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Değerli üyelerimiz, geleceğe
dair kaygılarımız çoğalıyor.
Mutlu değiliz.

ediyor. Geçen sayımızda Zeytinlik alanlarının,
maden şirketlerine açılmasını tartışmıştık.
Bölgemizde yapılan ‘’Zeytinime Dokunma’’
mitingine katılıp istemlerimizi haykırmıştık.
Aradan bir ay geçmeden, kıyı talanı yasası ile
karşılaştık. 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca
bu sefer de; kıyı kanununun uygulamalarına dair
yönetmelikte değişiklik yapıldı. Biliyoruz ki, bu
değişiklikle, ülkemizin doğal kıyı ve biyolojik
çeşitlilik kaynakları daha da azalacak. Kıyıların
doğal temizlik işlevi yok olacak, sularımız daha
da kirlenecek. Bilindiği gibi, daha önceleri;
toplumsal yarar adına, yol, okul, karakol vb. gibi
ihtiyaçlar için, kıyı alanları işgal edilerek, dolgu
yapılarak yapılaşmaya açılmıştı. 

Devamı 2. ve 3. sayfalarda

Çocuklarımızın
yarınlarından
endişeliyiz. Ekonomik
kriz var. İklim krizi var.
Ekolojik kriz var. Şimdi
daha çok kaygılıyız.
Doğa talanı devam 
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“Köy
Enstitülerinin
82. Kuruluş
Yıldönümü

Kutlu Olsun!“
 

KAZDAĞI BÜLTENI |  SAYFA 2 

EDİTÖRDEN
“Gezi

Onurumuzdur!“Bu yerler daha sonra, özel kişi yararı olan
konutlara, otellere  dönüştürüldü. Anlaşılan
kaçak durumunda olan bu ve benzeri yapılar
ruhsatlandırılacak. Kıyılarımız yeni rant ve talan
politikalarına kurban edilecek. Oysa kıyılar tüm
canlıların serbestçe kullanabileceği,
kirleticilerden uzak, doğal alanlar olmalı ve özel
yasalarla korunmalıdır. Zeytin yasası ile beraber
bu yasanın da geri çekilmesini istiyoruz.
17 Nisan ‘’Köy Enstitüleri’nin ‘’ 82.kuruluş
yıldönümü. Ekolojik yaklaşımın esas alındığı,
bilgi, üretim ve kültür üçlüsünün eğitime
uygulandığı, Cumhuriyet tarihimizin unutulmaz
eseri. O sistemde, bilimsel eğitim ve ona duyarlı
üretim, düşünce özgürlüğü vardı. Eleştirel bakış,
barış, kadın-erkek eşitliği, bölgesel gelişme
dengesi, sanatın yerel-ulusal-evrensel yönleri
esas alınırdı. Çevre duyarlılığı, halk sağlığı gibi
temel kavramlardı belirleyici olan. Bireysel ile
toplumsalın kavuşturulduğu eğitim sistemiydi.
Köy Enstitülerinde, doğayı anlamayı esas alan
eğitim anlayışı vardı.  Her iyi şey gibi ne yazık ki
bu Enstitüler de yok edildi.
‘’Gezi Direnişi’’ Ekolojik bir taleple başlamıştı.  İki
defa yargılanıp beraat kararı verilmişti. Üçüncü
defa ; 26 ay önce’’ Delil yok’’ diyerek beraat
kararı veren mahkemeden, ‘’Ağırlaştırılmış
müebbet’’ veren mahkemeye
taşındı.Derneğimizin haber sayfalarında da
yazdığımız gibi, Türkiye’nin her ilinde, hepimiz
gezideydik. Doğayı ve yaşamı savunduk. Barış
içerisinde itiraz haklarımızı kullandık. Geziyi
savunmaya devam ediyoruz. Verilen hukuk dışı
cezaları asla kabul etmiyoruz.        

Devamı arka sayfada
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EDİTÖRDEN

“Değerli
üyelerimiz;

hepinizin 1 Mayıs
Emek Bayramı
Kutlu Olsun.”

