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BAŞLARKEN

bu yana hem ekoloji mücadelemizi
sürdürüyor hem de demokrasi
mücadelesine birer tuğla koymaya
çalışıyoruz.
Dernekleşme sürecinden önce 2007-2012
yılları arasında sivil insiyatif olarak Kazdağı
Koruma Girişimi Grubu adıyla yoğun bir
yaşam savunusu gerçekleştirmiş, Ayvacık
Bahçedere ve Kısacık gibi bazı altın
madenciliği projelerinin gerçekleştirilmesini
engellemeyi başarmıştık. 
Derneğimiz, yerel mücadeleler arasındaki
ilişkilerin güçlendirilmesi ve dayanışmanın
gerekliliği inancı ile Ekoloji Birliği’nin
kuruluşundan bu yana içinde yer almıştır ve
yürütme kurulunda görev yapmaktadır.
Ayrıca, Edremit Körfezi’nde ve Biga
Yarımadası’nda da ekoloji mücadelesinin
birleştirilmesi için elinden geleni yapmış ve
Kazdağları Ekoloji Platformunun kurucuları
arasında yer almıştır. Devamı 2. sayfada 



Ülke çapında kurulan konu temelli
ağlar ve platformlar içinde de yer alan
derneğimiz;
•  Zehirsiz Sofralar Ağı ,
•  Doğaya Güç Kat Ağı ,
•  Fosil  Yakıt Karşıtı  İnsiyatif ,
•  İkl im Adaleti  Koalisyonu,
•  Edremit Demokrasi  Platformu 
•  Edremit Kent Konseyi 
•  Balıkesir  Kent Konseyi
bileşenidir .  
Doğanın sınırı  olmadığını bilen
derneğimiz küresel ekoloji
mücadelesinin de bir  parçasıdır .
“Halkların İkl im Taahhüdü-Glasgow
Anlaşması”  nın imzacısı  ve
“International People’s Assembly-
Uluslararası  Halkların Meclisi”  nin
takipçisidir .  
Beşyüze yakın üyesi  i le ekolojik yıkım
projelerini  engelleme konusunda
somut kazanımlar elde etmeyi başaran
derneğimiz,  ikl im değişikliğinin
engellenmesi ve ikl im adaletinin
sağlanması için mücadelesini  her türlü
baskı ve engele rağmen sürdürmeye
devam edecektir .  
“Kazdağı Bülteni”  çıkarmak uzun
zamandır hayalimizdi .  Gerçek oldu.
Bundan böyle belirl i  aralıklarla bizden
haberlerle siz değerli  okurlarımızın
karşısında olacağız.  
Emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz
teşekkür ederim.

Süheyla Doğan
Yönetim Kurulu Başkanı
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BAŞLARKEN

Kazdağlarının
Üstü Altından

Değerlidir!



İklim Adaleti!
Hemen Şimdi! 

Dernek Başkanımız Süheyla
Doğan Glasgow’da
Gerçekleşen COP26’da
Derneğimizi Temsil Etti

Birleşmiş Milletler İkl im Çerçeve
Anlaşması doğrultusunda düzenlenen
ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin
katıldığı  Taraflar Konferansı ’nın 26.sı
olan COP26 bu yıl  İskoçya’nın
Glasgow şehrinde gerçekleştir i ldi .
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
200’e yakın ülkenin katıl ımıyla
düzenlenen zirveye resmi heyetlerle
birl ikte özel sektör temsilcileri  ve
bazı STK’ler katıldı .
Eş zamanlı  olarak 6 Kasım’da
Altınoluk Antandros Parkında ve Çan
Odaş Termik Santralinin yakınında
basın açıklaması yapıldı .  
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Devamı 4. sayfada 



İklim krizinin
çözümü ancak

halkların
mücadelesi ve

dayanışması ile
gerçekleşecektir!

150 Bin Kişi İklim Adaleti
İçin Yürüdü 
6 Kasım’da,  “ İkl im Adaleti  İçin
Küresel Eylem Günü”nde Glasgow’da
büyük bir  yürüyüş ve miting
düzenlendi.  Dünyanın her yerinden
gelen iklim aktivistleri ,  yerel  halklar ,
gençler,  feministler ,  sendikalar ,  siyasi
parti ler ,  inanç grupları ,  polit ik
grupların katıl ımı i le kundaktaki
bebekten bastonlu yaş almışlara
kadar farklı  yaşlardan yaklaşık 150
bin kişi  Glasgow sokaklarında İklim
Adaleti  talep etti .  

Halkların İkl im Zirvesi  bizler için yeni
umut kaynağı olmuşken Birleşmiş
Milletler ’ in resmi COP26 İklim Zirvesi
umut besleyenlerde ciddi bir  hayal
kırıkl ığı  yarattı .

