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                      T.C. 

         DATÇA BELEDİYESİ                        

                 01.06.2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 

 

 

 Belediye Meclisimiz 01.06.2021 Salı günü Saat 10:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna 

başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır 

 

Maddi hatanın düzeltilmesi(Karar No:65) 

Mayıs ayı meclis toplantısı 60 sayılı kararda yapılan oylamada sehven ‘’oy çokluğu ile 

karar verildi’’ yazılmış olduğu anlaşıldığından Mayıs ayı 60 sayılı kararın ‘’oy birliği ile karar 

verildi’’ olarak düzeltilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 

 

        

İskele Mahallesi  559 ada 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırması ile ilgili komisyon 

Raporunun görüşülmesi (Karar No:66) 

 

İmar ve Plan ve bütçe komisyonunun raporunda; 

 

           İMAR VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

 

İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu 26/05/2021 tarihinde Belediyemiz toplantı 

salonunda İlçemizde “İskele Mahallesi 559 ada 7 parsel”e ilişkin verilen dilekçe konusunda 

birlikte toplanmıştır. Toplantıya Esat Akkın, Mutlu Gündoğan, Haluk Laçin, Tugay Eser, Hilmi 

Sezer katılım sağlamışlardır. 

Bahse konu parsele ilişkin malik sahibince verilen dilekçe değerlendirilmiş, parselin meri 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yol ve refüj alanında kaldığı, ve çevresinde yapılanma 

tamamlandığından 18. Madde uygulaması ile çözüm sağlanamadığı görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, bahse konu parsele ilişkin takas veya kamulaştırma 

yöntemiyle vatandaşımızın İskele Mahallesi 559 ada 7 parselde mağduriyetinin giderilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir. 

 

Meclisimizce yapılan müzakere neticesinde;  

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği hali ile kabulüne  OY 

BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 

 

Yaka Mahallesi Kumyer Mevkii koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile 

ilgili imar komisyon raporunun  görüşülmesi (Karar No:67) 

 

İlçemiz Yaka Mahallesi Kumyer Mevkii Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile 

ilgili olarak  İmar Komisyonu 1 (bir) aylık ek süre talep ettiğinden komisyona çalışmalarını 

tamamlamak üzere 1 (bir) aylık ek süre verilmesine, konunun Temmuz ayı meclis toplantısında 

yeniden görüşülmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 
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Datça İlçesi kırsal mahalle veya yerleşik alan tespiti ile ilgili komisyon raporlarının 

görüşülmesi.(Karar No:68) 

 

İmar, Plan ve Bütçe, Kültür ve Turizm ile Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik komisyonlarının  

26.05.2021 tarihli raporunda; 

 

KOMİSYON RAPORU 

 

Meclis Komisyonlarımız 26/05/2021 tarihinde Belediyemiz toplantı salonunda İlçemizde 

“Kırsal Mahalle” konusunda toplanmıştır. Toplantımıza geniş katılım sağlanarak komisyon 

üyelerimiz Esat Akkın, Mutlu Gündoğan, Haluk Laçin ile Meclis Üyelerimiz Fatma Tatlı, Tugay 

Eser,  Hilmi Sezer, Hayriye Balkan, Aslı Kaya,  Halit Berk Bayar katılım sağlamışlardır. 

Komisyon toplantısında, katılan meclis üyelerimiz ile birlikte, mahalleye dönüşen 

köylerimizin her biri ayrı ayrı 15 Nisan 2021 tarihinde onanan “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik 

Alan Yönetmeliği” ve imar planları doğrultusunda değerlendirilmiştir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 Nisan 2021 tarihli, 31455 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ ve aynı 

yönetmeliğin 1. Maddesinin 2. Bendinde atıfta bulunduğu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. 

Maddesi (ğ) bendi ve 27. Maddesi incelenmiştir. 

1. Datça İlçesi’nin tamamı 21.11.1990 tarihinden itibaren Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) 

(Datça – Bozburun) ilan edilmiş olup günümüzde de halen tamamı ÖÇK Bölgesi 

kapsamındadır. İlgili yönetmelikte ve kanun maddelerinde Özel Çevre Koruma Bölgeleri 

ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. 

 

2. 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06/12/2012 

tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Muğla İli’nin de içinde bulunduğu 

on üç il büyükşehir statüsü kazanmış ve Muğla İli’ndeki tüm köyler dolayısıyla Datça 

İlçesi’ndeki dokuz köy (Emecik, Kızlan, Karaköy, Hızırşah, Mesudiye, Sındı, Yaka, 

Cumalı, Yazı) köy tüzel kişiliğini kaybederek mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. 

