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Değerli Üyelerimiz,
Bültenimizin İkinci Sayısıyla
Sizlerleyiz

halklarının sömürüldüğü, yoksullaştığı, canlıların
öldüğü, yaşam yerlerinin yıkıldığı, yerküremiz
içinde ekolojik yıkım olan bir savaş.
Bizler bu süreçte ekolojik bir dünya için barıştan
yana, savaş mağdurlarının sesine ses olmak için
alanlardaydık.
İktidar enerji ve maden şirketlerinin önünü daha
fazla açmak için var gücü ile uğraşıyor.
Zeytinliklerin enerji ve maden projelerine
açılması için çıkarılan kararname 1 Martta Resmi
Gazete’de yayınlandı. Bu arada bu da yetmedi
hemen ardından koruma alanları da talana
açıldı. Biz de bu hafta bol bol zeytini konuştuk.
Meydan toplantıları yaptık, kararnameyi
protesto ettik. Geri çekilmesini istedik. 
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Eybek’te RES
istemiyoruz!
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BAŞYAZI 
Zeytinime
Dokunma! Zeytini konuşmak hayatı konuşmaktır. Güneşi,

esen rüzgarı, yağmuru, toprağı konuşmaktır.
Zeytin hayat ağacıdır. Ölmez ağaçtır. Biliriz ki;
zeytin ağacı ölürse, muhabbet ölür, saadet ölür,
hayat ölür. Zeytin ağacı bir dildir. Yaprağın dili.
Yaprağın suyla, rüzgarın ağaçla konuştuğu
dildir. Kalbin, inceliğin dilidir. Zeytinin dili
insanlığın ana dilidir. Bu nedenlerle ‘’Zeytinime
Dokunma! ‘’ diye haykırdık.
Önceki sayımızda müjdelerimiz vardı. Bu
sayımızda da müjdeli haberlerimiz var. ‘’Halilağa
Bakır Madeni Projesi’’ davasında, bilirkişi heyeti
bizim savunduklarımız doğrultusunda, bu
projenin bilimsel olarak bölge için uygun
olmadığına karar verdi. Mahkemenin de bu
doğrultuda karar vereceğini umuyoruz.
Daha önce dava ettiğimiz ve yerel mahkemede
aleyhimize sonuçlanan Eybek Dağı’ndaki
“Duygu RES Projesi’’ ile ilgili İdare Mahkemesi
kararı Danıştay tarafında bozuldu. Böylece
Eybek Dağı, RES talancılarından kurtulmuş
oldu. Yakın bir tarihte bölgede yapacağımız
şenlikte hep beraber kutlayacağız.
Bu arada son zamanlarda yoğun bir şekilde
korumak için mücadele verdiğimiz Akçay
Sazlığı ve Sulak Alanı’nda da güzel gelişmeler
oldu. Akçay Sulak Alanı’nın bir bölümü
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile “Kesin
Korunacak Hassas Alan” olarak ilan edildi. Bir
bölümü de Çevre, Şehircilik ve  İklim Değişikliği
Bakanlığı tarafından “Nitelikli Koruma
Alanı”oldu. Böylece Edremit Belediyesi  aleyhine
açtığımız davalar sürüyor.

Devamı arka sayfada
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BAŞYAZI 

“Müjdeli
haberlerin

kahramanları olan
dernek üyelerimizi

kutluyorum.”

Assos’la ilgili olarak da geç de olsa yürütmeyi
durdurma kararı verildi. İdarenin yapılan
yanlıştan dönmesini bekliyoruz. 
Yurttaşlık Derneğinin ‘Kamu Politikalarında
Yurttaşın Sözü” başlıklı projenin Çanakkale ve
İstanbul’da gerçekleştirilen toplantılarına
katıldık ve görüş ve önerilerimizi sunduk.
 
Müjdeli haberlerin kahramanları olan dernek
üyelerimizi kutluyorum. Bu süreçte birlikte
mücadele ettiğimiz, dayanıştığımız
platformlara, gruplara ve kişisel katılımcılara
teşekkür ediyorum.
Diğer yandan da derneğimize haksız ve
hukuksuz verilen cezalarla ilgili yerel
mahkemeye itirazımızı yaptık. Yerel ve ulusal
basınla kamuoyuna duyurduk. Başta ekoloji
örgütleri olmak üzere değişik meslek
kuruluşları, sendikalar ve STK’ler ve siyasi
partilerden dayanışma mesajları aldık. Hepsine
teşekkür ediyorum.
Tüm bunlarla ilgili detaylı haberleri
bültenimizde okuyabilirsiniz. Yeni bültende
buluşmak dileklerimle.      
                                         
Süheyla DOĞAN
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma
Derneği Başkanı



Savaşa hayır!
Barış, hemen

şimdi!

