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flGİ: aY Muğla Ote! Çevre Koruma Müdürlüğü'nün 1".O-i20IJ8 tarih ve 160I1D:?2s,\yıb ynzis: ve
ekleri. .

b) MUğla Öıei Çevr~ Koruma Müdürlüğü'nUn 04.08.200& tarih \'~ 2) 58 sayılı YS,ZlSl ve ekieri.
r,;)19.09.200Starih ve 4742 sliyı!ı y~ımıi
~) 5TA Hari(~ İımır MühJur,Suı\' V~Tiç, 1td,Şıj'nir:: 6,! O~U.()X~aJihı; Y3Z1S:.
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ilgi (a) yazı ile; Köycegiz-DalyanÖzE!l ç'evre Koruma böıgesi. Muğ.la İli. Köyceğiz Ilçesi.
Pınar Köyü, Mıyaklı Mevkiinde bulunan ve tapunun l75Ş nolu Tropika] Turizm ye Ticaret Anonim
Şırketi adına kayı~lıta~:nnıa.zında Içme SlIyu ş;ş~ıemeve Depolama Fabrika ve Tesisleri yapılmasına
yönelik plan teklifinde bulunulduğu V$ ilgi (b) yazı ile vannma iHskin olarak aiı!\!n b3Z1 b~ü::r:
~örU~leri dı:mlmekted ir
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Konı.ıyil ilj~J\in yapııarı in\it'leınyd~; İçme Suyu Şişeieme ve Depolama fabrika Vc: Tesisleri
yatırıın taleblM illşkin söz konusu 1755 parselin, ı~.04,2000 ıarihinde BakanlQt Kurulu Kamı iı~
sınır koordinatlan değiştitilerek genişletilen Fethiye 021· bi paftMmôa. \,(fın.s1t alanda ~ldığı
belirlerırô.ış olup, bu alanı da kapsayan Köyceğiz-Dalyan Özel çev~.e Koruma Bölgesi çevre. 'Düzeni
Planı Revizyen çalışması Kurumumuzca sürdürulmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda; Söz kOliYŞU içme $\Iyı.: şışeleme ve depolema tebrikasınm
kıırolatağı alanın Yuvartakçay deresine 50 metre me$dfed~ olduğu, Köyceğiz Dalyarı Biyoçeşi.tlilik ve
Yönetim Planı projesi kapsamında hazırlanan korunmaya değer alanlar sentez haritasında Yuvı.u.·lak~a:·

Deresi boyunca derenin Ik;· tarafmdan ~M metr~lık mesalenın su yatağı koruma smın olarak
b~lirlendiği ye bu sınırlar içerisinde mevcut faaliyetler dışmda herhang] bir r;ı.1.1i:,etin olamavacağ:
hususları tespıt edilmistir. .

Budoğrultuda. Söz konusutalebin Yuvarlakçay Deresi koruma smırı dışında uygun bir alan
bulunmas: halinde yerıiden değeriendirilebileceği mütalaa tdi\m\1'kı~dir r\
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