Bu sayımızda; 
• Termik santrallerin kapatılması için yola koyulan
İklim Adaleti Kervanının iki etabını ve Doğa
savunucularının Erzincan İliç’teki dayanışma
ziyaretlerini haberleştirdik. Sayfa 9’da.
• Bileşeni olduğumuz ‘’Doğaya Güç Kat’’ ağının
Bursa’da yaptığı eğitim Çalıştayını ve Ankara’da
yapılan genel kurul çalışmalarını Fazilet
Küçükgenç haberleştirdi. Sayfa 13’te.
• Sarıalan köyündeki sondaj haberi yerelden geldi.
Bu bizim için çok kıymetliydi.  Sayfa 11’de.
• Derneğimizin 10. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri
kapsamındaki dinletiyi Filiz Ela Taşezen
haberleştirdi.   Sayfa 12’de.
• Dernek üyemiz, doğa dostu İskender
Azatoğlu’nu ölüm yıldönümünde dostlarıyla
beraber saygıyla andık
Mücadele ederek elde ettiğimiz sevindirici
sonuçları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.  
• Edremit Sulh Ceza Hakimliği müracaatımız
üzerine derneğimize kesilen 51.7oo TL. cezayı
haksız buldu. Haberi Sayfa 22’de. 
•  Danıştay’a taşıdığımız Eybek RES projesinin
iptali istemimiz kabul edildi. Yaşam savunucuları
ile birlikte, Eybek’in eteklerinde şenlikli kutlama
yaptık. Sayfa 18’de..
• Ankara’da yapılan İDK toplantısına sunduğumuz
gerekçeler kabul edildi ve Demirtepe Altın
Madeni Projesi ÇED süreci 2. Defa iptal edildi. 
 Sayfa 20’de. 
• Bir başka sevindirici haber; Çanakkale de dava
ettiğimiz ‘’Paşa köy, Eko Turizm projesi’’
mahkeme tarafından durduruldu.    
Değerli üyelerimiz; birlik, mücadele ve dayanışma
günü olan 1 Mayıs Emek Bayramı ile Ramazan
Bayramınız Kutlu Olsun. 
                            



“İklim Adaleti
Kervanı

Türkiye ayağı
yollara çıktı!”

Dünya,  ikl im felaketleriyle birl ikte çok ciddi
bir varoluş tehdidi altındadır .  Ancak Türkiye,
ikl im krizinin öncelikli  gündemimiz olması
gereken bu kritik dönemde ısrarla fosil
yakıtlara ve özell ikle de kömüre bağımlı  bir
enerji  polit ikası  izlemeye devam etmektedir .
Son 20 yıldır  hükümet,  sadece oyalama
taktikleriyle ikl im krizi  sorununu her geçen yıl
daha da ağırlaştırmış,  sermayeyi kollayan
enerji  polit ikaları ,  ikl imin yanı sıra ekoloji ,
halk sağlığı  ve ekonomide ağır yıkımlara yol
açmıştır .  2021 yı l ı  Kasım ayında Glasgow’da
düzenlenen COP26 BM İklim değişikliği
taraflar konferansında imzaya açılan “Temiz
Enerjiye Geçiş”  ve “Kömürden Çıkış”
deklarasyonlarının Türkiye tarafından
imzalanmaması ,  kömüre devam etme
kararl ığının göstergesidir .  Son olarak 2022 yıl ı
Şubat ayında yapılan İklim Şurası ’nda da
kömürden çıkışa yönelik bir  eylem planı yer
almadığı gibi ,  kömürlü santrallerde karbon
yakalama teknoloji leri  üzerinde çalışı lması
öngörülmüştür.  Türkiye’de halen çok sayıda
kömürlü santralde baca gazı f i ltreleme
sistemleri  ya mevzuata uygun değildir  ya da
çalıştır ı lmamaktadır .  Bu nedenlerle;  tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Termik
santrallerin kapatılması istemi i le İkl im
Adaleti  Kervanı Türkiye ayağı yollara çıktı .
Akbelen’de başlattığı  İ lk rotasını
Çanakkale’de tamamladı.

İklim Adaleti Kervanı; Akbelen‘de
başlattığı İlk Rotasını Çanakkale’de
Tamamladı!
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Devamı arka sayfada



“Termik
santraller

kapatılsın!“

İKLİM ADALETİ KOALİSYONU ve EKOLOJİ
BİRLİĞİBileşenleri ;  Halkların İkl im
Antlaşması Ağı ’nın 2 Nisan da başlattığı
‘ ’Uluslararası  Kervan’ın ’ ’  Türkiye ayağı
katıl ımı için,  “Termik Santralların
kapatılması”  talebi i le 9 Nisan da Akbelen’de
buluşarak yola çıktı lar .  Muğla yöresindeki üç
adet termik santrale dikkat çektikten sonra
Aydın’da basın açıklaması gerçekleştirdiler .
İzmir ’de EGEÇEP’in  ‘ ’Dayanışma Ödülleri ’ ’
programına katıldılar .  Sonraki durakları
‘ ’Ölüme Mahkum Edilen Kent’ ’ ,  Aliağa’da,
Termik santral  incelemesi sonrası  akşam
saatlerinde vardıkları  Soma’da konakladılar .
Kervana 10 Nisan Pazar günü Edremit
sınırlarında,  Kazdağı Doğal ve Kültürel
Varlıkları  Koruma Derneği adına biz de
katıl ım sağladık.  Ekip önce Kazdağı Kirazlı
Balaban’daki direniş yerini  ziyaret etti .
Derneğimiz adına Recep Memiş burada
katıl ımcılara direniş sürecini özetledikten
sonra Çan Termik santralına geçildi .  Burada
kervana ;  Kazdağı Ekoloji  Platformu
bileşenleri  katıldı .  İki  adet termik santralın
bulunduğu Çan’ın Yaya Köyü’nde bir  basın
açıklaması yapıldı .  Açıklamayı Çan Çevre
Derneği ’nden Ümran Aydın okudu. Yöredeki ,
İçtaş  Bekirl i  Termik Santralinde incelemeler
yapan katıl ımcılar ,  Kemer (Parion) antik
tiyatroda forum sonrası  yürüyüşün bu
etabını bitirdiler .
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Çan Termik Santrali