Ülkemizin hemen yanı başında bir  savaş
sürdürülmektedir .  Bu savaş pandemi ve
ekonomik kriz sürecinde kârları  azalan
enerji  şirketlerinin,  kapitalistlerin,  si lah
tekellerinin çıkar savaşıdır .  Yaptığı
tahribat yerküremize,  tüm canlı lara ve
doğamızadır .  Sonucu ise ölümdür,
yıkımdır ,  sömürüdür,  yoksulluktur,  si lah
tekellerinin zenginleşmesidir .  Hak,  hukuk
ve adaletin yok sayılmasıdır .  İkl im krizidir ,
enerji  krizidir ,  doğa tahribatıdır .
Bu savaş;  emperyalistler arası  rekabet
savaşıdır .
İnsanlık ikl im krizinin yakıcı  sonuçları  i le
baş etmeye çalışırken şimdi ekonomi ve
iklim krizinin derinleşmesine neden olan
savaşların sonuçlarıyla boğuşuyor.  Canlar,
canlı lar kaybedil iyor,  halklar göçe mecbur
bırakıl ıyor,  kadınlar tecavüze uğruyor,
ekosistemler yok oluyor.  Adeta 3.  Dünya
Savaşı  tamtamları  çalınıyor.
Savaş kışkırtıcı  polit ikalara karşı  şimdi
barışı  haykırmak zamanı.  NATO gibi savaş
örgütleri  dağıtı lmalı ,  nükleerden ve si lah
üretiminden vazgeçilmeli ,  ordular
lağvedilmeli .  Rusya’nın Ukrayna işgali
başta olmak üzere tüm işgaller son
bulmalıdır .
SAVAŞA HAYIR!

Savaş Ekolojik Yıkımdır! 
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DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ



Yerli ve yabancı
tekellerin
rantını ve

yüksek kârını
esas alan enerji
politikalarının

faturasını
emekçi halk ve

ülke ağır bir
şekilde ödüyor. 

Elektrik Zamlarına Karşı
Basın Açıklaması

Edremit’te son elektrik zamlarına karşı
Edremit Demokrasi  Platformu tarafından
yapılan basın açıklamasına katıldık.  
Basın açıklamasında özetle:  Yerl i  ve
yabancı tekellerin rantını  ve yüksek kârını
esas alan enerji  polit ikalarının faturasını
emekçi halkın ve ülkenin ağır bir  şekilde
ödediği ,  hangi önlem alınırsa alınsın
vatandaşın el  yakan faturaları  ödemeye
gücünün yetmediği ,  enerjide yüzde yetmiş
dışa bağımlı  olduğumuzu, sözde enerji
yatırımlarıyla ülkenin yeraltı  ve yerüstü
kaynaklarını  uluslararası  tekeller ve
sermayeye peşkeş çekildiği ,bütün bunların
sonucunda da halkın soğuk ve karanlık
günlere mahkum edildiği  anlatı ldı .
İnsanca yaşamak için tüm işçi  ve
emekçilerin ücretlerine ek zam yapılması ,
zamların durdurulması ,  yapılan zamların
geri  al ınması ,  hiç gelir i  olmayanlara
elektrik,  su ve doğal gazın ücretsiz olarak
verilmesi ,  faturalarını  ödeyemeyenlerin
faturalarının hazine tarafından ödenmesi ,
enerjinin üretiminden dağıtımına kadar
kamusal bir  hizmet olarak kâr
gözetilmeden sunulması istendi.
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DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ  



 Gerekçesiz
haksız ve
hukuksuz

verilen para
cezalarıyla
derneğin

çalışamaz hale
getirilmek

istenmesini
kabul edemeyiz. 