BOŞ VAATLER İSTEMİYORUZ!
İKLİM ADALETİ İÇİN ACİLEN
HAREKETE GEÇ!

.

.
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Doğa talanına
karşı açtığımız
davalarda bizi

temsil eden
avukatımız

Pervin Çelik’e
çok teşekkür

ederiz.
Ekoturizm Projelerine
Karşı Açtığımız Davalar

Ayvacık i lçesi ,  Şap,  Erecek ve Kozlu
köylerinde yapılması planlanan
ekoturizm ( ! )  projeleri  için Çanakkale
İl  Özel İdaresi  aleyhine plan
değişikliği  kararına karşı  Assos
Dostları  i le birl ikte açtığımız
davalarda yürütmeyi durdurma kararı
aldık.
Böylece açtığımız tüm ekoturizm
davalarında yürütmeyi durdurma
kararı  almış olduk.

Çanakkale i l i ,  Ayvacık i lçesi ,  İ lyasfakı
köyü Kocagölcük mevkii 'nde ve
Bayramiç i lçesi ,  Köylü köyü 132.
parselde planlanan ekoturizm(!)
projeleri  için Çanakkale İ l  Özel
İdaresi  aleyhine açtığımız davalarda
Çanakkale İdari  Mahkemesi imar
planlarının İPTALİNE karar verdi .
Kararlardan dolayı  çok mutluyuz.
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Akçay Sulak
Alanının

korunması için
açtığımız

davalarda bizi
temsil eden

avukatımız Cem
Altıparkmak’a
çok teşekkür

ederiz. 

Edremit Belediyesinin Önünde
Basın Açıklaması Yaptık!
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Basın
açıklamasında
okunan metni
ve belediyeye

verdiğimiz
dilekçeyi

okumak için
tıklayın. 

Kuzey Ege kıyılarının önemli sulak
alanlarından birisi  olan Akçay Sulak
Alanı yüzlerce balık,  kuş ve bitki  türüne
de ev sahipliği  yapıyor.  Bunların
arasında nesil leri  küresel ölçekte yok
olma tehlikesinde olan yılan balıkları
da (Anguilla anguilla)  da var.  Hem
bölgemiz hem de ülkemiz için kritik
önem taşıyan bu ekosistemde ulusal
mevzuata ve Türkiye’nin taraf olduğu
Ramsar ve Bern Sözleşmelerine aykırı
bir  biçimde inşaat faaliyetleri
yürütülüyor.  
Bu yasadışı  faaliyetlerin bir  an önce
durdurulması için
Edremit Belediyesinin önünde basın
açıklaması yaptık ve belediyenin neden
yasadışı  bir  projeye izin verdiğini
detayları  i le anlatarak taleplerimizi  dile
getirdik.
Açıklamayı Şeniz Tuncel ve Süheyla
Doğan okudular.
“Havama, Suyuma, Sulak Alanıma
Dokunma” ve “Başkan, Ruhsatı  İptal  Et”
sloganları  atı ldı .  Ardından da dilekçe
verildi .

http://www.kazdagim.com/enginkent-basin-aciklamasi/
http://www.kazdagim.com/enginkent-basin-aciklamasi/


Akçay Sazlığı ve
Sulak Alanı’nın

yaklaşık 50
hektarı “mahalli

sulak alan”
olarak tescil

ediliyor!
“Doğal Yaşam
Parkı” olarak

düzenleme
çalışmalarına

başlanıyor!

Akçay Sulak Alanı “Mahalli
Sulak Alan” Olarak Tescil
Ediliyor!
Akçay Sazlığı  ve Sulak Alanı ’nın “mahall i
sulak alan” olarak tescil i  gündemli
Balıkesir  Mahall i  Sulak Alan Komisyonu
toplantısına davetli  olarak katıldık.
Toplantı  öncesi  Bakanlığa Sulak Alan
Envanter Sistemi (SAYBİS) ’nde kayıtl ı  148
hektar alanın tescil i  için başvurularımızı
yapmıştık.  Ancak komisyon toplantısında
50 hektarl ık alanın mahall i  sulak alan
olarak tescil i  önerildi  ve derneğimiz
dışında diğer tüm kurumlar öneriyi  kabul
etti .  Biz,  Enginkent Proje alanı ve Edremit
Tarıma Dayalı  İhtisas Organize Sanayi
bölgesini  de içerecek şekilde tescil
edilmesi gerektiğini  i fade ettik.
Önerimizin reddi üzerine tutanağa “tüm
alanın tescil i ”  için şerhimizi  yazdık.  Kurum
yetkil i lerinden, davayı kazanmamız
durumunda başvurumuz halinde söz
konusu alanın da tescil inin mümkün
olacağı konusunda söz aldık.
Ardından  Çevre ve Şehircil ik İ l
Müdürlüğüne giderek Tabiat Varlıkları
Koruma Şube Müdürü Anıl  Deveci 'yi
ziyaret ederek bölgenin “Kesin Korunacak
Hassas Alan” ve “Nitelikl i  Korunan Alan”
olarak tescil leri  için teşekkürlerimizi
i lettik.
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Assos’ta “kaya 
 ıslahı” adı

altında doğa ve
tarih yok
ediliyor. 