“Termik
santrallerle;

Türkiye, daha çok
erken ölüm
vakasının

yaşanacağı,
havanın, suyun

ve toprağın daha
çok kirleneceği,
iklim krizinde

‘2053 net sıfır’
hedeflerinden

tamamen
uzaklaşacaktır.“

İklim Adaleti Koslisyonu Kervanı:
İkinci Rota Zonguldak’ta

Zonguldak’ta yapılan basın açıklaması özetle :
…Türkiye’de halihazırda işletmede olan 34
kömürlü termik santral  bulunmaktadır ve bu
santraller toplam 20.382 MW’lıkkurulu güç i le
Türkiye’nin elektrik üretiminde kurulu
gücünün %20’sini  oluşturmaktadır .  2021
yıl ında toplam elektrik üretimi içinde
kömürün payı 32% olmuştur.  Halen devam
eden 7 adet kömürlü termik santral  projesinin
tamamlanması durumunda 6.236 MW’lık
kapasite eklenecektir .  Bunun anlamı,
önümüzdeki yı l larda Türkiye’de daha çok
erken ölüm vakasının yaşanacağı ,  havanın,
suyun ve toprağın daha çok kirleneceği ,  ikl im
krizinde ‘2053 net sıf ır ’  hedeflerinden
tamamen uzaklaşılacağıdır .  
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Devamı arka sayfada



“Zonguldak’taki
kömürlü

santraller
3.500’in

üzerinde erken
ölüme, 1.700’ün
üzerinde erken

doğuma ve
25.000’e yakın
çocukta bronşit

vakasına yol
açmıştır.”

Termik Santraller ,  baca gazlarıyla yayılan
kükürt dioksit ,  azot oksit  ve partikül maddeler
yoluyla hava kirl i l iğine,  kullanılan soğutma
sularının derelere,  denizlere deşarj ı  yoluyla su
kirl i l iğine,  asit  yağmurları  ve uçucu küllerin
toprak üzerinde birikmesi nedeniyle toprak
kirl i l iğine yol açarlar .  Ayrıca su kıtl ığı
yaşanmaya başlanan Türkiye’de,  TÜİK’in 2018
verilerine göre ülke genelindeki tüm termik
santraller yı lda 7,9 milyar m3 su çekmişler ve
7,5 milyar m3 atıksu deşarj  etmişlerdir .
 Zonguldak’ta halen 4 adet kömürlü termik
santral  faaliyet göstermektedir ve 2 yeni
santral  projesi  bulunmaktadır .  
Sınırl ı  alanda bu kadar çok sayıda santralin
devreye alınmış olmasının ağır bir  sağlık
bilançosuna yol açması kaçınılmazdır ;
Uluslararası  Sağlık ve Çevre Birl iği ’nin 2022
yıl ı  başında yayımladığı rapora göre 1989-2020
yıl ları  arasında Zonguldak’taki kömürlü
santraller 3 .500’in üzerinde erken ölüme,
1 .700’ün üzerinde erken doğuma ve 25.000’e
yakın çocukta bronşit vakasına yol açmıştır .
Sağlık maliyeti  8.8 milyar Euro’nun üzerinde
hesaplanmıştır .  Bu rakamlar son derece kaygı
vericidir .
Diğer taraftan Zonguldak Bölgesi ’nde her yı l
milyonlarca ton taş kömürü girdisi  i le çalışan
2 entegre demir ve çelik fabrikası
bulunmaktadır .  Bu fabrikaların yer aldığı  Kdz.
Ereğli  ve Karabük hava kirl i l iği  ölçümlerinde
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün belirlediği sınır
değerin çok üzerindedir .  Termik Santrallere
ilaveten entegre demir ve çelik fabrikaları
kontrolsüz,  çevreye duyarsız üretimleri  i le
küresel ısınma ve ikl im değişikliği  i le halk
sağlığını  ve çevreyi  olumsuz yönde
etkilemektedir .
İkl im Adaleti  Koalisyonu olarak tüm kömürlü
santralleri  2030’a kadar kapatmayı hedefleyen
bir yol haritasının acilen hazırlanmasını talep
ediyoruz;
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Devamı arka sayfada