Derneğimize Haksız
Hukuksuz Ceza 
Önce yerel bir  gazetede derneğimize yönelik
bir karalama kampanyası  başlatı ldı .
Arkasından dernekler masası  tarafından sıkı
bir  denetimden geçiri ldik.  Denetim elbette ki
olmalı .  Ancak sudan bahaneler yaratıl ıp ceza
verilmemeli .  Gerekçesiz haksız ve hukuksuz
verilen para cezalarıyla derneğin çalışamaz
hale getiri lmek istenmesini kabul edemeyiz.
Bunu rutin bir  denetleme işleyişi  olarak da
göremeyiz.  Göz korkutma olarak
değerlendiriyoruz.  
Alındı belgelerinin bazılarına T.C.  Kimlik No’yu
eksik bırakmış olmaktan ve karar defterinde
karar sayılarını  her yı l  (1)  birden
başlatmamaktan dolayı  1700 TL para cezası
verildi .  Uyarı  i le düzelti lebilecek bir  durum
olmasına rağmen 1700 TL para cezası  veri ldi .  
Beyan edilmesi gereken 16 banka
hareketinden 15 tanesini zamanında bildirip
bir tanesini pandemi vb.  nedeniyle gecikmeli
olarak bildirmekten de 50.000 TL ceza verildi .
Yapılan harcama kalemine herhangi bir  it iraz
yok.  Denetçiler harcamayı yerinde görüyor
ama kaymakam 50 bin TL cezayı reva görüyor.
Her iki  ceza maddesinden anlaşıl ıyor ki  kişisel
bir  çıkar yok,  herhangi bir  kişisel  menfaat yok.   

KAZDAĞI BÜLTENİ |  SAYFA 6 

DOĞA İÇİN VERİLEN
MÜCADELENİN BEDELİ BU
OLMAMALI

Devamı arka sayfada



Baskılara
aldırmadan,

adil, eşitlikçi 
 ve ekolojik bir

yaşamın
kurulması için
mücadelemizi
sürdürmekte

kararlıyız.

Devletten hiçbir şey gizlenmiyor ve
kaçırı lmıyor.  Geç bildirimden ötürü kimse
zarara uğratılmıyor.  Özetle,  hepsi dernekler
masasınca yapılacak uyarılarla
düzelti lebilecek aksamalar.Bölgede yaşanılan
deprem sonrası  gidilen Kaşkaya köyünde,
çocuklara ayakkabı istenmesi üzerine dernek
bütçesinden alınan yaklaşık 100 çift  bot,
dernek tüzüğünde ‘ ’yardım yapar’ ’  maddesi
olmadığından, usulsüz bulundu ve Edremit
Kaymakamlığı  tarafından hakkımızda hukuki
süreç başlatı ldı .  Dernek başkanımız
Küçükkuyu Jandarma Karakoluna çağrıldı  ve
ifadesi  al ındı .  
Bil indiği gibi  derneğimiz bir  sivi l  toplum
kuruluşudur ve bizler tüm kurumlardan
bağımsız olarak üyelerimiz ve gönüllülerimizle
birl ikte sermayenin ekokırım projelerini
durdurmak ve ikl im adaletini  sağlamak için
mücadele ediyoruz.  Bu tutumumuzun rahatsız
ettiği  kesimlerin varl ığını  bil iyoruz ve onlara
karşı  ekolojik mücadelemizi bıkmadan,
usanmadan sürdürmeye kararl ıyız .  Akçay
Sulak Alanı ’na Balıkesir  Büyükşehir Belediyesi
tarafından moloz dökümünün engellenmesi ,
Edremit Belediyesinin verdiği yapı
ruhsatlarının geçersiz kıl ınması ve Edremit
Kaymakamlığının öncülüğünü yaptığı  OSB
(organize sanayi bölgesi) ’nin imar planlarına
dava açılması ,  maden projeleri  i le yoğun
mücadelemizi veri len cezaların temel nedeni
olarak görüyoruz.  
Bu cezalardan dolayı  elbette yı lmayacağız.
Adil ,  eşitl ikçi ,  ekolojik bir  yaşamın kurulması
için mücadelemizi sürdürmekte kararl ıyız .
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DOĞA İÇİN VERİLEN
MÜCADELENİN BEDELİ BU
OLMAMALI



EYBEK RES
mücadelesindeki

kazanım
KAZDAĞLARI’NDA

RES’E HAYIR
DAYANIŞMASI’

nın ortak
çabasının

sonucudur.

