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Sevgili Bülten okurlarımız,

Kazandık. Ama geç gelen adalet adalet olmadı
ne yazık ki ve Assos artık eski Assos değil. Bu
nedenle çok üzgünüz. Keşke çalışmalar
başlamadan bilim kurulları oluşturulsa, bilime
kulak verilse, yürütmeyi durdurma kararları
zamanında uygulansaydı.
Veee mutlu haber. Uzun süredir takip ettiğimiz
Cengiz Holding’e ait Halilağa Bakır Görünümlü
Altın Madeni Projesi’nde mahkeme TEMA ve
Çan Çevre Derneği’nin açtığı davada yürütmeyi
durdurma kararı verdi. Hepimiz sevinçten uçtuk.
Çok emek vermiştik. Kesin kararın da “İptal”
olmasını bekliyoruz. 
Derneğimizin kadın üyeleri olarak Danıştay’a
gittik. “Yaşamımızı da yaşam alanlarımızı da
savunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi bizim.” Dedik.
Savcı “Cumhurbaşkanı kararı hukuka uygun  
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“Assos'ta geç
gelen adalet

adalet olmadı!“
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BAŞYAZI "İstanbul
Sözleşmesi
yaşatır!"

değildir.” Diye mütalaa verdi. Şimdi kesin kararı
bekliyoruz. 

1 Mayıs’ta ve 5 Haziran’da pankartlarımızla,
sloganlarımızla alanlardaydık. Büyüknohutçu
Çifti’nin Antalya’da düzenlenen Anma
Etkinliği’ne katıldık ve derneğimize verilen
ödülü aldık. 

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’ndaki usulsüz
yapılaşmaların inşaat ruhsatlarının iptali için
Edremit Belediyesi aleyhine açtığımız davada
harika bir bilirkişi keşfi geçirdik ve çok güzel bir
rapor geldi. Şimdi kesin kararı bekliyoruz. 
Bir bilirkişi keşfimiz de Balıkesir-Çanakkale
1:50.000’lik Bütünleşik Kıyı Alanları Planı iptal
davamızla ilgili idi. Heyetle birlkte
Çanakkale’den Ayvalık’a kadar tüm sahili
dolaşarak kıyılarımızı yağmalatmayacağımızı ve
kıyı ve deniz ekosisteminin bozulmasına izin
vermeyeceğimizi ifade ettik ve planın iptalini
istedik. Keşif çok olumlu geçti. Kararı bekliyoruz.

Çanakkale Belediyesi’nin düzenlediği Tohum
Takas Şenliği’nde yadigar tohumlarımızı değiş
tokuş ettik. 
Bu süre boyunca Derneğimizi ziyaret eden Deva,
İyi Parti gibi siyasi partilerimizle bölgemizdeki
ekolojik yıkım ve talan projelerini konuştuk.

Devamı arka sayfada
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BAŞYAZI

“Gezi tutsakları
yalnız değildir!”

Bizler de dernek olarak davet edildiğimiz Tüm
Emeklisen, Disk Emeklisen CHP, Sol Parti gibi
sendika ve partilerin piknik, kahvaltı ve
yemeklerine katıldık. Dayanışma dileklerimizi
ilettik. 

Geleneksel Yaz Gündönümü Şenliğimizi coşku ile
gerçekleştirdik. Bülent Genç ve Zafer Tekelioğlu
hocalarımızın yönetiminde yıl boyunca
sürdürdüğümüz halk müziği, ritim ve
gruplarımızın sunumlarını dinledik. 

Haziran’da ölmek zor demiş şairimiz…Mayıs’ta ve
haziranda ne çok canımızı kaybetmişiz…Gezi
direnişi direnişinin yıl dönümünde Gezi’de
kaybettiğimiz canlarımızı andık. Bu dönemde
Gezi Davası’nda verilen hukuksuz ağır cezalara da
tanık olduk ve bu konuda tepkilerimizi dile
getirdik. “Gezi Ölümsüzdür, Gezi Tutsakları Yalnız
Değildir!” dedik. 