“Baca gazı
kirletici sınır
değerlerinin

üzerinde çalışan
termik santraller

derhal
kapatılmalı!”
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 •   Düşük verimli ,  s ık arıza yapan, fazla
yatırım gerektiren ve çevre koruyucu
sistemleri  olmayan Santraller öncelikli
olarak  AB’nin 2021 Termik Santraller için
Çevre koruma sınır  değerleri  acilen
Türkiye’de de devreye alınmalı ,  s ıkı  ölçüm
ve takip yapılmalıdır .  Tüm Santrallerin
Baca gazı ölçüm sonuçları  (partikül
miktarı ,  SOx,  NOx, CO2. . . )  veriye erişim ve
şeffafl ık kapsamında kamuyla düzenli
olarak paylaşılmalıdır .kapatılmalıdır .
AB’nin 2021 Termik Santraller için Çevre
koruma sınır  değerleri  acilen Türkiye’de de
devreye alınmalı ,  s ıkı  ölçüm ve takip
yapılmalıdır .  Tüm Santrallerin Baca gazı
ölçüm sonuçları  (partikül miktarı ,  SOx,
NOx, CO2. . . )  veriye erişim ve şeffafl ık
kapsamında kamuyla düzenli  olarak
paylaşılmalıdır .  
•   Baca gazı kirletici  sınır  değerlerinin
üzerinde çalışan termik santraller derhal
kapatılmalı ,  cezai yaptırım uygulanmalı  ve
uygun şartları  sağlamadan tekrar devreye
girmelerine izin veri lmemelidir .
•   Mevcut maden sahalarında genişletme,
yeni maden sahaları  araştırma ve yeni
rezerv açma çalışmaları  durdurulmalıdır .
•   Kömür madenlerine ve kömürlü
santrallere uygulanan tüm teşvik ve
destekler derhal kaldırı lmalı ,  buna ayrı lan
bütçe “adil  geçişin” sağlanması için kömür
sektöründe istihdam edilen emekçilerin
refahı için kullanılmalıdır .
•   Demir ve çelik tesisleri  acilen tüm salınım
ve atıklarına çözüm getirecek çevre
yatırımları  yapıp,  kömüre alternatif
teknoloji lere yönelerek halk sağlığı  ve
doğaya zarar vermeyi sonlandırmalıdır .



 “Ülkenin en
büyük ikinci

siyanür
havuzunda

kapasite
artırımıyla

birlikte yılda 11
bin ton siyanür

kullanılması
planlanıyor.”
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Ülkenin dört tarafından gelen yaşam
savunucuları ;  Erzincan İ l iç ’te faaliyet
gösteren Çöpler Altın Madeninin kapasite
artır ımına karşı  açılan dava kapsamında
bil irkişi  heyetinin yaptığı  keşfe katıldılar .
Yaşam savunucuları ,  yaptıkları  açıklamada;
İ l iç ’ten Fırat nehrine zehir aktığını  ve
madenin faaliyetinin son verilmesi
gerektiğini  belirtti ler .
Anagold Madencil ik ve Çalık Holding’in
ortağı olduğu Çöpler Altın Maden’inin
kapasite artır ımına i l işkin Çevre ve
Şehircil ik Bakanlığı  tarafından çevresel etki
değerlendirme (ÇED) olumlu kararı
veri lmişti .  Yapılan açıklamada; ‘ ’ İkinci kez
yapılan kapasite artır ımı kapsamında
madenin faaliyet alanının genişleti leceği ,
f lotasyon (cevher zenginleştirme) tesisi
kurulacağı ,  Ülkenin en büyük ikinci siyanür
havuzunda kapasite artır ımıyla birl ikte
yılda 11  bin ton siyanür kullanılması
planlandığı ’ ’anlatı ldı .
.   

Yaşam Savunucuları; Erzincan
İliç’te Bilirkişi Keşfine Katıldılar

Devamı arka sayfada  



"Böyle bir tesis
sömürge ülkeler

hariç hiçbir
yerde yok."

Bilirkişi  keşfi ;  Bakanlığın kararına karşı
TMMOB’un açtığı  dava kapsamında yapıldı .
Bölgede yıl lardır  çevre kirl i l iğine sebep olan
madenle mücadelesini  sürdüren Sedat
Cezayırl ıoğlu yapılan keşfi  ‘danışıklı  dövüş’
olarak değerlendirdi .  Davacı olmasına rağmen
keşfe alınmadığını belirten Cezayırl ıoğlu,  “Kendi
aralarında bir  keşif  yaptılar .  Sekiz yı ldır  bununla
mücadeledeyim. Davayı açan adamı keşfe
almıyorlar .  Köye çağırdık gelmediler .  Yirmi yı ldır
madene destek veren bölge halkı  zarar görmeye
başlayınca tepki göstermeye başladı”  i fadelerini
kullandı.  Çöpler Altın Maden’ininAvrupa’nın en
büyük maden ve altın işletmesi olduğunu
hatırlatan TMMOB İl iç Altın Komisyonu üyesi
Cemalettin Küçük, “Böyle bir  tesis sömürge
ülkeler hariç hiçbir yerde yok.  Burasının da
kapasitesini  artırmak istiyorlar .  Buraya
müdahale etmedikçe sürekli  de genişleyecekler”
diye konuştu.
Madenin son zamanlarda havuzundaki kimyasal
maddeleri  havaya bırakan
evaporatörlerle(buharlaştır ıcı)  gündeme
geldiğini belirten Küçük “Buradaki hasarı  sadece
su,  hava,  toprak diye değerlendiremeyiz.  Bütün
canlıl ığa verdiği zarar açısından değerlendirmek
lazım. Bu maden sadece İ l iç ’ i  etkilemiyor,  bütün
bölgenin biyosferini  etkil iyor ve işletme
durdurulmadıkça etkileyecek.  Bu yüzden
işletmenin durdurulması için elimizden geleni
yapacağız.  Kapasite artır ımı yapılmazsa zaten
işletme duracak.  Gelecek bil irkişi  raporuna göre
tekrar it irazlarımızı  i leteceğiz” diye konuştu.
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Cemalettin Küçük:
“Buradaki hasarı
sadece su, hava,