 
 

Eybek’te Birleşik Mücadele
Kazandı
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DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ  

Kazdağları ’nın bir  si lsi lesi  olan EYBEK
Dağı’nda Polat Enerji  A.Ş.  tarafından
gerçekleştir i lmek istenen Duygu RES
Projesi ’ne karşı  verdiğimiz uzun soluklu
mücadele başarıya ulaştı .  Danıştay yerel
mahkemenin kararını  tümden bozdu.
EYBEK RES mücadelesindeki kazanım,
bölgemizde ekoloji  örgütlerinin,emek ve
demokrasi  örgütlerinin,  yürüyüş
gruplarının,  köylülerin ve yerel yönetimin,
bil im insanları  ve hukukçularımızın
oluşturduğu KAZDAĞLARI’NDA RES’E
HAYIR DAYANIŞMASI’  nın ortak çabasının
sonucudur.
Neler olmuştu?
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları
Koruma Derneği tarafından kamuoyunun
gündemine getiri len proje için önce bir
panel gerçekleştir i lmiş,  ardından köy
ziyaretleri  yapılmış,  sonra Eybek Dağı ’na
kitlesel t ırmanış düzenlenmiş ve
Körfez’de “Kazdağlarında RES’e Hayır
Dayanışması”  oluşturulmuştu.  Çevresel
Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci
kapsamında 25.10.2018 tarihinde Edremit
Belediyesi  Şükrü Tunar Kültür
Merkezi ’nde yapılması planlanan Halkın
Katıl ımı Toplantısı   
 

Devamı arka sayfada



 Danıştay
yaptığımız
itirazımızı

değerlendirdi
ve bizi haklı

buldu. 
VE KAZANDIK!
EMEĞİ GEÇEN

HERKESE
SONSUZ

TEŞEKKÜRLER!
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DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ  

KAZDAĞLARI’NDA RES’E HAYIR
DAYANIŞMASI ve Edremit halkının yoğun
tepkileri  i le ÇED toplantısı  yapılamadan
son bulmuştu.
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları
Koruma Derneği heyeti ,  Ankara’da Çevre,
Şehircil ik ve İkl im değişikliği  Bakanlığında
17 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştir i len
İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
toplantısına da katılarak proje i le i lgil i
bil imsel it irazlarını  yazıl ı  ve sözlü olarak
dile getirmiş ve civar köylülerin ve Edremit
Körfezi  halkının it iraz dilekçelerini  de
komisyona teslim etmişti .   
Projenin ÇED nihai aşamasına gelindiğinin
2 Eylül 2019 tarihinde Çevre,  Şehircil ik ve
İklim Değişikliği  Bakanlığınca i lan
edilmesinden sonra EYBEK Dağı’na büyük
bir zirve tırmanışı  düzenlenmiş ve
arkasından Edremit Meydanı’nda basın
açıklaması gerçekleştir i lmiş ve Cimer
üzerinden itirazlarsürdürülmüştü.  
“ÇED Olumlu” kararı  dava edilmiş,  dava
idari  mahkemede kaybedilmişti .
Mahkemenin kararını  Danıştay’a taşıdık.
Danıştay yaptığımız it irazımızı
değerlendirdi ve bizi  haklı  buldu. 
VE KAZANDIK!
EMEĞİ GEÇEN HERKESE SONSUZ
TEŞEKKÜRLER!



Bilirkişi kararı:

“ÇED OLUMLU
KARARI UYGUN

DEĞİL”  
Mahkemeden

de aynı
doğrultuda

karar vermesini
bekliyoruz!

Halilağa Bakır Madeni
Projesinde Bilirkişi Kararı

Cengiz Holding’e ait  Hali lağa Bakır Ocağı
Kapasite Artışı ,  Cevher Zenginleştirme Tesisi
ve Atık Depolama Tesisi  Projesi  hakkında 26
Temmuz 2021 tarihinde verilen “Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının
yürütmesinin durdurulması ve iptali  istemi i le
Kazdağları  Ekoloji  Platformu (KEP) bileşenleri
ve yerel vatandaşlar olarak 6 kurumsal,  81
bireysel olmak üzere 87 davacı i le 24 Ağustos
2021 tarihinde dava açmıştık.  
Davacı kurumlarımız Kazdağı Doğal ve
Kültürel Varlıkları  Koruma Derneği ,  Çanakkale
Tabip Odası ,  İnsan Hakları  Derneği Çanakkale
Şubesi ,  Ayvalık Tabiat Platformu, Gülpınar
Sürdürülebil ir  Yaşam Derneği ve Ege ve
Marmara Çevre Belediyeler Birl iği ’dir .
TEMA Vakfı  ve Çan Çevre Derneği ,  Ziraat
Mühendisleri  Odası ve ayrıca Çevre
Mühendisleri  Odası tarafından da davalar
açılmıştı .  Çanakkale İdare Mahkemesi KEP
Bileşenlerimizin olduğu davanın yürütmeyi
durdurma kararını  TEMA’nın açtığı  davada
yapılacak bil irkişi  keşfine bağlamıştı .  21
Kasım tarihinde it irazlarımız üzerine KEP’ten
sınırl ı  sayıda temsilcimizin de gözlemci
olarak katılmasına izin veri len ‘ ’bil irkişi  keşfi ’ ’
gerçekleştir i lmişti .
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DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ  