Assos’uma
dokunma!Assos’taki Katliama Dur

Dedik
ASSOS Antik Kenti ’nde yapılan
katliama ‘ ’Dur! ’ ’  demek için Ayvacık
Kaymakamlığına suç duyurusunda
bulunduk. Çanakkale Kültür Varlıkları
Koruma Kurulu hakkında (Assos’u
korumadıkları  ve görevlerini
yapmadıkları  için) dava açtık.
Küçükkuyu’da ve Ayvacık pazarında
stand açtık,  halktan imza topladık.
Çevre köyleri  gezerek halkı
bilgilendirdik.  2 Ekim 2021 tarihinde
Assos tarihi  kentte,  halkın katıldığı  bir
basın toplantısı  yaptık.  Forum yaptık,
türküler söyledik.

KAZDAĞI BÜLTENI |  SAYFA 8 

DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ  



Halilağa bakır
madeni

projesinde
bilirkişi keşfi

yapıldı.

Halilağa Bakır Madeninde
Keşif

Cengiz Holding’in bakır madenine
karşı  TEMA’nın açtığı  davanın bil irkişi
keşfi  gerçekleşti .  Bil irkişi  keşfine
çevre örgütleri  ve yereldeki köylüler
yoğun i lgi  gösterdiler .
Köylüler ,  altıncı  şirketin yaptırdığı
çeşme tamiratı ,  cami bahçe duvarı
onarımı vb.  rüşvet olarak kendilerine
sunulanlara rağmen topraklarını
vermeyeceklerini  haykırdılar .
 
Aynı madenle i lgil i  derneğimizin de
içerisinde olduğu diğer iki  davanın
taraflarının dahil  edilmemesi
nedeniyle oluşan tepkilerden sonra
dernek başkanımız Süheyla Doğan ve
KEP eş sözcüsü Av.  Burcu Özaydın
heyete dahil  oldular.  Bil irkişi lere
itirazlarımızı  i letti ler .
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Alamos Gold ve
iştiraki Doğu Biga

Madenciliğin
Kirazlı'dan

çıkarılmasına yönelik
yaptığımız

başvurunun reddi
üzerine açtığımız

davanın duruşması
için Çanakkale

Adliyesindeydik. Alamos Gold Davası İçin
Çanakkale Adliyesindeydik! 
Çok açık olarak bil iyoruz ki ,  vahşi
madencil ik yaşam alanlarımızı ,  su
kaynaklarımızı  ve ikl im değişikliğiyle
mücadeledeki en önemli unsur olan
ormanlarımızı  ve ekosistemimizi geri
dönüşü olmamak üzere yok ediyor.
Alamos Gold ve Doğu Biga Madencil ik
13 Ekim 2021 tarihinde Kirazlı 'dan
tamamen tahliye edildi .
Ancak üzerinden bir yı l  geçmesine
rağmen sebep olunan zararlar kanuni
yaptırımları  olmasına karşın henüz
giderilmeye başlanmadı.  Resmi
olarak CİMER iletişim yolu i le
"Rehabil itasyon çalışmaları  planlama
dahil inde devam etmektedir . ”
denildiği  halde,  Eko-kırım sahasında
hala hiçbir çalışma başlatı lmamıştır .
Kazdağları  tamamen koruma altına
alınana kadar ve ekoloji  yıkımları
durana kadar,  bil im ve akıl  i le i lkeli
ve kararl ı  bir  şekilde doğal yaşamı
koruma ve yaşatma mücadelemize
devam edeceğiz!
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#KirazlıyıRehabiliteEt

 



Kazdağları Ekoloji
Platformu
Kazdağı Doğal ve
Kültürel Varlıkları
Koruma Derneği
Burhaniye Çevre
Platformu
Balıkesir Çevre
Platformu
Orhanlar
Dayanışması
Mimarlar Odası
Balıkesir Şubesi 
Balıkesir Tema
Temsilciliği