Arıklı Köyü’n de başlayan sondaj çalışmaları
canımızı çok sıktı ve bu konuda çalışmaya karar
verdik. Bir yandan da EKOFEST hazırlıklarımızı
sürdürdük. 

Yeni bültenlerde buluşmak dileği ile.

Süheyla Doğan
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma
Derneği Başkanı



“Assos Falezleri
Yok Edildi!”
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DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ  

Antik l imanda doğa ve tarih yok edildi ,
arkeolojik sit  ve doğal sit  alanları  büyük
zarar gördü. 
Çanakkale 2.  İdare Mahkemesi ,  Assos
Dostları  i le birl ikte açtığımız Assos
Antik Liman’daki Kaya Islahı Projesi ’ne
uygunluk veren Koruma Kurulu Kararını
iptal etti .  Ancak kararın geç çıkması
nedeniyle dava sürerken aylar süren
çalışmalar sonrasında Assos falezleri  ve
doğal peyzaj yok edildi .

BİLİM HEYETİ KURULMALI
Dava kararının açıklanmasından sonra
Derneğimiz tarafından yapılan
açıklamada:
“Assos Antik Liman davasını  kazandık,  

Devamı arka sayfada 

Assos'ta Doğanın ve Tarihin
Katliamına Karşı Açtığımız
Davayı Kazandık! 



“Bilim Heyeti
kurulmalı!”
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DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ  

ancak geç gelen adalet Assos Antik Liman’ın
katledilmesini engelleyemedi.  
Dava dosyamızda Assos Antik Limanı’nda
arkeolojik ve doğal sit  alanında dozer,  kepçe
kamyon gibi ağır  iş  makinelerinin yol açtığı  
 tahribatı  belirtmiş ve projeye onay veren
Koruma Kurulu kararının iptalini  istemiştik.  
 Mahkeme bizi  haklı  buldu, bu  karardan
dolayı  oldukça sevinçliyiz.  Ancak adalet geç
tecell i  etmiştir .  Assos Antik Liman mevkiinde,
ne yazık ki  tüm çabalarımıza,  resmi
başvurularımıza,  suç duyurularımıza,
yürütmeyi durdurma kararı  almamıza rağmen
büyük bir  doğa ve tarih katliamı yaşanmış,
Assos falezleri  yok edilmiştir .  Bir  doğal peyzaj
yok edilmiştir .  Assos artık eski Assos değildir
ve olmayacaktır .  Bölgeye arkeolojik sit  yanı
sıra ‘doğal sit  alanı ’  olma özell iği  kazandıran
tüm değerler yok edilmiştir .  Uzmanlardan
oluşan bil im heyetinin kurulması ve alanda
inceleme yaparak güvenlik çnlemlerinin
yeterl i  olup olmadığının incelenmesi
gereklidir .  Bölge halkının ve turizmcilerin
zararları  da karşılanmalıdır . ”  denildi .  



“Hukuksuz İnşaat
Ruhsatları İptal

Edilsin!”

Sulak Alanıma Dokunma! 
Edremit Belediyesi 'nin Akçay Sazlığı  ve Sulak
Alanı ’nda verdiği hukuksuz inşaat
ruhsatlarının iptaline yönelik 6 kurumsal ve 2
bireysel davacı i le birl ikte açtığımız davanın
bil irkişi  keşfi  gerçekleştir i ldi .  
Mahkeme heyeti  ve 1  Harita Mühendisi  ve 2
Şehir Bölge Plancısından oluşan bil irkişi lerle
inşaat ruhsatı  veri len alanda biraraya geldik.  
Keşif ,  avukatımızın bölge i le i lgil i  çevre
düzeni planları  ve koruma kararları  ve
bölgedeki hukuksuz yapılaşmanın kronolojisi
i le i lgil i  bilgi  vermesi i le başladı .  Ayrıca resmi
yazışma ile talebimiz üzerine Ege
Üniversitesi 'nden Doç.  Dr.  Ortaç Onmuş ‘ün
hazırladığı değerlendirme raporunu da
heyete sunarak alanın sulak alan olarak
korunması gerektiği  yönündeki savunmamızı
güçlendirdik.  
Bil irkişi  Heyetinin hazırladığı rapor,  bizi  haklı
çıkardı .  Mahkemenin de bil irkişi  raporu
doğrultusunda karar vermesini bekliyoruz.
Keşfe katılan başta sevgil i  gönüllü
avukatımız Cem Altıparmak'a,  uzmanlarımız
Lider Sınav ve Şafak Arslan’a,  Doç.  Dr.  Ortaç
Onmuş’a ve bütün katıl ımcılara gönülden
teşekkürlerimizi  sunuyoruz.
Akçay Sulak Alanı ’nda Ranta Son!
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DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ  

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nda 
Bilirkişi Keşfi!