06/12/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı Kanun’la Datça’daki 

mahalle statüsüne dönüşen dokuz mahallenin “Kırsal Mahalle veya Kırsal Yerleşik Alan” 

olarak statülerinin değiştirilmesi; 15 Nisan 2021 tarihli, 31455 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN 

YÖNETMELİĞİ’nin İkinci Bölümünün “Kırsal Mahalle Esasları, İşlemleri ve 

Uygulamaları” başlığının, “Kırsal Mahalle Tespiti” alt başlığında bulunan 4. Maddenin 1. , 

2. Bendleri ve 3. Bendinin a, b, c, ç, d, e fıkralarına göre tek tek değerlendirilmiştir. İlgili 

yönetmeliğin İkinci bölümünde: 

 

 

 

“ İKİNCİ BÖLÜM 

Kırsal Mahalle Esasları, İşlemleri ve Uygulamaları 

Kırsal mahalle tespiti 

MADDE 4 – (1) Kırsal mahalle, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı ve 

sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahallelerde tespit edilir. 
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(2) Kırsal mahalle tespit edilirken birinci fıkradaki şartın yanı sıra söz konusu alanlara 

tanınacak muafiyet ve indirimler göz önünde bulundurularak belediye sınırları içinde benzer 

durumda olan yerler bakımından adalet, eşitlik ve genellik prensipleri de dikkate alınır. 

(3) Bir mahallenin kırsal mahalle olarak tespit edilebilmesi için; 

a) Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi, 

b) Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu, 

c) Belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine 

erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması, 

ç) Mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi, 

d) İmar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması, 

e) Sosyo-ekonomik olarak; kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli bir 

kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal üretimin, 

hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olup olmaması, 

hususlarından bir veya daha fazlası ile benzeri hususlar dikkate alınır” denilmektedir. 

 

 

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde: 

 

• EMECİK MAHALLESİ 

Emecik Mahallesi’nde kısmi imar planları mevcuttur. Ayrıca mahalle statüsüne 

geçtiği günden bugüne kadar yerleşim/gelişim alanlarında geçici yapılaşma 

koşullarına göre (1/25000 Çevre Düzeni Planı) verilen imar haklarıyla birlikte yapı 

stoğu büyük ölçüde artmıştır. Mahalleye bağlı Aktur bölgesinde tatil sitesi, 

Karaincir bölgesinde tatil siteleri ve turizm tesisleri bulunmaktadır. Mahalle 

belediye hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 

  

Ayrıca mahallede imarı bulunmayan tarımsal alanlarda tarımsal amaçlı yapılar ve 

2018 öncesi yapılarak yapı kayıt belgesi almış yapılar yer almakta olup bu nedenle 

yapı miktarı artmıştır. 

 

 

• KIZLAN MAHALLESİ 

Mahalle statüsüne geçtiği günden bugüne kadar yerleşim/gelişim alanlarında geçici 

yapılaşma koşullarına göre (1/25000 Çevre Düzeni Planı) verilen imar haklarıyla 

birlikte yapı stoğu büyük ölçüde artmıştır. Mahalle belediye hizmetlerinden 

yararlanabilmektedir.  

 

Ayrıca mahallede imarı bulunmayan tarımsal alanlarda tarımsal amaçlı yapılar ve 

2018 öncesi yapılarak yapı kayıt belgesi almış yapılar yer almakta olup bu nedenle 

yapı miktarı artmıştır. 

 

 

 

• KARAKÖY 

Karaköy Mahallesi’nde Çevre Şehircilik Bakanlığının 12/01/2021 tarihli 

sözleşmesi ile Nazım İmar Planı ve  Uygulama İmar Planı çalışmasını 

başlatılmıştır. Ayrıca mahalle statüsüne geçtiği günden bugüne kadar 

yerleşim/gelişim alanlarında geçici yapılaşma koşullarına göre (1/25000 Çevre 

Düzeni Planı) verilen imar haklarıyla birlikte yapı stoğu büyük ölçüde artmıştır. 

Mahalle belediye hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 
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Ayrıca mahallede imarı bulunmayan tarımsal alanlarda tarımsal amaçlı yapılar ve 

2018 öncesi yapılarak yapı kayıt belgesi almış yapılar yer almakta olup bu nedenle 

yapı miktarı artmıştır. 