Devamı arka sayfada 



‘’Bilim bu kez
de bizden,
doğadan,

haklıdan yana
safını

belirledi.“

Raporda bil irkişi ler “Kurulumuzca dava
konusu Hali lağa Bakır Ocağı Kapasite
Artışı ,  Cevher Zenginleştirme Tesisi  ve
Atık Depolama Tesisi  Projesi  için
Çevresel Etki  Değerlendirme (ÇED)
Olumlu Kararının UYGUN OLMADIĞI
sonuç ve kanaatine varılmıştır . ”
dediler .  
Bileşeni olduğumuz KAZDAĞLARI
EKOLOJİ PLATFORMU yayınladığı basın
bildirisinde;
‘ ’Bil im bu kez de bizden, doğadan,
haklıdan yana safını  belirledi .
Ormanlarımızın,  tarım alanlarımızın,
arkeolojik alanlarımızın altın-bakır
madeni için yok edilemez.  Hukukun
da, bil imin yanında yer alarak,  acilen
‘yürütmeyi durdurma’ ve arkasından da
‘ÇED olumlu kararının uygun olmadığı ’
konusunda karar vereceğine
inanıyoruz.  Emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyoruz.”  dedi .
Biz de derneğimizin bu sürecin
içerisinde aktif  rol  alması nedeniyle
yaşadığımız sevinci sizlerle
paylaşmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz.
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DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ  



Akçay Sulak
Alanı Kuşların,

Yılanların,
Flamingolarındır.

Akçay Sazlığı ve Sulak
Alanı Mücadelemiz
Cumhurbaşkanlığı  Akçay Sazlığı  ve Sulak
Alanı ’nın bir  bölümünü “Mutlak Korunacak
Alan” olarak i lan etti .  Bu kararın i lanından
sonra T.C.  Tarım ve Orman Bakanlığı  Doğa
Koruma ve Mill i  Parklar Genel
Müdürlüğüne yazı yazarak özetle ‘ ’Sulak
alan özell iği  göstermesine rağmen tescil
dışı  bırakılan alanın bir  kısmı Çevre,
Şehircil ik ve İkl im Değişikliği  Bakanlığı
Tabiat Varlıklarını  Koruma Genel
Müdürlüğü tarafından 15.04.2021 tarihli  ve
998 sayıl ı  karar i le “Nitelikl i  Doğal Koruma
Alanı”  olarak i lan edilmiş sulak alanın
tescil  sınırlarının belirlenmesinde söz
konusu kararın ve karar ekinde yer alan
haritanın da dikkate alınması daha uygun
ve bil imsel olacaktır .
Alandaki tahribatın ve gelecekte telafisi
mümkün olamayacak yanlışların önlenmesi
için Genel Müdürlüğünüz uzmanlarınca bir
kez daha yerinde inceleme yapılmasını ,
Mahall i  Sulak Alan Komisyonunda
görüşülen sınırların yeniden
değerlendiri lmesini ve SAYBİS’te kayıtl ı
olan 148 hektar alanın “sulak alan” olarak
tescil ini  talep etmekteyiz.”  dedik.
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Devamı arka sayfada



Sucul kuşlar, su
yılanları,

Flamingolar
yurtlarında daha

rahat
yaşayacaklar.