toprak diye
değerlendiremeyiz
. Bütün canlılığa

verdiği zarar
açısından

değerlendirmek
lazım.”



“Sarılalan'da
sondaj

tehlikesi!”

ÇED süreci devam eden, Park Holding-
CVK Madencil ik,  Sarıalan da,  Altın
Madeni Zenginleştirme tesisi  projesi
için açtığı  sondaj kuyuları  tehlike
saçmaya devam ediyor.  Köyün
arazisinde açılan sondaj kuyusuna
geçen yıl  bir  inek düşmüştü.  Şimdi de
bir koyunun düştüğü haberi   geldi .  
Projede endişeli  olan köylüler ,
istemedikleri  altıncı  şirketi  şikayet
etti ler .  Altın madeni projesi  Sarıalana
120 metre mesafede.  Yakınındaki ,
Sofular ,  Gökçeyazı ve Çamköy köylerini
de olumsuz etkileyecek olan maden
projesinden bir an önce vazgeçilmesi
çevredeki tüm köylülerin ortak isteği .
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Sarıalan’da Park Holding-CVK
Madenciliğin Yaptığı Sondajlar
Tehlike Saçmaya Devam Ediyor



‘’Şan ve Gitar’’
Dinletisi coşkulu

geçti. 

Derneğimizin
Kuruluşunun 10. Yılı
Kutlamaları 

Derneğimizin 10.  Kuruluş yı l ı  etkinlikleri
kapsamında düzenlediğimiz ‘ ’Şan ve Gitar ’ ’
Dinletisi  çok coşkulu geçti .  Mersin
Üniversitesi  Devlet Konservatuvarı  Opera
ve Piyano Ana Sanat Dalı  değerli  öğretim
üyeleri  Sayın Doç.  Çiğdem Sığırcı  ve Sayın
Dr.  Mehmet Özkanoğlu bizlere i lk
bölümde, Portekizce,  İspanyolca,  ve
İtalyanca aryalar ,  ikinci bölümde Türkçe
türküler seslendirdiler 
Konserimizde;  CHP Edremit İ lçe başkanı ve
Antandros  yönetim kurulu üyeleri  i le
beraberdik.  Konser;  Kazdağı Müzesi
katkılarıyla gerçekleşti .  Katkılarından
dolayı ;  Murat Bostancıoğlu ve Uğur
Bostancıoğlu’na çok teşekkür ederiz.
 

Konser öncesi  dernek terasımızda
izleyicilerle Pandemi sürecinde çoğalan
hasretimizi  giderdik.  
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ÜYE İLİŞKİLERİ VE SOSYAL
FAALİYETLERİMİZ



“Bileşeni
olduğumuz

DOĞAYA GÜÇ
KAT ağının ilk

bölgesel
toplantısına

katıldık.“

Bileşeni olduğumuz ‘ ’DOĞAYA GÜÇ KAT’ ’
ağının i lk bölgesel eğitimi çevre i l lerdeki
STK temsilcileri  i le birl ikte Bursa’da
gerçekleşti .  Savunuculuk faaliyetini
birl ikte yürüttüğümüz ‘ ’Akçay Sazlığı  ve
Sulak Alanı ’ ’  deneyimimiz,  Proje
kapsamında i lk uygulama örneğini
oluşturdu. 
Eğitime derneğimizi  temsilen Fazilet ve
Mustafa Küçükgenç katıldı .  İki  gün süren
eğitim programında ki  konu başlıkları :
•  Katıl ım hakkı ,  katıl ım mekanizmaları  ve
savunuculuk
• Bilgiye ve adalete erişim mekanizmaları
•  Doğa korumayla i lgil i  komisyonlar,  STK
katıl ımı ve karar alma süreçleri
•  Yerel komisyonlardaki bilgi  deneyim
paylaşımı
•  Uluslararası  sözleşmeler,  ulusal mevzuat
ve kara avcıl ığı  kanunu
• Tehdit altındaki yaban hayvanları ,  yaşam
alanları ,  ve tehdit faktörleri
•  Merkez av komisyonu ve i l  av komisyonu
katıl ım süreçleri  ve komisyon simülasyonu,
bilgi  deneyim paylaşımı
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Doğaya Güç Kat Ağı Bursa 
Eğitim Toplantısı

Devamı arka sayfada 



‘’Çok yararlı,
verimli ve

interaktif bir
eğitim oldu." 