“İklim Adaleti
Koalisyonu

KERVANI  3.
ROTASI”

Marmara Yaşasın grubu tarafından organize
Marmara Yaşasın grubu tarafından organize
edilen ve İklim adaleti  koalisyonunun
desteklediği Marmara Kervanı ,  deniz ekosistemini
yıkıma uğratan nedenleri  kamuoyuyla paylaşmayı
ve çözüm yolları  üretmeyi amaçlayan yolculuğuna
26 mayısta İstanbul’da başladı ve Marmara
çevresindeki eko kırım suç mahallerini
inceleyerek gezisini ,  29 mayısta yine İstanbul’da
tamamladı.  
Kervanın i lk durağı olan Marmara Ereğlisi ’nde,
Marmara Ereğlisi  Çevre Derneği gönüllüleri  i le
birl ikte Kınıklı  deresinin Sultanköy Plajı ’nda
denize döküldüğü yer incelendi.  
Ertesi  gün incelemelerine Karabiga’da devam
eden kervan burada Biga Ekoloji  ve Yaşam
Platformu, Kapıdağ Dayanışma Platformu üyeleri
i le buluştu ve birl ikte Balıkçı  Barınağı ziyaret
edilerek,  buradaki balıkçıların sorunları  hakkında
bilgi  al ındı ,  
Kömürlü Termik Santrallerin hava ve su varl ıkları
üzerinde yoğun kirl i l iğe sebep olduğu Biga’da,
Alarko-Cengiz ortaklığı  olan Cenal Elektrik A.Ş.
Termik Santrali  önünde Biga Ekoloji  ve Yaşam
Platformu ile Kazdağı Ekoloji  Platformu, Kapıdağ
Dayanışma Platformu tarafından pankart ve
dövizler eşliğinde basın açıklaması okundu.
Termik santral  soğutma sularının Marmara’ya
deşarjı  acilen yasaklanmalıdır ’ ’  denildi .
etal  İhtisas OSB inşaatı  görüntülendi.
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DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ 

İklim Adaleti  Koalisyonu
MARMARA KERVANI

Devamı arka sayfada 



Kapıdağ yarımadasına geçen kervan, bölgede
Kapıdağ Dayanışma Platformu ile birl ikte
Marmara Denizi ’nin bir  diğer kirletici  unsuru
olan Bağfaş Gübre Fabrikası ’nı  görüntüledi ve
Kyzikos harabelerine yakın bölgede, bu antik
medeniyet hakkında Kapıdağ Dayanışma
Platformu tarafından açıklama yapıldı  i .
Ertesi  gün Kervan, Bursa Su Kolektif i  i le
birl ikte Bursa Nilüfer çayında ve Nilüfer ’ in bir
kolu olan Deliçay’da farklı  noktalarda
incelemelerde bulundu ve Bursa Su Kolektif i
tarafından pankart ve dövizler eşliğinde
basın açıklaması okundu. 
Kervan, İzmit Körfezi ’ne doğru yoluna devam
etti  ve Yalova Çevre Platformu gönüllüleri  i le
bir araya gelerek,  Yalova’da verimli  tarım
alanları  üzerinde üretim yapan Aksa Elyaf
Fabrikasının önünde, devam eden kapasite
arttırma faaliyetleri  hakkında bilgi  aldı .
Körfez rotası  Dilovası ’nda bulunan
Dilderesinde yapılan incelemelerle
tamamlandı.  
Kervan yolculuğunun son günü, Marmara
Denizi  kirl i l iğinden büyük oranda sorumlu
olan mega kent İstanbul’a ayrı ldı .  İstanbul
Kanalı  projesinin güzergahı üzerindeki
Sazlıdere’deyapılan i lk basın açıklamasında,
Kuzey Ormanları ’nda ağır tahribata yol açan
mega projelerin Marmara Denizi ’nde
yaratacağı yıkım dile getiri ldi  ve kanalın
deniz ekosistemine vurulacak son darbe
olduğu vurgulandı.  Kervan, son uğrak yeri
olarak deniz ekosisteminin sosyal
yaşantısında çok önemli rol  oynadığı
Adalar’dan Burgazada ‘ya geçti  ve adalı
dostlarla birl ikte düzenlenen foruma katıldı .
Forumda Marmara ekosistemini korumak için
ileriye dönük eylem planları  tartışı ldı .
Marmara Denizi ’nin arıtı lsa dahi atık sular
için alıcı  ortam olmaya uygun olmadığı ve su
fakiri  olan Türkiye’de suyun hoyratça
tüketiminin durdurulması gerektiği
vurgulandı.
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DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ  