Çevre,  Şehircil ik ve İkl im Değişikliği
Bakanlığının sulak alanın bir  kısmını da
“Nitelikl i  Doğal Koruma Alanı”  i lan
etmesinden sonra bu alanda kalan ve
Edremit Belediyesinin yapı ruhsatı  verdiği
Engin Kent’ in durumunu da Çevre,
Şehircil ik ve İkl im Değişikliği  Bakanlığına
sorduk ve “Bölgedeki aykırı  yapı ve
girişimlerin önlenmesi için gerekli
çalışmaların yapılmasını ’ ’  talep ettik.
Diğer yandan da sulak alanda inşaat
ruhsatı  verdiği  için Edremit Belediyesine
açtığımız dava devam etmektedir .
Mahkeme Belediyeden imar durumunu
istemiş ve Belediye ise “Planı bulamadım.”
diye cevap vermiştir .  Balıkesir  Büyük Şehir
Belediyesi  ise yaptığı  savunmada ‘ ’
İdaremiz açısından davaya konu olabilecek
nazım imar planı bulunmamaktadır .  Bu
konu hakkında da müvekkil  idaremiz
tarafından verilmiş veya onaylanmış izin
veya ruhsat bulunmamaktadır . ’ ’  diyerek
verilen yapı ruhsatlarının hukuki temelinin
olmadığını söylemiştir .   
Sonuç olarak Akçay Sulak Alanla i lgil i
verdiğimiz mücadeledeki başarımızın
mahkeme kararlarınca tescil i  çok yakın.
Sucul kuşlar ,  su yılanları ,  Flamingolar
yurtlarında daha rahat yaşayacaklar.
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Assos Antik
Kentteki Kaya

Islahı Projesine
Mahkeme,
Yürütmeyi

Durdurma Kararı
verdi.

Assos Antik Kentteki Kaya Islahı Projesine
Mahkeme, Yürütmeyi Durdurma Kararı  verdi .
Çanakkale 2’nci İdare Mahkemesi verdiği
kararla,  başından bu yana duyduğumuz
bilimsel ve hukuksal kaygıları
doğruladı .Mahkeme Assos Antik Kenti  ve
Antik Limanı’nın üst tarafında
gerçekleştir i len "Assos Kaya Islahı Projesi  ”ne
il işkin “yürütmeyi durdurma” kararı  verdi .
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları  Koruma
Derneği olarak Assos Dostları  i le birl ikte
Kültür ve Turizm Bakanlığı  aleyhine
açtığımız davada Çanakkale İdare
Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı
vermesi geç gelen bir  karar olsa da bizi  çok
sevindirdi .
“Assos Antik Limanında taş düşmesi sonucu
can güvenliğinin sağlanması”  gerekçesiyle
Çanakkale Vali l iği  tarafından bölge afet
bölgesi  i lan edilerek,  İ l  Afet Müdürlüğü
tarafından “Kaya Islah Projesi”  hazırlanmış ve
proje Ayvacık Kaymakamlığı  Köylere Hizmet
Götürme Birl iği  tarafından ihale edilmişti .
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Assos Antik Kentte
Yürütmeyi Durdurma Kararı



Assos Antik
Limanı’nda yanlış

ve telafisi
oldukça güç bir

müdahale
gerçekleşmiş ve
amacın dışına

çıkılarak
Assos’un doğal ve
kültürel peyzajı
katledilmiştir. 

Bizler de projenin uygulanması sırasında 1 .
Derece arkeolojik ve doğal sit  alanında ortaya
çıkan büyük yıkım üzerine “Assos Antik Liman
mevkiinde kaya düşmesi tehlikesini  gidermek
amacıyla hazırlanan teknik rapor,  önlem
projesi  ve uygulama projesinin uygun
olduğuna” dair  Çanakkale Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 16.12.2020 tarih ve
6603 sayıl ı  kararının 1 .  Derece tarihi  ve doğal
sit  alanları  i le i lgil i  İ lke kararlarına aykırı
olduğu ve hukuka uygun olmadığı gerekçesi
i le kararın iptali  için dava açmıştık.
Mahkeme, Antik Liman’dan Behramkale
köyüne kadar uzanan alanın tamamının 1 .
derece arkeolojik sit  ve yer yer de 1 .derece
doğal sit  alanı ,  Antik Limanın bulunduğu
bölgenin ise arkeolojik kentsel sit  alanı
olduğunu belirterek,                                                                     
-Afet durumlarında 1 .  Derece sit  alanlarında
zemine en az müdahale edilmesi gerektiği ,                
-Kararda süre bulunmadığı ,  
-Bil im kurulu oluşturulmadan karar veri ldiği ,
gerekçeleriyle Çanakkale Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu kararının bu konudaki
658 ve 562 sayıl ı  İ lke kararlarına aykırı
olduğuna hükmederek yürütmeyi durdurma
kararı  vermiştir .  
Can ve mal güvenliği  tabii  ki  hepimiz için
önemlidir .  Bil imsel yaklaşımla,  daha az
müdahale i le gerekli  önlemler alınabilecekken
Assos Antik Limanı’nda yanlış ve telafisi
oldukça güç bir  müdahale gerçekleşmiş ve
amacın dışına çıkılarak Assos’un doğal ve
kültürel peyzajı  katledilmiştir .   
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Devamı arka sayfada 



Doğal ve kültürel
değerleri

olmadan Assos
bölgesindeki
turizmin de

değeri
kalmayacağını
dikkate alarak

alan bir an önce
güvenli bir

şekilde turizme
açılmalıdır. 

