
ğFErHiYEBELEDIYEsl

§ayı
Konu

z 427986321310.99
: Kııaçulha Mah.23 nolu bölgenin
3194118. madde uygulamasının 2. kez askı ilanı.

FETHiYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI,NDAN

Belediyenıiz. Karaçulha üFethiye) l/l(ıt)0 Öıçekıi Uygulama imar Planı Kapsamında
yer alan Bclcdiycn,ıiz. Karaçulha tı,Iahallesi ( l.'cthiye) Kataçulha Ö.ç.«. Dışı ı/1O0o Ölçekli
Revizüon vc ilaı,e l_Iygulaurıı inıar Plını. o21d-l5a-lc ve o22d-15;-2d imaı paftalaıında yer
alan, Karaçulha Mahallesi, 2579, 2580, 2581.2582,2590, 2655, 5275, 5279, 5r8o, 5284, O72,
6273, 6434, 6542, 6545,6690, 6691, 6692, 6693,6694,6695, 6696, 6697, 6698, 6699,6700,
6701, 6702 ve 6703 nolu parseller, 354 ada 1,2,3 ve 4 nolu parseller, 376 ada 1,2,3 ve 4 nolu
Paıseller, 378 ada l ve 2 nolu parseller ile imar planına göre yoldaıı ihdas edilerek, Dtizenleme
ortaklık payının (D.o.p.) düşiirülınesi için tekraı kamuya terk edilecek yoldan ihdas
parsellerinin yeı aldığı ve diğer taşınmazlann tek başına inşaat yapmaya uygun imar parseline
döni§mesini sağlamak amacıyla Karaçulha 23 nolu 'lS.madde uygulumu böÇsinde 3lb+ Sayılı
Imar Kanuııu'nıın l8.maddesi, l8.madde uygulama yönetmeliği re Ö.ç.k. Dışı Karaçulha
(Fethiycı l/l(xx) Ölçek]i uygulama imar planı htıkımıerinin 

-ilgili 
maddelerine göre imar

uygulama işlemlerine (arazi ve arsa diDenlemeleri) ait parselasyon planlan ve dagıtım
cetvelleri. lJelctliyenıiz Encüıııeııi'nin |3^'l7l?02| tarih ve 20l7 sayıIı karİrı ile kabul edilmiş
oluP, lüuğla Biiyükşehir Belı.,diyesi Encüıııeni'nin 2lll0l2021 tarih ve 477 kararı ile onaıımış ve
l2l11l2.02l , l3/l2/202l tarihlcri arısında belcdiyemizde askıya çıkarılıp ilan edilmiş, askı ilan
süresi iÇinde yapılan itirazlar belediyemizce değerlendirilmiş ve 0l/üDa22 tarih ve İ059 sayılı
encümen karan alınarak Büyiikşehir Belediyemizce de bu itirazlaıın değerlendirilmesi ve karara
bağlanması için Muğla Büyiılçehir Belediye Başkanlığı'na gonderiımişti. Büyi.ıkşehir
Belediyemizce karaçulha 23 nolu bölgeye ilişkin itirazlar değerlendirileıek Büyukıehir
BelediYesi Encümeninin 24/0312022 tarih ve 192 sayılı encümen karan ile karara bag1anmİşır.
P! karar da BüYirkşehiı Belediye Başkanlığının 0610412022 tarih ve E. 99010 sayılı yazıları ile
belediYemize iletilmiŞtir. Bahse konu yazıda, l. Askı ilau süıesi içeıisinde itirazlar sonucu uygun
göriilen itiraza göre değişiklik yapılan ve Belediycmiz Encümeninin 0l/0312022 tarih ve İ059
sayılı karan ile onaylanan karaçulha Mahallesindeki 23 nolu bölgenin parselasyon planı ve
dağıtım cetvellerinde yapıları itirazlar nedeniyle değişikliğe gidildiği İçln ı iİi$ ay s1ıre iİe tekar
asılması belirtildiğinden dolayı karaçulha Mahatlesi'ndeki }3 noıu bolgeye iıişkin parselasyon
planlan ve dağıtım cetvelleri 2. kez askıya çıkanlmıştır.

_ Bu nedenle kaıaçulha Mahallesindeki 23 nolu uygulama sahasınrn, parselasyon planı ve
dağıtım cetvellerinin bir nüshası 2. kez, 13104/2022 tarihinden itibaren ilgililerinin incelemesi
için saat o8.30'da askıya çıkarılınış ol,ıp, l2/05D022 tarihi mesai bitimine kadar 1(bir) ay süre
ile Belediyemiz, plan ve proje Müclürlüğü koridorundaki iları panosunda askıda kalacaktır. 