“Şiirler ve
Türkülerle Bir
Aradaydık!”

Derneğimizde yine şi ir  ve türkü dolu,
harika bir  etkinlik gerçekleştirdik!
Değerli  şairlerimiz Kul Elif ,  Mustafa Köz
ve Cafer Yıldırım ile bir  araya geldik.
Her üç şairimizin yaşam ve sanat
süreçlerini  öğrendik.  Şair  Mecit Ünal ’ ın
Kul Elif ’ in şi ir leri ,  yazar Haldun
Çubukçu ‘nün Cafer Yıldırım’ın şi ir leri ,
Cafer Yıldırım’ın da Mustafa Köz’ün
şiir leri  hakkındaki değerlendirmelerini
dinledik.
Ela Taşezen, Seyhan Yüksek ve Nejla
Kambur şairlerimizin birbirinden güzel
şi ir lerinden birkaçını seslendirdiler .   
Üyemiz Nejla Kambur’un annesi Kul
Elif ’ in şi ir lerinin kitaplaştır ı lması
sürecini aktarmasından sonra
şairlerimiz de kendi şi ir lerinden
örnekler okudular.  
Geceyi Kul Elif ’ in sazı  ve sözü i le,
dostluk ve sevgi dolu türküleri  i le
tamamladık.  
Her üç şair  ve ozanımıza çok teşekkür
ediyor,  daha nice şi ir  dolu yıl larda
yeniden bir  araya gelmeyi dil iyoruz.
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Edebiyat Günleri



“Kadın Hareketi 
 Danıştayda Tarih

Yazdı!”

Cumhurbaşkanlığı  kararnamesiyle
yürürlükten kaldırı lan İstanbul
Sözleşmesi için Danıştay’da yapılan
duruşmaya dernek başkanımız Süheyla
Doğan da katıldı .
Süheyla Doğan salonda yaptığı
konuşmasında ‘ ’Körfez Bağımsız Kadın
Dayanışması ve Kazdağlı  Kadınlar olarak
açtığımız davamıza sahip çıkmak üzere
buradayız.   Biz kadınlar hem yaşam
alanlarımızı  savunuyoruz hem de
yaşamımızı savunuyoruz.  Yaşam
alanlarımızda çok kıymetli .  Yaşamımız
da çok kıymetli .  Bu nedenle buradayız.
Davamızın arkasındayız.  
 Cumhurbaşkanı ’nın aldığı  bu iptal
kararının hukuki olmadığına inanıyoruz
ve bu kararın sizler tarafından iptal
edilmesini istiyoruz ve Anayasa
mahkemesine götürülmesini talep
ediyoruz.  Sevgil i  avukatlarımızda
konuyla i lgil i  zaten açıklamalar
yapacaklar.  Biz sizlere körfezdeki
kadınların akıl larının burada olduğunu
belirtmek için buradayız.  Dün biz yola
çıkarken, hazırl ık yaparken, Sevim diye
bir kadın arkadaşımız öldürüldü 
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DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ  

Devamı arka sayfada 

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!



"Öldürülen kadın
arkadaşımızın

çocuğunun
çığlığını

duymanızı
istiyoruz!"