CVK Madencilik Halkın
Katılımı Toplantısı Öncesi
Köylüleri Bilgilendirdik!
Balıkesir-İvrindi ve Karesi  i lçelerinde CVK
Madencil ik tarafından gerçekleştir i lmek
istenen altın -  bakır madeni
zenginleştirme projesi  i le i lgil i  olarak
halkın katıl ımı toplantısı  öncesinde
Sarıalan ve Gökçealan köylerini  ziyaret
ettik.  
Köy ziyaretlerinden iki  gün sonra da halkın
katıl ımı toplantısı  için Sarıalan’a gittik.
Şirket köy meydanında ciddi bir  hazırl ık
yapmış,  sahne kurmuştu.  Köyden pek
katıl ım yoktu.  Pankartlarımızı  açıp
beklemeye başladık.  Şirket sunuma
başlayınca sahnenin önüne geçip slogan
attık.  Şirketin bir  sene önce “Burada
zenginleştirme yapmayacağız.”  diyerek
yalan söylediğini ,  ş imdi siyanürle
zenginleştirme dosyası  sunduğunu
belirttik ve toplantının yapılmamasını
istedik.  Köylüye bu proje i le i lgil i  bir
davanın sürdüğünü ve bu nedenle yeni
ÇED süreci başlatı lmasının hukuki
olmadığı bilgisini  verdik,  altın
madencil iğinin zararlarını  anlattık.
Çevre ve Şehircil ik İ l  Müdürlüğüne
verdiğimiz dilekçe i le ÇED sürecinin
sonlandırı lmasını istedik.
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Havama, 
Suyuma, 

Toprağıma 
Dokunma!

 



Ayvalık Belediyesi
Ayvalık Tabiat
Platformu
Kazdağı Doğal ve
Kültürel Varlıkları
Koruma Derneği
Ekoloji Birliği
Kazdağı Ekoloji
Platformu
Ayvalık Demokrasi
Platformu
Bergama Çevre
Platformu
Ege Çevre ve Kültür
Platformu
Bağımsız Maden
İşçileri Sendikası
Dikili Çevre ve
Kültür Platformu
Burhaniye Çevre
Platformu 
Karaayıt köy halkı 

Basın  açıklaması
katılımcıları:

Ayvalık’ta Maden Felaketi
İçin Basın Açıklaması
12 Aralık’ta Ayvalık- Karaayıt köyüne 300
metre mesafedeki Bilfer Madencil ik A.  Ş.
tarafından işleti len demir cevheri
zenginleştirme tesisinin atık sahasında bir
maden felaketi  yaşandı.Yağışlarla ağırlaşan
maden atıkları  çökerek çevreye ve su
kaynaklarına aktı .  Vahşi madencil ik
anlayışıyla biriktir i len tonlarca atığın
içerisinde bulunan ağır metaller derelere ve
bu derelerin döküldüğü Madra Barajı ’na
ulaştı .
2021 yı l ının başında yine zehirl i  atıklar Madra
Barajı ’na bağlanan dereye dolmuş,  şirket atık
depolama alanının çevresine beton bloklar
koyarak sözüm ona önlem almıştı .  Gerekli
olan denetimler ve cezai yaptırımlar
uygulanmadığından ikinci felaket yaşandı.  17
Aralık’ta Karaayıt ’ta toplandık,  maden
alanına yürüdük ve basın açıklamamızı
yaparak taleplerimizi  i lettik:  
Felaketin boyutlarının incelenmesi ,  Madra
Barajı ,  dere ve civar sularda ağır metal ve
kirl i l ik tahli l leri  yapılarak sonuçların
kamuoyu i le paylaşılması ,  felaketin tekrarını
önleyecek gerekli  önlemlerin acilen alınması ,
madenin atık alanının rehabil ite edilmesi ,  bu
duruma yol açan sorumluların tespit edilerek
yargılanması ,  Bilfer madencil iğin “Ayazmant
demir madeni projesi”  ruhsatının iptal
edilmesi ve kapatılmasıdır .
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Şebinkarahisar’da Yaşanan
Çevre Felaketi İle İlgili
Yapılan Basın Açıklamasına
Destek Verdik
Amasya ve Tokat Çevre
Platformları ’nın Şebinkarahisar’da
yaşanan çevre felaketi  i le i lgil i
KaleKöy’de yapılan basın
açıklamasına destek verdik.
Gazete Davul 'dan Koray Türkay,
Giresun'un Şebinkarahisar
i lçesinde “bakır ,  çinko ve kurşun
cevher zenginleştirme” madeninin
atık barajının çökmesi sonucu
zehirl i  atığın nehir sularına
karışmasıyla gerçekleşen büyük
doğa katliamını Ekoloji  Birl iği  eş
sözcüsü ve derneğimizin yönetim
kurulu başkanı Süheyla Doğan i le
konuştu.
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Süheyla Doğan’ın
konuk olduğu
Ekoloji Radarı

programını
izlemek için

tıklayın.

https://www.youtube.com/watch?v=2Yon1jhT48k


Yöre halkı ile
el ele, vahşice
ağaç kesimine

ve altın
madenciliğine

izin
vermeyeceğiz!