 

 

• HIZIRŞAH MAHALLESİ 

Hızırşah Mahallesi’nde uygulama imar planı çalışması Datça Belediyesi tarafından 

başlatılacak olup ihale aşamasına gelinmiştir. Ayrıca mahalle statüsüne geçtiği 

günden bugüne kadar yerleşim/gelişim alanlarında geçici yapılaşma koşullarına 

göre (1/25000 Çevre Düzeni Planı) verilen imar haklarıyla birlikte yapı stoğu 

büyük ölçüde artmıştır. Mahalle belediye hizmetlerinden yararlanabilmektedir.  

 

Ayrıca mahallede imarı bulunmayan tarımsal alanlarda tarımsal amaçlı yapılar ve 

2018 öncesi yapılarak yapı kayıt belgesi almış yapılar yer almakta olup bu nedenle 

yapı miktarı artmıştır. 

 

 

• MESUDİYE MAHALLESİ 

Mesudiye Mahallesi’nde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar 

planı çalışması devam etmektedir. Ayrıca mahalle statüsüne geçtiği günden bugüne 

kadar yerleşim/gelişim alanlarında geçici yapılaşma koşullarına göre (1/25000 

Çevre Düzeni Planı) verilen imar haklarıyla birlikte yapı stoğu büyük ölçüde 

artmıştır. Mahalleye bağlı Ovabükü’nde, Hayıtbükü’nde yoğun turizm tesisleri 

bulunmakta ve turizm faaliyeti yürütülmektedir. Mahalle belediye hizmetlerinden 

yararlanabilmektedir.  

 

Ayrıca mahallede imarı bulunmayan tarımsal alanlarda tarımsal amaçlı yapılar ve 

2018 öncesi yapılarak yapı kayıt belgesi almış yapılar yer almakta olup bu nedenle 

yapı miktarı artmıştır. 

 

 

 

• SINDI MAHALLESİ 

Mahalle statüsüne geçtiği günden bugüne kadar yerleşim/gelişim alanlarında geçici 

yapılaşma koşullarına göre (1/25000 Çevre Düzeni Planı) verilen imar haklarıyla  

birlikte yapı stoğu büyük ölçüde artmıştır. Mahalle belediye hizmetlerinden 

yararlanabilmektedir. 

 

Ayrıca mahallede imarı bulunmayan tarımsal alanlarda tarımsal amaçlı yapılar ve 

2018 öncesi yapılarak yapı kayıt belgesi almış yapılar yer almakta olup bu nedenle 

yapı miktarı artmıştır. 

 

 

 

• YAKA MAHALLESİ 

Yaka Mahallesi’nde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

çalışmalarında onay aşamasına geçilmek üzeredir. Ayrıca mahalle statüsüne geçtiği 

günden bugüne kadar yerleşim/gelişim alanlarında geçici yapılaşma koşullarına 

göre (1/25000 Çevre Düzeni Planı) verilen imar haklarıyla birlikte yapı stoğu 

büyük ölçüde artmıştır. Mahalleye bağlı Palamutbükü’nde yoğun turizm tesisleri  



5 

 

 

bulunmakta ve turizm faaliyeti yürütülmektedir. Mahalle belediye hizmetlerinden 

yararlanabilmektedir. 

 

 

Ayrıca mahallede imarı bulunmayan tarımsal alanlarda tarımsal amaçlı yapılar ve 

2018 öncesi yapılarak yapı kayıt belgesi almış yapılar yer almakta olup bu nedenle 

yapı miktarı artmıştır. 

 

 

 

• CUMALI 

Cumalı Mahallesi’nde: Çevre Şehircilik Bakanlığı 12/01/2021 tarihli sözleşmesi ile 

Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı çalışmasını başlatılmıştır. Ayrıca 

mahalle statüsüne geçtiği günden bugüne kadar yerleşim/gelişim alanlarında geçici  

yapılaşma koşullarına göre (1/25000 Çevre Düzeni Planı) verilen imar haklarıyla 

birlikte yapı stoğu büyük ölçüde artmıştır. Mahalleye bağlı Palamutbükü’nde 

yoğun turizm tesisleri bulunmakta ve turizm faaliyeti yürütülmektedir. Mahalle 

belediye hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 

 

 

Ayrıca mahallede imarı bulunmayan tarımsal alanlarda tarımsal amaçlı yapılar ve 

2018 öncesi yapılarak yapı kayıt belgesi almış yapılar yer almakta olup bu nedenle 

yapı miktarı artmıştır. 