•  Ulusal ve uluslararası  mevzuat
•  Sulak alanların önemi ve sulak alanlarda
ekosistem hizmetleri
•  Ulusal sulak alan komisyonu ve mahall i
sulak alan komisyonları
•  Sulak alan koruma bölgeleri ,  sulak alan
yönetim planları
•  Marmara bölgesini  de önemli sulak alanlar
ve başlıca sorunları
•  Su havzaları ,  Türkiye’nin havzaları ,
sorunlar,  su havza yönetiminin önemi
• Sosyal medyada kampanya oluşturma 
 
Fazilet Küçükgenç,  toplantı  i le i lgil i :  ‘ ’Çok
yararl ı ,  verimli  ve interaktif  bir  eğitim
oldu. Doğa koruma mücadelemizde karar
vericileri  etkileyecek politikalar
oluşturmak için daha da güçlendik.  Bilgi
i le donatıldık.  Emek veren tüm
eğitimcilerimize ve görevli  ekip
arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz’ ’  dedi .
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“Genel kurula 32
farklı ilden 47

sivil toplum
kuruluşu katıldı.”

Doğaya Güç Kat Ağı ’nın ikinci genel kurulu
için 9-10 Nisan tarihlerinde derneğimizi
temsilenAnkara’daydık.  Genel kurula 32
farklı  i lden 47 sivi l  toplum kuruluşu katıldı .
Daha önce Doğaya Güç Kat Ağı ’nın İzmir
Çalıştayı ’nda ve Bursa eğitimlerinde
tanıştığımız pek çok STK gönüllüleriyle
yine bir  aradaydık.  DGK çalışanları  ziyaret
ettikleri  doğa derneklerini  tanıttı lar .  Bizim
derneğimize yaptıkları  ziyaretten ve
derneğimizin mücadelesinden bahsetti ler .
DGK ağına üye olan STK’lar genel kurulun
ilk gününde Ağ Mutabakat Tutanağına
il işkin önerileri  görüştü.  Ağ Mutabakat
Tutanağı üyelerin oy birl iği  i le kabul edildi .
Ağa ait  kararlar al ındı .  Sekretarya görevi
iki  yı l l ığına Doğa Araştırmaları  Derneği ’ne
verildi .  Doğa Danış birimi kuruldu. Proje
kapsamında çevre ve doğa alanında çalışan
STK arasında i letişimi güçlendirme ve
işbirl iği  alanları  yaratmahedeflendi.  Bu
sayede çevre konusunda hukuki ve teknik
konularda görüş alabilecekleri  ‘ ’Doğa
Danış’ ’  birimi hayata geçiri ldi .
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Devamı arka sayfada 

Doğaya Güç Kat Ağı 
Genel Kurulu Ankara’da Yapıldı



“Neyi
değiştirmek

istiyoruz, kime
seslenmek
istiyoruz,

kimlerle işbirliği
yapabiliriz, üslup

nasıl olmalı.”

Genel kurulun ikinci gününde aldığımız
iletişim eğitimi oldukça faydalı  oldu.  Kitle
iletişim araçları  ve sosyal medya
kullanımının önemi bir  kez daha
vurgulanmış oldu.  Temel i letişim,
geleneksel i letişim ve dij ital  medya
konuları  ayrıntıl ı  anlatı ldı .  İnstagramda
5'ten fazla,  Twitterda 32ten fazla hashtag
kullanmanın erişimi azalttığı  bilgisi
paylaşıldı .  Toplantının en eğlenceli  kısmı
sosyal medyada kampanya oluşturma oldu.
Bell i  bir  soruna dikkat çekmek, toplumu
bilinçlendirmek, kamuoyu oluşturmak,
topluma danışılmadan alınan kararlara
tepki vermek, yasal yanlışl ığa dikkat
çekmek için kampanyanın önemini
anladık.  Neyi değiştirmek istiyoruz,  kime
seslenmek istiyoruz,  kimlerle işbirl iği
yapabil ir iz ,  üslup nasıl  olmalı  gibi  konuları
kavradık.  Unutulmaz,  değerli  anların
yaşandığı bir  toplantı  ve eğitim süreci sona
erdi .

Fazilet Küçükgenç
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“Mücadele
paydaşımıza sahip

çıkıyoruz!“

Çanakkaler belediyesi  başkan vekil i  İrfan
Mutluay;  Çanakkale Halkının Yaşam
Alanlarına ve Su Kaynaklarına sahip çıktı .
Balabandaki Kazdağı direnişinin içinde yer
aldı .  Kanadalı  Altıncı şirket Alamosgold’un
kovulmasında önemli pay sahibi oldu.
Şimdi;  Haksız bir  şekilde soruşturmaya
uğradı.  Biz de mücadele paydaşımıza sahip
çıkıyoruz.  Çanakkale Belediyesinin ve Sn.
İrfan Mutluay’ ın yanında kendileriyle
dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade
ediyoruz.
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DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ

Yaşam Savunucusu İrfan
Mutluay Yalnız Değildir!