 
 

Ağaç Kesimini ve Altın
Madenciliğini Engellemek
İçin Bahçedere Köyündeydik

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları
Koruma Derneği olarak,  Küçükkuyu Doğa
Sporları  Derneği Yürüyüş Grubu i le birl ikte
Bahçedere köyünü ziyarete gidip
köylülerle bir  araya geldik.  
Geçtiğimiz hafta Bahçedere köyü muhtarı
ve bölgede yaşayan dernek üyelerimiz i le
yaptığımız toplantıda Fatmakayası
mevkiinde ağaçlık büyük bir  alanın kesim
için işaretlendiğini öğrenmiştik.  Aynı
yerde 2007 yıl ında altın madeni girişimi,
derneğimiz ve yöre halkı  tarafından
engellenmişti .  Bunun üzerine Küçükkuyu
Doğa Sporları  Derneği Yürüyüş Grubu i le
bölgeye bir  yürüyüş organize edip
işaretlenmiş ağaçların görüntülerini
çektik.  Sonrasında da köy halkı  i le bir
araya gelip ağaç kesimini engellemek ve
alandaki altın madencil iği  tehdidi
karşısında neler yapabileceğimizi
konuştuk.  Bölge halkı  kesinlikle maden
istemediğini dile getirdi ve yine gelirlerse
yine kararl ı l ıkla mücadele edeceğini
söyledi .  Dernek olarak konunun
takipçisiyiz.  Yöre halkı  i le el  ele,  vahşice
ağaç kesimine ve altın madencil iğine izin
vermeyeceğiz.
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Sınıf
Mücadelesi
Olmaksızın

Yapılan
Çevrecilik

Bahçıvanlıktır.

CHICO MENDES
Doğaya Güç Kat Projesi Ağ
Kuruluş Çalıştayı 
 
Doğa bil incini yaymak amacıyla ve
doğaya karşı  tehdit oluşturan insani
faaliyetlere çözüm önerisi  getirmek,
Türkiye’de yerel düzeyde çevre ve doğa
koruma alanında faaliyetler gösteren sivi l
toplum kuruluşlarının karar verme
süreçlerine katıl ımını artırmak, sivi l
toplum ve aktif  vatandaşlığın
güçlendiri lmesine katkıda bulunmak
hedefi  olan yeni bir  ağ çalışmasına
derneğimiz adına katıldık.
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DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ  



Sağlıklı bir
gelecek için

Zehirsiz Kentler
Kampanyası'na

destek olun

Aralarında Derneğimizin de
Olduğu 75 Kurum Zehirsiz
Kentler İçin Harekete Geçti! 
İnsan ve çevre sağlığı  alanında çalışan
sivil  toplum örgütleri  ve sivi l
inisiyatif ler ,  Buğday Ekolojik Yaşamı
Destekleme Derneği 'nin,  Zehirsiz
Sofralar Platformu işbirl iği  i le yürüttüğü
“Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi
kapsamında, tüm canlı lara zarar veren
pestisit  ve biyosidal ürünlerin
belediyeler öncülüğünde kullanımının
sonlandırı lması ve zararl ı
mücadelesinde ekolojik,  doğa dostu
alternatif lerin uygulanması amacıyla
Zehirsiz Kentler Kampanyası 'nı  başlattı .
Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından
23 Aralık Perşembe günü düzenlenen
basın toplantısı  i le başlatı lan imza
kampanyasında:
1 .  Belediyelerin en geç 2025 yıl ına kadar
herbisitlerin (ot zehiri)  kullanımının
tamamen sonlandırı lması ;
2.  2030 yıl ına kadar diğer tüm pestisit
ve biyosidal ürün kullanımının %50
azaltı lması ;
3 .  2040 yıl ına kadar tamamen
sonlandırı lmasına dair taahhütte
bulunmaları  ve bu kapsamda katıl ımcı
bir stratejik eylem planı oluşturmaları
talep edil iyor.
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DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ  

Change.org/Zehirsiz
Kentler

 

http://change.org/ZehirsizKentler


Devam eden diğer
atölyelerimiz:

• Halk Müziği
• Bağlama

• Ritim
• Türk Sanat

Müziği 
• Yazarlık Atölyesi

• Tai Chi

Katılmak için
derneğimizi

arayabilirsiniz. 

Eko-Hobi Atölyesi
Derneğimizde her çarşamba günü ,
aynı zamanda dernek üyemiz olan
sevgil i  Sabire Türker Bozkuş ve
Mübeyyen Önen Erol
öğretmenlerimizin eşliğinde
sürdürülebil ir  yaşama örnek olarak
Japon Boro tekniğiyle (kırk yama
tekniği)  yelek,  çanta,  giysiler ,  kolye
ve çeşitl i  süsler yapılmaktadır .  Zevkle
çalışı lan atölye çalışmasında
katıl ımcılar yeni yı la hazırl ık olarak
yılbaşı  süsleri  hazırladılar .
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KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİMİZ  



Tai Chi
grubumuz 
 Veteran  
 sınıfında
Türkiye

şampiyonu
oldu ve

madalyalarını
aldı!Neden Tai Chi?