 

 

• YAZI MAHALLESİ 

Yazı Mahallesi: Mahalle statüsüne geçtiği günden bugüne kadar yerleşim/gelişim 

alanlarında geçici yapılaşma koşullarına göre (1/25000 Çevre Düzeni Planı) verilen 

imar haklarıyla birlikte yapı stoğu büyük ölçüde artmıştır. Mahalle belediye 

hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 

 

Ayrıca mahallede imarı bulunmayan tarımsal alanlarda tarımsal amaçlı yapılar ve 

2018 öncesi yapılarak yapı kayıt belgesi almış yapılar yer almakta olup bu nedenle 

yapı miktarı artmıştır. 

 

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

İlçemizdeki dokuz mahalleyi genel olarak değerlendirdiğimizde: 

Köy tüzel kişiliklerini kaybettikleri günden bugüne kadar geçen süreçte yapı 

stoklarının büyük oranda arttığı görülmektedir. Özellikle pandemi süreciyle 

birlikte, ilçemize dolayısıyla mahallelerimize olan gayrimenkul talebi her geçen  

gün artarak devam etmektedir. Bu da mahallelerimizdeki sosyo-ekonomik yapıyı 

değiştirmiştir.  

Mahallelerde oluşan yeni yapılar çoğunlukla 2. konut / yazlık / günlük 

kiralık…vb  amaçla kullanılmakta olduğundan, 31455 sayılı KIRSAL 

MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ’nin 4. 

Maddesinin 2. Bendini de dikkate alarak her mahalle bir bütün olarak 

değerlendirilmiş, mevkii ve bölge ayrımı yapılmamıştır. Madde 4’de “Madde 4 (2) 

Kırsal mahalle tespit edilirken birinci fıkradaki şartın yanı sıra söz konusu alanlara 

tanınacak muafiyet ve indirimler göz önünde bulundurularak belediye sınırları  
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içinde benzer durumda olan yerler bakımından adalet, eşitlik ve genellik 

prensipleri de dikkate alınır” denilmektedir. 

 

SONUÇ: 

Madde 1 ve Madde 2’deki değerlendirmeler ve bulgular sonucunda dokuz mahallenin 

(Emecik, Kızlan, Karaköy, Hızırşah, Mesudiye, Sındı, Yaka, Cumalı, Yazı) KIRSAL MAHALLE 

VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN niteliği taşımadığı, bu kapsamda İlçemizde Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Meclisine teklif edilecek Kırsal Mahalle nitelikli alan bulunmadığı hususu oy çokluğu 

ile kabul edilmiştir.  

 

ŞERH (Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR):  

Muğla İlimizin Büyükşehir Belediye statüsü kazanması ile birlikte ilçemizde yer alan 

köyler mahalleye dönüşmüş olup bu alanların kırsal nitelikleri dikkate alınarak 15 Nisan 2021  

tarih 31455 sayılı Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği çıkarılmıştır. İlgili 

yönetmeliğin 4. Maddesinde Kırsal Mahalle Esasları, İşlemleri ve Uygulamaları belirtilmiştir. 

Maddeni sonunda ise (ulaşım, hizmetlerden yararlanma, merkeze uzaklık, köy karakterinin devam 

edip etmemesi vb) kriterlerin tamamının değil bir veya birden fazlasına sahip olunması 

yönetmeliğe göre yeterli görülmektedir.   

Bu sebeple, İlçemiz Emecik Merkez Mahallesi (Karaincir, Aktur ve Emecik kıyı kesimi hariç 

olmak üzere) Datça merkezine uzaklık, kanalizasyon olmaması, alt ölçekli imar planının 

bulunmaması sebepleriyle kısmi Kırsal Mahalle statüsüne alınmalıdır. 

Kızlan Mahallesi ise bu kriterler çerçevesinde, mevcut köy yerleşimin bulunduğu alan Kırsal 

Nitelikli Alan olarak tespit edilmelidir. Bu köyde hayvancılık ve tarım devam etmekte olup 

yönetmelikte belirtilen tanımlara uygundur. Alt ölçekli planları bulunmamaktadır, kanalizasyon 

altyapısı vb hizmetlerin tamamına erişim yoktur. 