Edremit’te.  Onun çocuğunun çığlığını
duymanızı  istiyoruz.  2017 de öldürülen
Aygül’ün çocuklarının çığlığını
duymanızı  istiyoruz.  2016 da öldürülen
Esra’nın Efsa adındaki çocuğu her
cumartesi  annesinin mezarına
gittiğinde döktüğü gözyaşlarını
görmenizi  istiyoruz.  Daha yüzlerce
kadının çocuklarının çığlıklarını
duymanızı  istiyoruz.  Ülkemizde her gün
en az 3 kadın öldürülüyor.  İstanbul
Sözleşmesi bizim güvencemiz.  O
nedenle “ İstanbul Sözleşmesi Bizimdir . ”
Diyor ve vazgeçmeyeceğimizi
belirtiyoruz.  Sizlerin de bu hukuksuz
kararı  feshetmenizi  istiyoruz. ’ ’
19 dosyanın görüşüldüğü davada, Savcı
Cumhurbaşkanı kararının iptali
gerektiği  konusunda mütalaa verdi .
Kararın açıklanmasının ardından
salonda alkışlar yükseldi .  Savcı ,  kararın
adli  tati lden önce açıklanacağını
belirtti .  
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“Gezi
Onurumuzdur,
Yargılanamaz!” 

 1  Mayıs ’ta dernek pankartlarımızla;
‘ ’Doğanın,  Emeğin sömürülmesine ve
Kadın cinayetlerine son’ ’  demek için
alanlardaydık.
Üyelerimiz ve gönüllülerimizle
Küçükkuyu’da,  Edremit’te,
Burhaniye’de düzenlenen üç ayrı
yürüyüş ve mitinge katıldık,
pankartımızı  açtık.  
Meydanlarda;  “Kazdağlarının Üstü
Altından Değerlidir” ,  “Gezi
Onurumuzdur,  Yargılanamaz”,  “Her
Ağacı Tek Tek Savunacağız” ,  “Zeytin
Hayattır ,  Zeytinime Dokunma”,  “Doğa
Talanına Hayır” ,  “Her Yer Gezi ,  Her Yer
Kazdağları”  dedik.  Kadına yönelen
şiddetin önlenmesi ve cinayeti
işleyenlerin en ağır biçimde
cezalandırı lmasını istedik.
Kortejimizde Tai Chigurubumuzun
gösterisi  i lgiyle izlendi.
Coşkulu geçen 1 Mayıs alanlarında,
ekoloji ,  emek ve kadın hareketi  i le
birl ikte kapitalizmin yol açtığı  tüm
krizlere karşı  sesimizi  yükselttik.
Yaşasın 1  Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü!

1 Mayıs’ta Alanlardaydık!
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DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ 

“Zeytin
Hayattır,
Zeytinime

Dokunma!”



“Gezi bir
süreçtir!”

5 Haziran Ekolojik Yıkımlarla Mücadele
Günü’nde bileşeni olduğumuz Kazdağları
Ekoloji  Platformu’nun (KEP) Çanakkale’de
düzenlediği basın açıklamasına katıldık.  
Etkinlik,  Kazdağları  Sanatçı  Dayanışması ve
derneğimizin üyesi  Mecit Ünal ’ ın şi ir
okuması i le başladı .  Ardından derneğimizin
Tai Chi grubunun gösterisi  i le devam etti .  
Basın açıklaması metni ise KEP eş sözcüsü
Emine Pehlivan ve Derneğimizin yönetim
kurulu üyesi  Ela Taşezen tarafından okundu. 
Basın açıklamasında Biga yarımadasındaki
ekolojik yıkım projelerine ve veri len
mücadeleye dikkat çekildi  ve Gezi ’nin
yıldönümü nedeniyle Gezi mücadelesi
anlatı ldı  ve Gezi Tutsakları  anıldı .  
‘ ’Sahi Gezi kimin işidir?
‘ ’Bir  defalık kullanım özell iğine sahip,  açarsa
cezalandırı lacağı Çin malı  gaz maskeleriyle,
yerin yedi kat dibine gönderilen Somalı
madencilerin alnına yazılmış kara lekeye
isyan eden emekçilerin işidir .  Dünyanın
bütün mürekkepleriyle,  ama yalnızca
muktedirlerin kalemiyle yazılana baş
kaldıranların,  it iraz eden. ’ ’
Gezi ;  ‘ ’Fail i  faşizm olan meçhullerin
ülkesinde,  oğullarına mezar arayanların,
çocuklarının,  otuz yıl  sonra bulunan yanmış
kemiklerine sevinenlerin hesap sormasıdır . ’ ’
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5 Haziran Ekolojik Yıkımlarla 
Mücadele Günü