Yaklaşık beş bin yıl l ık geçmişi  olan
Tai Chi felsefesi  evrenle bedensel ,
zihinsel ve ruhsal buluşma olarak
tanımlanabil ir .
Tai  Chi ;  farklı  formlarıyla ‘ ’doğaya
uyum, denge ve yaşam yolu’ ’
denebil ir .
Derneğimizdeki çalışmaların
savunma sporlarıyla i l işkisi  yoktur
28-30 Kasım tarihleri  arasında
Sakarya’da Türkiye Wushu Kung Fu
Federasyonu tarafından düzenlenen
TAİ CHİ Türkiye Şampiyonasına
derneğimiz bünyesinde 2 yı ldır
çalışmakta olan grubumuz VETERAN
sınıf ında şampiyon oldu. Grubumuzu
başarılarından dolayı  kutluyor,
öğretmenimiz Mehmet Nesimi’ye
teşekkür ediyoruz.
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KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİMİZ  



İklim ve
biyoçeşitlilik

krizi ile
mücadelede

kadın
örgütlenmelerini

güçlendirmeyi
amaçlıyoruz.KAD.İM

Kadın ve İklim Projesi 
Aralık 2019-Temmuz 2021 tarihleri  arasında
Türetim Ekonomisi  Derneği i le ortak
yürüttüğümüz KAD.İM/Kadın ve İklim
projesi ,  Hrant Dink Vakfı  Hibe Programı
kapsamında Avrupa Birl iği  tarafından
desteklendi.  Proje yürütücülüğünü
Derneğimiz YK Üyesi  Nebile Bayrak
üstlendi.  Türkiye’de farklı  coğrafyalarda
iklim ve biyoçeşitl i l ik kriziyle mücadele
etmekte olan,  farklı  alanlarda üretim yapan
kadın topluluklarının görünürlüğünü
sağlamak temelinde kurgulanan proje;
kadınları  toplumsal ve ekonomik hayata
dahil  etmek, ikl im ve biyoçeşitl i l ik krizi  i le
mücadeleye onarıcı  faaliyetleri  i le katkı
sunacak kadın örgütlenmelerini
güçlendirmek ve ekolojik mücadele ve
savunuculuk paralelinde toplumsal cinsiyet
eşitl iğini  gündeme getirmeyi
amaçlamaktadır .  BİFED Panorama
programında finalist olarak yarışan
“KAD.İM” belgeseli ,  “Kadın ve İklim
Araştırma Raporu”,  “Adil  ve İyi  Uygulamalar
Rehberi” ,  “Kadın Topluluklarının İhtiyaç
Analizi  Araştırma Raporu”,  projenin çıktı ları
arasındadır .  Bu çıktı lara www.kadim.org
web sitesinden ulaşılabil ir .
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PROJELERİMİZ 



2021 Ocak ayında
başladığımız proje
serüvenimiz mini
bir belgesele de

dönüştü. 

Güneş Kadınlar Projesi 

Sivil  Toplum için Destek Vakfı  ve Turkey
Mozaik Foundation desteği i le yola
çıktığımız Güneş Kadınlar projesinde
son buluşmamızı şiddetsiz i letişim
başlığı  altında ekim ayında
gerçekleştirdik.  2021 Ocak ayında ekip
olma ile başladığımız atölyelere ikl im
değişikliği  ve enerji ,  toplumsal cinsiyet
eşitl iği ,  kooperatif leşme, güneş enerjisi
sistemleri ,  deneyim aktarımlarıyla
devam ettik.  Bu süreçte mini bir
belgesele dönüşen Güneş Kadınlar
serüvenimizi  yakın bir  dönem içerisinde
sosyal medya kanallarimiz aracıl ığıyla
kamuoyuyla paylaştık.
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PROJELERİMİZ 

Belgeseli izlemek
için tıklayın. 

https://youtu.be/UkRlZJhG3hE
https://youtu.be/UkRlZJhG3hE


Burhaniye’de
“pahalılığa ve

işsizliğe hayır”
dedik.

Pahalılığa ve
İşsizliğe Hayır
Mitingi 
Burhaniye demokrasi  güçlerinin
hazırladığı ‘ ’PAHALILIK ve İŞSİZLİĞE
HAYIR’ ’  mitingine Kazdağı Doğal ve
Kültürel Varlıkları  Koruma Derneği
olarak katıldık.

Miting son yıl larda görülenlerin en
iyisiydi .  Bölgedeki dernekler,
sendikalar ,  inanç kurumları ,
muhalefetteki siyasi  parti ler ,  çevre
platformları  i le birl ikte pankartımızla
destek olduk.  Kürsü çok iyi
hazırlanmıştı .  Müzikler amaca
uygundu ve mitinge güç kattı .
Okunan basın bildirisinde,
bölgemizdeki çevre sorunları  geniş
yer aldı .  