Hızırşah Mahallemizde hayvancılık ve tarımsal faaliyetler (ipek böcekçiliği vb.) devam 

etmektedir. Ayrıca alt ölçekli planları bulunmamaktadır. Kırsal yerleşim özelliği devam 

etmektedir. 

Karaköy Mahallemizin merkezinde de madde 4’de belirtilen kriterlerden birden fazlasının 

bulunduğu görülmekte olup Kırsal yerleşim özelliğinin devam ettiği görülmektedir. 

Sındı Mahallemizde yer alan mevcut köy merkezi, Zeytincik, Sazak, Örencik gibi küçük ölçekli 

alt bölgelerde dahil olmak üzere köyün tamamı Kırsal Mahalle statüsüne alınmalıdır.  

Yaka Mahallemizde Palamutbükü’ nde yer alan Turizm Tesis Alanı ve Köykent alt bölgesi hariç 

tutularak  Kumyer ve Yaka Merkezinin Kırsal Niteliği devam etmekte olup tarım ve hayvancılık 

da yapılmaktadır. Merkeze olan uzaklığı da dikkate alındığında Kırsal Mahalle statüsüne 

alınmalıdır.  

Cumalı Mahallemizde ise Turizm Tesis Alanları bulunan Palamutbükü ve Murdala hariç tutularak 

Çeşme ve Cumalı Merkez bölgelerinin Kırsal Mahalle olarak tespit edilmesi gerekir.  

Yazı Mahallemizin ise tamamının tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, merkeze olan uzaklıkları,  

dikkate alındığında kırsal yerleşim özelliğinin devam ettiği konuları dikkate alınarak Kırsal 

Mahalle olarak tespit edilmesi gerekmektedir.  
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Yukarıda belirttiğim köylerin, ilgili yönetmeliğin 4 maddesinde yer alan kriterler  ve 3. 

Maddesinin ç bendinde yer alan ”Kırsal Yerleşik Alan: … tamamı Kırsal Mahalle olarak tespit 

edilmeyen mahallelerde tamamı on bin metrekareden az olmamak kaydıyla belirlenen alanı”  

maddesi doğrultusunda Kırsal Mahalle olarak Büyükşehir Belediyesine teklif edilmesini gerekli 

görüyor ve belirttiğim sebeplerle yukarıda belirtilen karara katılmıyorum. Alınacak olan meclis 

kararının Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere gönderilmesini istiyorum. 

Denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan müzakere neticesinde; 

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun Adalet ve Kalkınma  Partisi grubundan 3  ve Milliyetçi 

Hareket Partisi grubundan 2 olmak üzere toplam 5(beş) ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk 

Partisi grubunun 11 kabul oyu ile komisyondan geldiği hali ile kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE 

KARAR VERİLDİ. 

 

Atık kabul tesisi ücret tarifesi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun 

görüşülmesi(Karar No:69) 

 

Plan ve Bütçe komisyonunun 25.05.2021 tarihli raporunda; 

 

     

      DATÇA BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

 

 

         İlçemiz İskele Mah.  Liman mevkiinde, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve 35 tekne 

kapasiteli Yat Yanaşma Yerinde, gemilerden kaynaklanan atıkların kabulü ve bertarafının 

sağlanması hizmeti verilen Atık Kabul Tesisi kurulu bulunduğu ve faaliyetine devam etmekte 

olduğu Çev. Kor. Ve Kont. Md. birimimizin 06.05.2021 tarihli müzekkeresinde belirtilmiştir.    

          26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık 

Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve 

tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı 

Tebliğde belirtilmiştir. Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisinde 2020 yılında uygulanacak 

Fiyat Tarifesi, Belediye Meclisimizin 07.07.2020 tarihli oturumunda Meclis görüşüne sunulmuş 

ve Atık Kabul Tesisine atık kabulü ile ilgili, günlük döviz kuru verilerine göre, 2020 yılı Gelir 

Tarifesi Teklifi Belediye Meclisimizce değerlendirilmiş ve 04.08.2020 tarihli Belediye Meclisi 

oturumunda karara bağlanmıştır.  

            2021 yılı için, gemilerden kaynaklanan atıklar ile ilgili ücret tarifesi, Çev. Kor. Ve Kont. 