“Eybek Dağında
RES Projesi

Danıştay
Tarafından İptal

Edildi!“

Yaşam Savunucuları ;  Eybek’  teki RES
Projesinin Danıştay tarafından iptal
edilmesini bir  şenlikle kutladılar .
Çevre örgütleri ,  yürüyüş grupları  ve sivi l
toplum kuruluşlarının katıl ımıyla
oluşturulan Eybek'te RES'eHayır
Dayanışması ,  Duygu RES projesine karşı
son eylemini Kazdağı eteklerindeki Thebe
antik kenti  kıyısında gerçekleştirdi .
Doğudaki Kavsara dağından başlayıp
Eybek,  Yalama, Atkayası ,  Buğdaylı ,  Sivri
zirveleri  üzerinden Gürgen dağı ,  Dalaksuyu
yakınlarına ulaşan yaklaşık 65 kilometrelik
bir hat üzerinde yapılması planlanan
projeye karşı ,  paneller ,  köy bilgilendirme
toplantıları ,  imza kampanyaları ,  zirve
yürüyüşleri ,  basın açıklamaları  gibi  geniş
katıl ımlı  birçok eylem düzenlenmişti .

25 Ekim 2018 tarihinde halkın katıl ımı
toplantısı  yoğun tepki nedeniyle
yapılamamıştı .  Buna rağmen devam eden
ÇED süreci İDK aşamasında proje alanı
Eybek,  Sivri  zirveleri  arasındaki bölüme
kadar daraltı lmış ancak türbin kapasiteleri
maksimum düzeylere yükselti lmişti .
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Eybek Dağında Şenlik

Devamı arka sayfada 



"Fermanı kiminse
kimin, dağlar
bizimdir!.." 

ÇED süreci Bakanlığın "ÇED olumlu"
kararı  i le sonuçlanınca yerel halk ve
STK’lar bu kararın iptali  için Balıkesir
İdare Mahkemesinde dava açtı .  Yerel
mahkeme davayı reddedince temyizi
için Danıştay'a başvuruldu. Danıştay
itiraz yolları  kapalı  olacak şekilde
davayı kabul ederek ÇED olumlu
kararının iptaline karar verdi .
Duygu RES projesi  eşsiz Kazdağı köknarı
ve karaçam ormanlarıyla kaplı  Eybek i le
birl ikte merkezi Kazdağının doğu
grubunu oluşturan Yalama, Atkayası ,
Buğdaylı  ve Sivri  dağlarının ölüm
fermanı demekti .  Danıştay bu fermanı
bozdu. Bu kez "Fermanı kiminse kimin,
dağlar bizimdir ! . . "  diyenler kazandı.
Son eylem bir şenlik olmalıydı artık.
Öyle de oldu
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Bülent GençZafer Taştan



Demirtepe Altın Madeni ÇED
Süreci 2. Kez Durduruldu!
Demirtepe Altın Madeni ÇED Süreci Bir  Kez Daha
Durduruldu!
Ankara’da,  Çevre,  Şehircil ik ve İkl im Değişikliği
Bakanlığı ’nda Balıkesir  i l i  Havran i lçesi
Demirtepealtın madeni projesinin İnceleme
Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı
gerçekleştir i ldi .
Toplantıya derneğimizi  temsilen makine mühendisi
Figen Can, gazeteci Aykut Alyanak,  Kırsal  Çevre
Sorunlarını  Araştırma Derneğinden orman
mühendisi  Salih Usta,  Kırklareli  Milletvekil i  Vecdi
Gündoğdu ve avukat Cömert Uygar Erdem katıldı .
Maden şirketinin proje i le i lgil i  yaptığı  sunumun
ardından heyet üyelerimiz ayrı  ayrı  söz alarak
projeye olan it irazlarımızı  dile getirdi ve projenin
Şap Dağı orman ekosistemine,  bölgedeki su
kaynaklarına,  Havran barajına etkileri  konusunda
detaylı  bilgiler verdi .  Aynı şirketin yani Bahar
Madencil iğin yürüttüğü Fatsa altın madeninin
bölgedeki yer üstü ve yeraltı  sularında ve toprakta
yarattığı  kirl i l ikle i lgil i  raporları  da komisyona
anlatan heyetimiz,  Havran barajı  yakınlarında böyle
bir madencil ik faaliyetinin bölgenin idam fermanı
olacağını i fade etti .
Heyetimiz ayrıca halkın projeyi  istemediğine dair 12
bin imzalı  dilekçeleri  de komisyona elden verdi .
Derneğimizin proje i le i lgil i  it irazlarını  ayrıca yazıl ı
olarak bakanlığa sundu. Kamu kurumlarının da
görüşlerinin alınmasından sonra,  İDK komisyonu
başkanı Kenan Ocak yapılan it irazlar ve rapordaki
eksikler nedeniyle ÇED sürecinin durdurulduğunu
açıkladı .  Çabalarımız bir  kez daha sonuç verdi .
Süreci takip etmeye devam edeceğiz.  Şap Dağı ’nın
ve Havran yöresinde,  doğa katliamına sebep olacak
Demirtepe Altın Madeni Projesine izin
vermeyeceğiz.  
Çünkü; Havran’ın üstünün altından daha değerli
olduğunu bil iyoruz.
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“Havran'ın üstü
altında değerlidir!“