Sloganlarımızı  haykırdık.  Ekoloji
mücadelesinde ortaklaştık.
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Panelin
ardından Arif

Ali Cangı
derneğimizi
ziyaret etti,

bölgemizdeki
ve ülkemizdeki

ekoloji
mücadelesi
hakkında

sohbet ettik.
Ziyareti için
çok teşekkür

ederiz. 

İnsanın ve Doğanın
Hakları Paneli 
insan Hakları  Derneği Balıkesir   Şubesi
tarafından Altınoluk’ta düzenlenen
“İnsanın ve Doğanın Hakları”  is imli
panele katıldık.
Kolaylaştır ıcı l ığını  Mehmet Akif
Öznal ’ ın yaptığı  panelde i lk konuşmayı
Egeçep ve Ekoloji  Birl iği  yürütme
kurulu üyesi ,  ekoloji  avukatı  Arif  Ali
Cangı yaptı .  İkinci konuşmayı ise
Özgürlük için Hukukçular Derneği
üyesi  Hülya Yıldırım gerçekleştirdi .
Ekoloji  mücadelesi  içerisinde hukuk
mücadelesinin de önemli bir  alan
olduğunu ancak tek başına yeterl i
olmadığı ve toplumsal mücadele i le
birleştir i lmesi gerektiği  vurgulandı.
Eko-kırımın suç olarak görülmesi ve
çevre mahkemelerinin kurulması
gerektiği  konuşuldu. Ekolojik anayasa
talebi de dile getiri ldi .
Dernek başkanımız Süheyla Doğan
soru yanıt katkı  bölümünde
bölgemizde sürdürülen ekoloji
mücadelesinde tüm demokrasi  güçleri
i le dayanışmanın önemine vurgu yaptı .
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“Ekolojik Hak
Savunucularının  
Uğradığı İnsan

Hakları İhlalleri
Üzerine Bilgi

Notu: Kazdağları
Örneği” 

10 Aralık 
İnsan Hakları Günü
İnsan Hakları  Evrensel Beyannamesinin
kabulünün üzerinden 73 sene geçti .
Yarım yüzyıl ı  aşan bu zaman dil imi
içerisinde geldiğimiz noktada halen
türlü hak ihlallerinin yaşandığı bir
coğrafyada uyanıyoruz.
Ekolojik hak temelli  mücadele eden
aktivistler yaşanan ihlallere karşı  ses
çıkarıyorlar ,  karar alıcı ları  adil
dönüşüme yönelik harekete geçmeye
zorluyorlar .  Bu süreçte ise taşımış
oldukları  aktivist kimlikleri  sebebiyle
aynı zamanda insan hakları  ihlallerine
uğruyorlar .  İt ibarsızlaştır ı l ıyor,  tehdit
edil iyor,  psikolojik ya da f iziksel
şiddete maruz kalıyor,  keyfi  gözaltına
alınıyor ve hatta öldürülüyorlar .
Krizler çağı içerisinde ‘yanmakta olan’
evi  için dünyanın pek çok bölgesinde
yaşanan ekolojik tahribatlara,  yıkıma
karşı  savunuculuk yapan her bir  birey,
içinde bulunduğumuz sistem
içerisinde sadece kendisi  adına değil ,
s istemin söz hakkı vermediği tüm
varlıklar adına mücadele etmektedir .
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DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ 

Nota ulaşmak için
tıklayın. 

https://bit.ly/3rPtMw5
https://bit.ly/3rPtMw5


TİP Milletvekili Barış
Atay’la Görüştük

Çanakkale’yi  ziyaret eden TİP
Milletvekil i  Barış Atay’a Kazdağı
Doğal ve Kültürel Varlıkları
Koruma Derneği ve Kazdağları
Ekoloji  Platformu olarak Bordo
Bina’da yaptığımız sunum ile Biga
Yarımadası ’ndaki ekolojik yıkım
projeleri  ve bölgedeki ekoloji
mücadelesi    hakkında bilgi
verdik.
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ZİYARETLER

Sn. Barış Atay,
verdiğimiz

bilgilerden dolayı
teşekkür ederek

TBMM’de sesimiz
olacakları sözünü

verdi. 



Sol Parti Derneğimizi
Ziyaret Etti

Bir grup Sol Parti l i  üye Edremit
ilçe başkanı Ömür İLGÖR ve parti
meclisi  üyesi  Levent HEKİM
eşliğinde ekoloji  ve demokrasi
mücadelesi  veren derneklere
ziyaret kapsamında derneğimizi
de ziyaret etti ler .  Bu buluşmada
karşıl ıkl ı  dayanışma içinde
olunması gerektiği  vurgulandı.
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Edremit ilçe başkanı
Ömür İLGÖR ve
partili üyelere bu
ziyaretlerinden

dolayı çok teşekkür
ederiz.



