
MUĞLA CUMHURIYET BAŞSAVCILIĞI’NA                                  

 

 

 05/04/2022 

 

SUÇ DUYURUSUNDA  

BULUNANLAR  : Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği 

       

  

ŞÜPHELİ       : 1-  Muğla Valisi Orhan Tavlı 

 

2- Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve suça iştirak 

eden görevlilerin tümü (açık kimlikleri tarafımızca 

bilinmemektedir.) 

 

 

SUÇ              : Ula İlçesi, Akyaka Mahallesi’nde Gökova Özel Çevre Koruma 

Bölgesi içerisinde yer alan ve doğal sit statüsü bulunan alan orman alanında orman yolu 

bakım çalışması adı altında, görevi kötüye kullanmak suretiyle; imar planında bulunmayan, 

yasalara aykırı bir çevre yolu inşaa etmek üzere yüzlerce ağacın kesilerek doğaya zarar 

verilmesi, çevreyi kirletme suçu, 6831 Sayılı Yasaya muhalefet 

  

 

SUÇ TARİHİ   : Bilinen son eylem tarihi 11.12.2021 

 

AÇIKLAMALAR   :  

 

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, Kesin Korunacak Hassas Alan 

statüsündeki orman alanında ağaçlar 2021 yılı içerisinde bilinmeyen tarihlerde kesilerek 18-

20 metre genişliğinde bir otoyol güzergahı açılmıştır. Muğla Valiliği’nin web sitesinde 

11.12.2021 tarihinde yer alan bir haberde, ağaçların kesildiği alanda çektirilen bir fotoğrafa 

yer verilerek “Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve Ula Belediye 

Başkanı Özay Türkler ile Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 

destekleriyle Ula Belediyesi tarafından yapılacak Akyaka Çevre Yolunda incelemelerde 

bulundu” denilmiştir (Bkz Ek-1).   

 

Söz konusu çevre yolunun yasalara uygun olup olmadığını anlamak üzere CİMER 

üzerinden yapılan bilgi edinme başvurusuna şu cevaplar alınmıştır: 

 

1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu 

Şube Müdürlüğü’nün 26.1.2022 tarihli cevabında “Muğla İli Ula İlçesi Akyaka Mahallesinde 

Çevre Yolu Projesi kapsamında herhangi bir Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusu 

bulunmamaktadır.” denilmiştir (Bkz Ek-2). 

 

2) Ula Belediyesi’nin 31.12.2021 tarihli cevabında  “Onaylanmış, Akyaka İmar Planına 

işlenmiş bir Akyaka Çevre Yolu Projesi olmadığı” bildirilmiştir (Bkz Ek-3). 

 

3) Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü TBVK Şubesinden 

8.2.2022 tarihinde gelen cevaba göre “Muğla İli, Ula İlçesi, Akyaka Mah. Köyiçi Mevkiinde 

264-2 kod no.lu Akyaka Yolu ve Akyaka Orman Yolunun tamir ve bakım yapılarak 



kullanılması talebinin; 109 sayılı İlke Kararında Kesin Korunacak Hassas Alanlarda 

yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hükümler arasında yer alan “d. Orman yangın yolu 

açılmasına, ormanların bakım ve onarımı, orman zararlıları ile mücadele edilmesi amacıyla 

çalışmalar yapılmasına izin verilebilir” hükmü doğrultusunda uygun olduğuna karar verildi.”  

Yani Orman Bölge Müdürlüğü yalnızca orman yolu bakımı için izin vermiştir” denilmiştir 

(Bkz Ek-4). 

 

İlgili kurumların verdikleri yukarıdaki bilgiler doğrultusunda; Muğla Valiliği’nin web 

sitesinde duyurusunu yaptığı çevre yolu projesi Akyaka İmar Planında yer almadığı, ayrıca 

ÇED izninin alınmadığı anlaşılmıştır. Yine verilen cevaplardan anlaşıldığı üzere, söz konusu 

yol çalışmasının yapıldığı alanda yalnızca Orman Bölge Müdürlüğü’nün  264-2 nolu orman 

yolunun bakımı için talep ettiği izne Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi tarafından verilen 

onay söz konusudur. Bu izin yalnızca mevcut orman yolunda bakım amaçlı çalışmayı 

kapsamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevzuatı, en geniş orman yolunun 7m 

genişliğinde olmasına izin verirken söz konusu güzergahta ağaçlar kesilerek, taşlar kırılarak 

18-20 metre genişliğinde yol açılmıştır (Bkz. Ek-5).   

 

Hakkında suç duruyusunda bulunduğumuz yetkili ve görevliler; yukarıda açıklanan 

eylemleri ile birden fazla kanun maddesini açıkça ihlal etmişlerdir. 

 

Türk Ceza Kanununun “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 181. Maddesi açıktır;  

 

(1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, 

atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.  

(3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde, 

yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır.  

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor 

hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin 

doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla 

ilgili olarak işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar 

adlî para cezasına hükmolunur.  

(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hakkında 

bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

 

Ayrıca yine Türk Ceza Kanunu “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı  

 

Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya 

yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

Söz konusu alan aynı zamanda Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan, 

Kesin Korunacak Doğal Koruma Alanı statüsünde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan nesli tükenme tehditi altındaki bitki 

ve canlı türlerinin yaşam alanıdır. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan parsellerde 

yapılan tahribat aynı zamanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümlerini de 

ihlal edilmiştir. 

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun “CEZALAR” başlıklı 65. 

