yüksek eğimden dolayı oluşması muhtemel şevlerin ve kaya düşmesine karşı tıraşlama 
yapılması gereken alanlardır. 

'Yo 50-60 eğimli alanlar: Bu alanlar eğim haritasında pembe renkli olarak gösterilen alanlardır. Bu 
alanlarda eğimin yüksek mertebelerde olması ve jeolojik birimin kaya bloklarının oluşması nedeniyle 
stabil analizleri detaylı olarak yapılması gerekli olan alanlardır. 

% > 60 eğimli alanlar: Bu alanlar eğim haritasında kırmızı renkli olarak gösterilen alanlardır. Bu 
alanlarda stabil analizleri detaylı olarak yapılması gerekli olan alanlardır. 

10. Çalışma alanının da yapılan sondaj çalışmalarında yeraltı suyu derinlikleri tespit edilmiştir. Yeraltı 
suyu 4,10-10,0 metre aralığında değişim göstermekte olup yeraltı suyuna bağlı gelişebilecek 

herhangi bir risk yoktur. 

ll.İnceleme alanını ve yakın çevresi 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle yapılacak 
her türlü alt yapı ve üst yapı çalışmalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 

Yönetmelik Hükümlerine mutlaka uyulması gerekmektedir. 7269 nolu Bayındırlık ve iskôn 
bakanlığının Afet yasasına göre sahada herhangi bir kısıtlılık veya yasaklama kararı yoktur. 
İnceleme alanında deprem dışında ikinci derecede cifet ' tehlikesin'i kaya düşmesi riski 
oluşturmaktadır. Bölgede bu tehlike ve risklerin dışında, sahayı aktif ya da potansiyelolarak 
etkileyebilecek heyelan, sel, su baskını, Çığ gibi doğal afetler beklenmemektedir. 

lZ.İnceleme alanı yapılan jeolojik-Jeoteknik çalışmalar sonucunda yerleşime uygunluk açısından; 
yerleşime uygun alanlar (UA), Önlemli alan-1 (ÖA-1) ve Önlemli alan-2 (ÖA-2) olmak üzere 3 
bölgeye ayrılmıştır. 

• Yerleşime Uygun Alanlar (UA): 
İnceleme alanında yerleşime uygun alan olarak tanımlanan alanlar; 1/1000 ölçekli jeoloji haritasında 
alüvyon olarak belirtilen, eğim derecesinin % 0-10 olduğu ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk 
haritasında yeşil renkle belirtilen alanlardır. Bu alanlcirda yapılaşma açısından herhangi bir 
olumsuzluk beklenmeyen alanlardır. 

• Önlemli alanlar-l (ÖA-l): 
İnceleme alanında önlemli alan-1 olarak tanımlı alanlar; eğim derecesinin yüksek olduğu, 'Yo 10-40 
aralığında gözlendiği ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritCıSında sarı renkli olarak belirtilen 
alanlardır. Bu alanlarda inceleme alanını etkileyebilecek dogal şevlerin ve, yapılaşma sırasında 
oluşması muhtemel yapay şevlerin oluşması muhtemelolan aldnıördır. 
Bu alanlarda yapılaşmaya gidilmeden eğimin kademeli olarak düşürUlmesi ve parsel bazındo 

hazırlanacak olan zemin etüt raporlarında yamaç duraylılığı 'problemlerinin çözümlenmesi gerekl i 
olan alanlardır. 

• Önlemli alanlar-2 (ÖA-2): 
İnceleme alanında önlemli alan-2 olarak tanımlı alanlar; eğim derecesinin yüksek olduğu, 'Yo 40' daı 
büyük olduğu ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritasında kahve renkli olarak belirtileı 
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alanlardır. Bu alanlarda inceleme alanını etkileyebilecek yüksek eğimden ve iri kaya bloklardan 
dolayı kaya düşmesi riskinin muhtemelolduğu alanlardır. . ' 
Bu alanlarda yapılaşma sırasında eğimin kademeli olarak düşürülmesi, şev stabilize analizinin 
irdelenmesi ve iri bloklu kayaların kırcılarla tıraşlanması, kazı seviyelerinin uygun projelendiriimiş. 
istinat duvarlarıyla desteklenerek çevre drenajının (atık sular, yeraltı suyu ve yerüstü suları 
açısından) sağlanması gerekli olan alanlardır. 

13. Bu rapor kapsamındaki çalışmaların sonuçlarından elde edilen v~ri ve değerlendirmeler, Bayındırlık 
ve İskôn Bakanlığı', Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen 'imar planına esas jeolojik
jeoteknik etüt rapor formatı esasalınarak hazırlanmıştır. Rapo'r kapsamında verilen, oturma, 
şişme, yeraltı suyu seviyesi derinlikleri, sıvılaşma potansiyeli gibi hesaplar ve değerlendirmeler 
yerleşim alanının geneli için yapılmış olup, parsel bazında yapılacak yapılar için geçerli değildir. 

Saygılarımızla ... 

TMMOB 
İmza 

Jeoloji Mühendisleri Odası __ . 
~-~' .. . , 
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