CHP Balıkesir Milletvekili
Ensar Aytekin Ziyareti 
Balıkesir  Milletvekil imiz Sn.  Ensar
Aytekin derneğimizi  ziyaret etti .  
Ziyaretinden dolayı  çok mutlu
olduk. Derneğimizi  yakından
tanıyan,  takip eden ve
destekleyen Ensar Bey’e
derneğimizin çalışmaları  ve Akçay
Sazlığı  ve Sulak Alanı ’ndaki son
güzel gelişmelerle i lgil i  daha
detaylı  bilgi  verdik.  
Ayrıca Enginkent projesinin söz
konusu alanın koruma kararlarına
rağmen devam ediyor olmasından
ve Edremit Belediyesinin bu
hukuksuz duruma neden olması
ve hem de seyirci  kalmasından
dolayı  rahatsızl ığımızı  da dile
getirdik.  
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ZİYARETLER

CHP Balıkesir
Milletvekili Sn.
Ensar Aytekin’e

nazik
ziyaretinden
dolayı çok

teşekkür ederiz.



4. Genel Kurulumuzu
Gerçekleştirdik

Pandemi nedeniyle ertelenen
dernek genel kurulumuzu 26 Ekim
2021 tarihinde gerçekleştirdik.
Yeni yönetim ve denetim
organlarına seçilen
arkadaşlarımıza başarılar dileriz .
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ÜYE İLİŞKİLERİ VE SOSYAL
FAALİYETLERİMİZ  

SÜHEYLA  DOĞAN ( BAŞKAN)
MEHMET AKBULUT
(BAŞKAN YRD.)
FİLİZ TAŞEZEN( SAYMAN )
NEBİLE BAYRAK( SEKRETER)
EMİNE ÇELİK
SEYHAN YÜKSEK
NURHAN TENEŞ WHİTEHEAD

Birbirimizi  çok
özlemişiz.

Manastırhan Butik
otelde yaklaşık 50 üye

ve gönüllülerimizle
keyifl i  bir  sabah

geçirdik.  Kahvaltı
sonrası  Sanat Müziği 
 eğitmenimiz sevgil i

Zafer Tekeli
hocamızın udu

eşliğinde söylediği
şarkılara da eşlik

ettik.

Pandemi Nedeniyle
Ara Verdiğimiz

Kahvaltılarımıza
Yeniden Başladık!

 

HÜRRİYET KAYA
FİGEN AKTAR
ALİ AÇIKGÖZ
MUSTAFA ÇEVİK
SAADET KAYSERİLİOĞLU
ESENGÜL BEŞLİ
DURSUN DEMİR

YÖNETİM KURULU      YEDEK ÜYELER

OYA KARTAL
NECLA KANBUR
BURHAN GÜMÜŞ

FAZİLET KÜÇÜKGENÇ
ÖMÜR İLGÖR
MERAL İNAL DOKUR

DENETİM KURULU    D.K. YEDEK ÜYELER
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İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Altınoluk Mah. Tekçam
Cad. Söğütlü İş Merkezi

No:4 Kat:3 10870
Edremit/Balıkesir 

0532 1597317

EKOLOJİ MÜCADELEMİZDE DESTEĞİNİZİ
BEKLİYORUZ

Karikatürü çizen sayın Nevin Elitez’e çok
teşekkür ederiz.

http://www.kazdagi.org.tr/

http://www.kazdagim.com/

 Web Sayfalarımız

kazdagikoruma@kazdagi.org.tr

kazdagikoruma@gmail.com

Mail Adreslerimiz

https://www.facebook.com/
kazdagikoruma

 

Sosyal Medya
Hesaplarımız

https://twitter.com/
kazdagikoruma

 
https://www.instagram.com/

kazdagikoruma
 

Adres ve
Telefonumuz

Online bağış yapmak isteyenler için link:

https://fonzip.com/kazdagikoruma/bagis

Online aidat ödemek isteyenler için link:

https://fonzip.com/kazdagikoruma/odeme

Aidat ve Bağışlarınız için Hesap Numaramızı
da kullanabilirsiniz. Havale/EFT
kullandığınızda;
Lütfen açıklama kısmına AİDAT ya da  BAĞIŞ
ibaresini eklemeyi unutmayın.
Teşekkürler.

GARANTİ BANKASI
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma
Derneği
IBAN: TR64 0006 2001 0990 0006 2982 01

http://www.kazdagi.org.tr/
http://www.kazdagim.com/
https://m.facebook.com/kazdagikoruma
https://m.facebook.com/kazdagikoruma
https://mobile.twitter.com/kazdagikoruma
https://mobile.twitter.com/kazdagikoruma
https://instagram.com/kazdagikoruma?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/kazdagikoruma?utm_medium=copy_link
https://fonzip.com/kazdagikoruma/bagis
https://fonzip.com/kazdagikoruma/odeme