Madde hükmü açıktır;  

 



“Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile 

korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, 

bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten 

sebebiyet verenler ile (…) (1) izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya 

yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla 

cezalandırılır. (1) 

 

Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni verenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 

beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. 

 

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiiller, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt 

dışına kaçırmak amacıyla işlenmiş ise verilecek cezalar bir kat artırılır. 

 

Kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar 

Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratları, 

kültür varlıkları yönünden bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş 

yerlerde yetkili idarelerden, koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmamış yerlerde 

koruma bölge kurulu müdürlüklerinden; tabiat varlıkları ve doğal sit alanları yönünden ise 

çevre ve şehircilik il müdürlüklerinden izin almaksızın ya da izne aykırı olarak yapanlar veya 

yaptıranlar, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır” 

denilmektedir.  

 

 

 Söz konusu alanın orman sınırları içinde yer alması ve kesilen ağaçların da 

ormanıın bir parçası olması nedeniyle tarif edilen eylemler aynı zamanda Orman 

Kanunu’na muhalefet suçunu da teşkil etmektedir.  

 

6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 14. Maddesi: 

 

III. Ormanların muhafazası:  

Madde 14 – Devlet ormanlarında:  

A) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları 

boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan 

yalamuk, pedavra hartama çıkarmak;  

B) Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk 

veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, 

kök sökmek, kömür yapmak; …Yasaktır. Şeklinde düzenlenmek suretiyle yasaklanmıştır.  

 

Yine Orman Kanunu’nun 91. Maddesi:  

 

Madde 91 –14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleri ile yasak edilen fiillerden dikiliden ağaç 

kesenler, kökünden sökenler veya hayatiyetini sona erdirecek şekilde boğanlar, ağaçlardan 

yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî 

para cezasıyla cezalandırılır. Ancak suçun konusunun münhasıran yakacak nitelikte emval 

veren ağaç olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir. Suçun konusunun fidan 

olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır. Fidan ekim sahasını bozan 

kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.  

 



Birinci fıkradaki ağaç kesme ve sökme fiillerinin işlenmesinde motorlu araç ve 

gereçler kullanılması halinde verilecek ceza bir kat artırılır. Ancak, fidanlar hakkında bu 

hüküm uygulanmaz.  

 

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı 

bulunmayan fiilleri işleyenlere, ikiyüzelli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî 

para cezası verilir. Bu fiillerin, 3 üncü madde gereğince orman rejimi altına alınan yerlerde 

veya 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeler gereğince muhafaza ormanı veya milli park olarak 

ayrılmış ormanlarda işlenmesi halinde verilecek idarî para cezası beşyüz Türk Lirasından az 

olamaz. Bu fiilin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine de karar verilir. 

 

SONUÇ ve TALEP  : 

 

Yukarıda açıklananlar vakıalar doğrultusunda şüphelilerin görev ve yetkilerini kötüye 

kullanarak, iştirak halinde ve kasten işledikleri eylemler ile uluslararası sözleşmelerle koruma 

altına alınmış ve aynı zamanda orman sınırları içinde yer alan alanlarda doğaya zarar verme, 

izinsiz orman kesme, imar kirliliği yaratma ve Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na 

muhalefet suçları nedeniyle bir soruşturma başlatılmasını ve şüpheliler hakkında kamu davası 

açılarak cezalandırılmalarını talep ederim. 

 

 

 

       SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN 



  

DELİLLER :  

1-  Muğla Valiliği’nin web sitesinde yer alan haber 

2- CİMER başvurusuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED ve Çevre 

İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün cevabı 

3- CİMER başvurusuna Ula Belediyesi cevabı 

4- CİMER başvurusuna Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü TBVK 

Şubesi’nin cevabı 

5 – Mevzuata aykırı olarak orman içinde açılan yol  

 

HUKUKİ SEBEPLER : TCK,  Sair yasal mevzuat  

 

TALEP SONUCU : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle söz konusu orman alanında; 

1. Akyaka Çevre Yolu inşa etmek üzere belirtilen eylemlere izin veren Muğla Valiliği ve 

orman yolu bakımı için alınan izni, izin sınırlarının dışına çıkarak orman yolunun 

genişletilerek çevre yolu için altyapı çalışmasına dönüştürmek için kullanan Muğla 

Orman Bölge Müdürlüğü hakkında görevi ihmal suçu,  

2. yasadışı olarak ağaçları keserek doğal yapıyı tahrip etmesi nedeni ile Muğla Orman 

Bölge Müdürlüğü hakkında çevreyi kirletme suçu  

 

gerekçesi ile soruşturma açılmasını ve sorumluları hakkında idari ve yasal işlem yapılmasını, 

söz konusu alanda doğal yaşama verilen zararın düzeltilmesi yönünde gerekli çalışmanın ilgili 

kurumlar tarafından yapılmasını Dernek yetkilisi olarak  saygılarımla arz ve talep ederim.  



EK-1   Muğla Valiliği’nin web sitesinde yer alan 11.12.2021 tarihli haber 

 
 

 

EK-2 CİMER Başvurusuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED ve Çevre 

İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün cevabı 

 

 

 
 



EK-3 CİMER Başvurusuna Ula Belediyesi’nin cevabı 

 
 

EK-4 CİMER başvurusuna Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü TBVK 

Şubesi’nin cevabı 

 



Ek-5  Usule aykırı olarak orman içinde açılan yol  

 

 
 

 
 