-

Askı süresi bitiminde kesinleşecek olan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinde
gösteri|en parsel v,e nıalikleri .3 l94 SayıIı İnıar Kanunu'nun 18.maddesi, l 8.madde uygulama
yönetmeliği ,e Ö.ç.K.rıışı Karaçullia ı!'cıhiye) l/lO00 Ölçekıi uygrır-u 
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Hükünılerinin ilgili hiikümlcrinc göre re§'en tapuya tescil ettirilecektir.
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yukandaki ada ve parsel numaıalaıı yazılı taşınmaz sahiplerine 720l sayılı Tebligat
Kanunu'nun 29. ve 3|94 Sayıh imar Kanunu'nun l8.,l9. maddeleri ve 22.02.2020 tanh ve
31047 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yüriıılüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri
Hakkında Yönetmelik Hiiki.imlerinin Parselasyon Plaıılarının Tebliği başlıklı 26. maddesine gore
ilanen tebliğ olımur.
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ASKI iLAN TUTANAĞIDİR

BelediYemiz Encümeninin |3lO7 /202l tarih ve 20l7 sayılı kararü ile kabul edilen Karaçulha
Mahallesindeki 23 nolu l8. madde uygulama sahasınln 3194 Sayılı imar Kanununun lE. madd€
uygulaması .işlemlerine ait parselasyon planlarl ve dağtım cewelt;ri, Muğla Büyükşehir Belediyesi
Encümeni'nin 2lll0l202l tarih ve 477 sayılı kararı ile onanmlş ve'|2/lll202l _ l3ll2l202l larihleri
arasında belediYemizde askıya çıkarılıp i|an ediImiş, askı ilan süresi içinde yapılan itirazlar belediyemizce
değerlendirilmiŞ ve 0l /03D022 tarih ve l059 sayılı belediyemiz encümİn kararı alınarak Bıiyu§ehiı
BelediYemizce de bu itirazIarın değeılendirilmesi ve karaıa bağlanması için Muğla Büyttlşehir Öelediye
Başkanlığı'na gönderilmişti. Muğla Büyü§ehir Belediyesince karaçulha zi noıu büıgeye iıişiin
0_|/03!20?? tarih ve 1059 sayılı belediyemiz encümen kararı ve itİıazlar degerlendirilİreı< Mugla
Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 24/03/20?2 tarih ve l92 sayılı encümİn kararı ile uygun
görü.lmüŞıüİ- Bu karar da MuğIa Bİyükşehir Belediye Başkanlı ğının 06104/2022 tarih ve E.990l0 sayılı
Yazılan ile belediYemize iIetilmiŞtir. Bahse konu yazıda" |. asİı ilan soresi içerisinde yapılan itirazlaı
sonucu uygun görüıen itirazlara gore değişiklik yapılan ve BeIediyemiz Encümeninin 0llüjzoz2larih ve
l059 saYllı kaıarı ile onaylanan Karaçulha Mahallesindeki 23 nolu bölgenin parseIasyon planı ve dağıtım
cewellerinde Yapılaı itirazlar nedeniyle değişikliğe gidildiği için niı 1ıl'ay süre ile'tekrar asıİması
belinildiğinden dolaYı Karaçulha Mahallesindeki Zl nolu UoĞeye ilişkin parselasyon p|anları ve dağıtım
cetveIlerinin 2. kez askıya çıkanImıştır.

. Bu nedenle Belediycnıiz Karaçulha ( Fethir-c) l/l000 Ölç€kli Uygulama imar Planı Kapsamında
ycr alan Belcdiyemiz. Karaçıılha MahaIlesi (Fcthi}c) KaraçuIha Ö.Ç.K.'Dışı l/l000 Ölçekli Revizyon ve
Ilave Uygulanıa iırıar Planı. o]]d-I5a-lc ve O]2d-l5a-2d imar paftalannda yer aIan, Karİçulha
Mahallesi, 2579, 2580, 2581, 2582, 2590, 2655, 5275, 5279,5280, 5284, 6272, 62i3, 6434, 6542, l,545,
6690, 669l , 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700, 670l, 6702 ve 6703 nolu paıseller.
354 ada l,2,3 ve 4 nolu Parseller, 376 ada |,2,3 ve 4 nolu parseller, 378 ada l ve 2 nolu parsel|eİ ile imar
planına göre yoldan ihdas edilerek, Düzenleme ortakhk payının (D.o.p.) düşürülmesi içın tekar kamuya
ıerl edilecek Yoldan ihdas parsellerinin yer aldığı Kırıçulhı Mıhılle§i 23 nolu uygulama bölgesinin
3 t9'l Sal'ılı lrnar Kanununun l8. maddesİne ve Karaculha (Fethiye) l/l000 Ölçetıi uyİuıa-a ı-uİ'plun,
hükümlerine ve YaPı|an itirazlara göre tekrar hazırlanan parselasyon planları ve dagıtıİ1 cetvelleıi 2. kcz
l3/04l20Z2 tarihinde saat 08.30'da Belediyemiz, Plan ve Pğe Müdü;lüğü koridorıİndaki ilan panosunda
askıya Çıkarılmış o|up, l (bir) ay süre sonunda lzt\5tz022 taiihinde saat l7.30 ,da askıdan indlrilecektir.
l2/04/2022
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