Md. birimimizce, günlük döviz kuru göz önünde bulundurularak hesaplanmış ve Belediye 

Meclisimiz görüşüne  

 

teklif şeklinde sunulmuştur. Belediye Meclisimizin 18.05.2021 tarihli toplantısında, 2021 Yılı 

Atık Kabul Tesisi Tarifesinin  hazırlanması konusunda Komisyonumuz görevlendirilmiş olup, 

Komisyonumuz, 25.05.2021 tarihinde, saat 11:00 itibariyle, Komisyon Başkanımız Hilmi SEZER, 

Üye Şinasi Tugay ESER ve Üye Haluk LAÇİN katılımıyla, Belediye Başkanlığı odasında 

toplanmıştır.               

          Yapılan çalışma ve hesaplamalar sonucu, 2021 yılında da Yat Yanaşma Yerinden 

faydalanan teknelerden  çöp (Marpol V) bedeli alınmaması uygun görülmüş, 2021 Yılı Datça Yat 

Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi Fiyat Listesi hazırlanmış ve Meclisimiz görüşüne sunulması 

komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

           05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı R.G. de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğde belirtilen atık 

türlerinden, Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisine kabul edilebilecek atıklar, sintine suyu, 

atık yağ,  atıksu(MARPOL EK-IV), çöp(MARPOL EK-V) dir. Tebliğde fiyat birimi Euro olarak 
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alınmıştır. Liman sınırları içinde sefer yapan teknelere en fazla %50, sailing tekneleri, guletler ve 

motoryatlara en fazla %40 indirim uygulanmaktadır. Buna göre, örnek olarak, atıksu için 

hesaplama yöntemi şu şekildedir. Özel tekneler için(% 40 indirim uygulanması halinde) atıksu 

bırakma ücreti =  15 Euro x 0,60 x Euro TL. karşılığı, günübirlik tur tekneleri için(% 50 indirim 

uygulanması halinde) atıksu bırakma ücreti = 15 Euro x 0,50 x Euro TL. karşılığıdır. 

Hesaplamalar yapılırken günlük döviz kuru baz alınmaktadır, hazırlanan tarifede % 18 KDV. 

miktarı fiyatlara dahildir. Bilgi ve görüşünüze arz ederiz. Denilmektedir. 

 

 

 

 
 

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği hali ile kabulüne OYBİRLİĞİ 

İLE KARAR VERİLDİ. 

 

İlçemizde tabela yönetmeliğine uygun ödüllü en iyi tabela yarışması düzenlenmesi 

konusunun görüşülmesi (Karar No:70) 

 

İlçemizde tabela yönetmeliği hakkında tabela yarışması düzenlenmesi, bu konu ile ilgili 

kriterlerin belirlenmesi ve kriterlere ilave olarak nasıl bir ödül sistemi geliştirileceğinin 

belirlenmesi adına en iyi tabela yarışması düzenlenmesi konusunun Meclis  Kültür ve Turizm 

Komisyonu ile  Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonlarına havale edilmesine, komisyonlar 

raporunu tamamladıktan sonra Temmuz ayı meclis toplantısında yeniden görüşülmesine 

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 

 

Gelirin 

Türü  

 

Gelirin Dayanağı 

 

Gelirin Adı 

Birimi (sefer, 

m3) 

 
KDV 

Oranı 

(%18) 

 

2021 Yılı Gelir 

Teklifi 

 

    Ücret 

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde 

Uygulanacak Ücretler ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ 

Atık Kabul Tesisinde 

Teknelerden PİSSU (Atık su) 

Alımı (Sealing 

Tekneleri, Motor 

Yatlar,Guletler) 

 

Sefer 

 

18% 

 

100,00 TL./ Sefer 

 
Ücret 

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde 

Uygulanacak Ücretler ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ 

 
Atık Kabul Tesisinde Teknelerden 

PİSSU 

(Atık su) Alımı(Günübirlik Tur 

Tekneleri) 

 
Sefer 

 
18% 

 
80,00 TL./ Sefer 

 
Ücret 

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde 

Uygulanacak Ücretler ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ 

Atık Kabul Tesisinde 

Teknelerden Sintini ve Atık yağ 

Alımı ( 

Günübirlik Tur Tekneleri) 

 
Sefer 

 
18% 

 
182,00 TL./ Sefer 

 
Ücret 

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde 

Uygulanacak Ücretler ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ 

Atık Kabul Tesisinde 

Teknelerden Sintine ve Atık Yağ 

Alımı(Sealing Tekneleri, Motor 

Yatlar,Guletler) 

 
Sefer 

 
18% 

 
220,00 TL./  Sefer 
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Bir sonraki meclis toplantısının 06.07.2021 Salı günü saat 10:30 da belediyemiz meclis 

toplantı salonunda yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


