
ü ffiuil[lilil lü[lillili[rlll]illul1 1lll

-0-lioıt
L:,--,-J ffiPffi

FETHıYE TıtARET VE 5ANAYı oınsı

BODRUM SUALTI ARKEOLOıİ ilıÜzı Taril-ı : 0110212020ıvıÜ»Ünı.ÜĞÜ Sayı : 73933390-622.99-1- 1604
Bodnım Kalesi-484OO-BodrumiMUĞLA Konu : Diğer

TürkiYe'de ve dünYada, tektonik hareketler ve clepremler ile deniz suyu seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak
sı-ıyun altında kalmıŞ Çok saylda antik harabe bulunmaktadır. Bunlardin biri de Muğlanın Fethiye ilçes-ine bağlı,
dünYadaki YatÇıların Çn öneın|i uğrak noktası olan Göcek Beleıliyesi'nde Skopea Mar]na ve Marintürk'yatınınaiki
antik kent kalıntılarının bulunduğrı, batık ''Kaliıııclıe Harabjeri,dir. Göcek kent ırrerkezinde Büngüş Koyu
Mevkiinde bulunan, deniz altında çıplak gözle bile görülebilen antik Kalimche kentinin ortaya çıkarılması İçin Gocekhalkı Yıllardır mücadele etmektedir. Geçtiğimiz haftalarda çevre ve şehircilik Bakanlğı İarafından kıy, kenar
Çizgisinin deniz tarafında kalan alana ait "İskele Alanı ve Emniyet Müdürlüğü Gi.imrük Alanı,, yapılması amaçlı
nazım imar Planı ve uygulama alanı imar planları, Çevre ve Şehiİcilik Bakan[gı Muğla iı Müdürıüğü sitesinde İ0
gün süre ile askıYa ÇıkarılmlŞtır. Bu olay kamuoyuııda büy.ük yankı uyandırmış] Fetğe ve Göcek'ten sivil toplum
kuruluŞları ve vatandaŞlar bir araya gelerek Muğla İl VtlOllrltlgü'ıre itirazda bulunmuşlardır. Bu pİanın
uygulanmasıyla Kaliınche kentine ait olduğu düşünüIen antik yapı kaİntılarının do|gu altında kalacak, tarihi kent
tarihte kalacaktır. Halihazlıda 6000 m2 yüzölçümlii alanın jeniz dolgusu yapıüacİk kısmında; antik Kalimche
Harabelerine Yönelik tespit ve tescil işlemleri devanı etmektedir. Ayrıca,6 bin metre karelik bir alanın güvenlik
anraÇlı kaPatılıP deniz dolgusu. yapılarak kıyı kenar çizgisine inşaatlaİın yapılınası, 362 l sayılı Kıyı Kanunu-ve ilgili
yönetmelikleri ile 3l94 sayılı iınar Kanunu ve ilgili yönetıneliklerine aykırıdır

Buna ilaveten, bu Planın uYgulanıaya konulması durumuncla, itiraza konu olan alanda yapılacak müdahaleler hem
kara hem de deniz ekosisteminde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlara neden olaçakt,İ. Ayr,.u, Göcek Körfezinde
YaklaŞık 3000 Yat Bağlama KaPasiteli Yat Limanı, Yat Bağlama İskeleleri ve Çekek Alanıarı bulunmaktadır.
Halihazırda Göcek Körfezinin taşıma kapasitesinin üzeriırde olİn bu sayı, bu imar planıyla getirilmesi planlanan yeni
kullanlm biıraları ile artacaktır. Bu durunun hem kara hem de deniz trafiğinin tiıiĞn-esine iebep olacağı
öngörülmektedir.

GöÇek sahil Şeridinde ve kıyı alanlarındaki mevçtıt imar planları 362 l sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun
UYgulanıııasına Dair Yönetınelik gereği revizyonlar yapılarak yasal lıale getırİlıneden ,e mevzuatlardaki açıklanan
Iıususlar Yerine getirilmeden, salıil şeridinde ve kıyı alanlarında yeni birİıııar planı onaylanması hulcuka, İşleyişe,
Şehircilik ilke ve PrensiPlerine uygun olmayan bir uygı.ılama olacakhr. Bu kapİamda, 
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Kalimche harabelerinin üstiine yapılması planlanan deniz dolgusunun önlenmesi, tarihi ve kültiirel dğeri bulunan
alanın korunması adlııa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Muğla Çevre ve şehircilik iı vtiotirıtigti ile Kültür ve
Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması konusı"ında dİsteğinizi önemle arz ederiz.
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