Halihazırda ortaya çıkan durumu, alana girişin
yasak olması nedeniyle detaylı  incelememiz
mümkün olmamakla birl ikte,  uzaktan
yaptığımız tespitlerle mevcut durumun
çevresel ve yaşamsal r iskler oluşturduğuna
dair ciddi kaygılarımız devam etmektedir .  bu
kaygılarımızın giderilmesi can ve mal
güvenliğinin sağlanması ve gerekli  önlemlerin
alınabilmesi için konusunda uzman
bilirkişi lerce “durum tespiti”  yapılmasına
ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.  
Mahkeme kararını  Ayvacık Cumhuriyet
Savcıl ığına teslim ettik ve Çanakkale Vali l iğine
ve Çanakkale Kültür Varlıklarını  Koruma Bölge
Kuruluna da gönderdik.  
Bölge halkının,  köylülerin ve turizmcilerin
inşaat nedeniyle maruz kaldıkları  gelir
kaybından bizler de endişeliyiz.  Bu nedenle
Çanakkale Vali l iğine yazı  yazarak bölgenin
“Afet Bölgesi”  i lan edilmesi nedeniyle
çalışamamaktan dolayı  zarar gören vatandaşın
ve tesislerin mağduriyetinin giderilmesini
istedik.  
Şimdi isteğimiz yapılan yanlışlardan geri
dönülmesi ve mevcut durumun iyi leştir i lmesi
için gerekli  bil imsel araştırma ve uygulamalar
acilen yerine getiri lmelidir .  Assos’un doğal ve
kültürel değerler olmadan bölgedeki turizmin
de değeri  kalmayacağını bilerek,  alan bir  an
önce güvenli  bir  şekilde turizme açılmalıdır .   
Bizler ,  s ivi l  toplum örgütleri  olarak doğal ve
kültürel varl ıkları  koruma görevimiz gereği bir
dünya mirası  olan Assos’un korunması için
elimizden geleni fazlasıyla yaptık.  Bundan
sonra da yapmaya,  kültürel varl ıklarımızı
korumaya devam edeceğiz.
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Devamı arka sayfada 



Biliyoruz ki;
ağaçların

taşınması ekolojik
ortamın taşınması
anlamına gelmez.
Çünkü ekosistem

taşınamaz. 

Enerji  ve maden şirketleri  yine iş  başında.
Zeytinlik Alanları  enerji  ve maden
yatırımlarına açacak maden yönetmeliğini
değiştirdiler .  1  Martta Resmi Gazete’de
yayınlanan yönetmeliğe göre ‘ ’Tapudaki
zeytinlik olarak kayıtl ı  alanlarda elektrik
ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen
madencil ik faaliyetlerine izin
verilebilecek’ ’  dediler .  Bir  kez daha
bereketin,  barışın sembolü zeytinin dalını
kırmaya yelteniyorlar .  Elektriği  karartan
Enerji  ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığı
soframızdaki zeytini  kömür eyleyecek.
Maden açacak!  Elektrik üretecek!  Sana,
bana ışık tutacak!    
Yönetmelik değişikliğinde “Zeytin
sahasının madencil ik faaliyeti  yürütülecek
kısmının taşınması ’ ’  gibi  akla ziyan bir
hüküm de yazılmış.  Bu doğayı hiç
anlamamaktır .  Ağaçlar taşınacakmış.
Bil iyoruz ki ;  ağaçların taşınması ekolojik
ortamın taşınması anlamına gelmez.
Çünkü ekosistem taşınamaz. Türkiye
Ormancılar Derneğinin dediği gibi  ‘ ’  Ayrıca
ağaçların taşınması ağaç türüne ve yaşına
göre değişiklik gösterip her zaman, her
koşulda geçerli  değildir .  
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Zeytinime Dokunma!