İskender Azadoğlu
Anması
Derneğimizin büyük destekçisi ,
araştırmacı yazar İskender Azatoğlu'nu
ölümünün 1 .  Yıl ında andık.  Toplantıya
derneğimizi  temsilen Mehmet Akbulut,
Fil iz Taşezen, Nurhan Teneş,  Burhan
Gümüş, Emine Çelik ve Hürriyet Kaya,
Saadet Kayseril ioğlu katıldı .
İdaköy Çiftl ikevi ,  Antandros ve GÜRTAD
Dernekleri  i le Kazdağı Müzesi
tarafından organize edilen program,
Balıkesir  Üniversitesi  Körfez Havacıl ık
Yüksek Okulu müdürü Prof .  Dr.
Abdullah Soykan tarafından İskender
Azatoğlu'nu anlatan bir  sunum ile
başladı .  Katıl ımcıların İskender
Azatoğluile i lgil i  anı paylaşımlarından
sonra mini bir  müzik dinletisi  i le
program sona erdi .
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“İskender
Azatoğlu’nu
ölümünün 1.

Yılında andık.“



Derneğimize Kesilen Haksız ve
Hukuksuz Ceza Mahkeme
Kararıyla Değişti
Derneğimize haksız ve hukuksuz kesilen
cezaya yaptığımız it iraz sonuçlandı.
Mahkeme; 1730 TL cezayı tümden kaldırdı .
Yapılan harcamanın Kaymakamlığa geç
bildiri lmesinden kesilen,  50 bin l iralık cezayı
ise 5 bin l iraya indirdi .  Bu cezanın da yersiz
olduğunu düşünüyoruz ve it irazımızı
sürdüreceğiz.
Mahkeme kararı  :

KAZDAĞI BÜLTENİ |  SAYFA 22

DERNEĞİMİZE KESİLEN CEZA

“Bu cezanın da
yersiz olduğunu
düşünüyoruz ve

itirazımızı
sürdüreceğiz.”



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! 

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk
bayramında Alanlardaydık.  Altınoluk ve
Küçükkuyuda Atatürk anıtlarına
çelengimizi  koyduk. Saygı duruşunda
bulunduk. Alanlardaki coşkuya katıldık.
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SOSYAL FAALİYETLERİMİZ

“23 Nisan Ulusal
Eğemenlik ve Çocuk
bayramını coşkuyla

kutladık.“



Yaşasın Kadın Dayanışması!

Edremit Kadın Pjlatformu’nun
düzenlediği basın açıklamasına
katıldık.  
Saat 13.30’da da Dernek merkezimizde
Yerel Mücadelelerden kadınlarla
çevrim içi  ve üyelerimizle yüzyüze bir
araya geldik.  “Ekoloji  ve Kadın”
konusunda söyleştik.
Erzurum’dan, Kars’tan,  Mardin’den,
Çanakkale Kumarlar ’dan, Muğla Yılmaz
köyden, Artvin’den, İkizköy-
Akbelen’den, Kızılcaköy’den,
Ardanuç’tan,  İstanbul’dan, Kirazlı
Nöbet Alanı Mücadelesinden, Bayramiç
Karaköy’den, Ayvalık’tan,
Kuşadası ’ndan mücadele içindeki
kadınlarla buluştuk.  Şi ir ler okuduk.
Birbirimizi  sanalda da olsa görmek çok
iyi  geldi .  
Akşam da kadın yürüyüşü için
Ayvalık’taydık.  Kalabalık,  görkemli ,
güzel bir  kadın etkinliği  oldu.  
Tüm kadınların 8 Mart Uluslararası
Birl ik Mücadele ve Dayanışma Günü
kutlu olsun!
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SOSYAL FAALİYETLERİMİZ

“Yeryüzünü daha
yaşanılır bir yer

kılmak için mücadele
eden tüm emekçi
kadınların günü

kutlu olsun!“
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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

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

İnteraktif Haritamız
http://www.kazdagim.com/

interaktif-haritaBülten Çalışma Grubu
Emine Çelik 
Mehmet Akbulut
Nevin Elitez
Özlem Akkayalı 

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
http://www.kazdagim.com/interaktif-harita/