Karikatür: Nevin Elitez
Devamı arka sayfada 



“Yani, öylesine
ciddiye alacaksın

ki yaşamayı, 
yetmişinde bile,

mesela, 
zeytin dikeceksin”

Nazım Hikmet 

Zeytinlik olduğu ortamda zeytinliktir .
Zeytinliği  taşıyacağınız yer
yoktur. ’ ’Yönetmelikte belirti len kazılan
yerlerin ‘ ’ rehabil ite edilecek’ ’  sözü ise
tam bir palavradır .  Kamuoyunun gazını
almaktır .  Bugüne kadar orman
alanlarında maden uğruna yapılan
tahribatların rehabil ite edilmişine
henüz rastlamadık.  Bil iyoruz ki ;  açık
maden işletmelerinden sonra oluşan
kayalıklarda ağaç yetişmez.
Toplum çıkarına ters,  kamu yararının
hiç olmadığı bell i  olan bu yönetmelik
akla,  bil ime ve doğaya da terstir .
Şirketler daha önce de işbaşındaydılar .
O zaman da denemişlerdi .
Püskürtmüştük.  Halkı  derin uykuda
sanıyorlar .  Uyumuyoruz,  ayaktayız!
Hatta Nazım’ın dediği gibi
yetmişimizde bile barış için,  sevgi için,
yaşam için daha fazla zeytin ağacı
dikeceğiz.  Kararımız karar,  bu sefer de
püskürtülecekler.  
Bereketin,  barışın simgesi zeytinimiz
meyvesini vermeye devam edecek.   
                                                      
Dt.  Mehmet Akbulut
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Devam eden
atölyelerimiz:

• Halk Müziği
• Bağlama

• Ritim
• Türk Sanat

Müziği 
• Yazarlık Atölyesi

• Tai Chi

Katılmak için
derneğimizi

arayabilirsiniz. 
Derneğimizde
Halk Ezgileri
Dinletisi 
2 Şubat Çarşamba akşamı,  dernek
merkezimizde Halk Müziği
öğretmenimiz Bülent Genç ve
arkadaşı Zafer Taşdan konser
verdiler .  Covid nedeniyle 30 kişi  i le
sınırlandırı lan konserde değişik
kültürlerden Rumca, Ermenice,
Kürtçe ve Türkçe farklı  dil lerde
seçilen türküler ve enstrümantal
eserler seslendiri ldi .  Yaklaşık iki
saat süren konserle derneğimize
kesilen haksız cezalarla bozulan
moralimizi  müzikle düzelttik.
Kaldığımız yerden aynı azimle,
ekoloji  mücadelesine devam
kararlı l ığımızı  vurguladık.
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Bülent GençZafer Taştan



Yurttaşlık Derneği
Toplantısına Katılım
Yurttaşlık Derneğinin üç yıldır  üç havzada
sürdürdüğü “Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü’ ’
başlıkl ı  projenin Çanakkale toplantısına ve
İstanbul’daki kapanış toplantısına derneğimiz
adına dernek başkanı Süheyla Doğan ve Başkan
vekil i  Mehmet Akbulut katıldı .
Çanakkale toplantısında zirai  i laç ambalaj
atıklarının etkileri ,  bu atıkların toplanması
konusundaki bazı kamu kurumlarının
uygulanmakta olan projeleri  konuşuldu. Bu
konuda başka öneriler toplandı.  
Kapanış toplantısında üç yıl l ık çalışmanın
sunumu yapıldı .  Orta Marmara Havzası ,  Ergene
Havzası  ve Kazdağı Havzasında yapılan saha
çalışmalarının sonuçları  değerlendiri ldi .  Merkezi
ve yerel yönetimlerin aldığı  kararlarda ‘ ’Yurttaşın
Sözünün’ ’  ne kadar etkil i  olduğu tartışı ldı .  
Marmara Havzasında ekolojik tarım, Ergene
Havzasında kooperatif leşme, Trakya’da kadın
girişimcil iği ,  Kazdağı Havzasında ise plastik
atıklar ,  atıkların yarattığı  sorunlar ve bertaraf
yöntemleri  üzerine yapılan çalışmaların sonuçları
değerlendiri ldi .  Zirai  i laç ve plastik kullanımının
günü kurtarma çabası içinde,  üretimin maliyetini
arttırdığı  ve toprağın verimini düşürdüğü
anlatıldı .  İnsan,  toprak,  su ve gıda güvenliğine
dikkat etmeden üretim yapıldığında,  her yı l
toprağımızın daha verimsizleştiği  ve daha fazla
fakirleştiğinin altı  çizi ldi .  Karar alma
mekanizmalarında Türkiye’de ‘Yurttaşın Sözü’nü
yeterince değerlendiri lmediği ancak istişarenin
devam etmesinin yararl ı  olacağı konusuna vurgu
yapıldı .
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Kamu politikalarında
yurttaşın sözü!
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