Devamı arka sayfada



“Her yer Taksim,
her yer Kazdağı!“

Gezi ;  On altı  yaşında,  esmer,  incecik bir  kızın,
her gün on beş saat karın tokluğuna çalıştığı
havasız ve güneşsiz bir  fason atölyesine
ömrünü gömmesine isyan etmesidir .
Gezi ;  Her gün arabanızla yanından geçip
gittiğiniz bir  evde yasayan genç bir  kadının,
hiç istemediği ve zorla dayatılan bir  evli l iği
artık taşıyamayıp,  bebeğini sırtına sararak
kendini ipe verdiği ,  ya da tecavüz edilerek
öldürülen günahsız kızlarının,  hastane
morgunda bekleyen cesedini bile almaktan
korkan ana babaların çaresizl iğinin
görülmesidir .
Geziyi  yapanlar;  Bitmek tükenmek bilmeyen
kârlara,  komisyonlara ve yüzdelere,  yüksek
verimlil iğe,  akıl  almaz hesaplara it iraz
edenlerindir .  Sıraya girmeye,  hizaya gelmeye,
mecburen selam vermeye,  başını  önüne
eğmeye, gölgenden korkmaya,  umudun
bitmesine,  iyi l iğin yenilmesine razı  olmamak
için bir  araya gelenlerdir .  
Gezi Direnişinde bulunanlar;  yarattıkları  mikro
komünle,  AKP iktidarının tüketim ve
tüketicil ik değerleri  üzerinden yükselen,
şirketleşmiş,  metalaşmış,  gayri  insani kentine
karşı ,  başka bir  kentin ve dünyanın mümkün
olabileceğini gösterdiler .  
Dışlayıcı ,  ötekileştir ici  değil ,  birleştir ici ,
çoğulcu ve eşitl ikçi ,  tepeden inme bir
yönetimle değil  forumlar vasıtasıyla,  katıl ımcı
demokrasiyle yönetilen,  baskıcı  değil
özgürlükçü, kentin değişim değeri  yerine
kullanım değerini  önceleyen, rekabetin yerini
dayanışmanın aldığı ,  talancı değil  Ekolojik
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Devamı arka sayfada



"5 Haziran
Dünya Ekolojik

Yıkımlarla
Mücadele
Gününde

alanlardaydık!" 

doğanın haklarının kabul edildiği ,  tüm
canlıların yaşam haklarını  gözeten,  israf ve
tüketim ekonomisine karşı ,  hiyerarşik ve
otoriter olmayan bir  sistemi,  Gezi ’de inşa
etti ler .
Değerli  arkadaşlar ;  Gezi ,  tarihin içerisinde bir
durak ya da bir  nokta değil ,  bir  süreçtir .
Sönümlenmiş olabil ir  ama süreç devam ediyor.
Bu nedenle Gezi ’yi  anmıyoruz,  polit ik olarak
yaşatıyoruz,  yaşatmaya devam edeceğiz.  Ne
zaman başımız sıkışsa,  işte oradan göz
kırpıyor.  Ne zaman dağılsak,  bizi  toparlıyor,
toplulaştır ıyor.  Bir  gün Validebağ direnişi
oluyor,  bir  başka gün Kazdağları .  Kanal
İstanbul ucubesine karşı  direnişini  sürdürüyor.
İkizdere’de toprağını ,  Akbelen de ormanını
savunuyor.
Şimdi;  AKP sonrasının,  Gezi barikatlarında
yeşeren dayanışmacı ,  eşitl ikçi  ve özgürlükçü
tohum fi l izleriyle yeniden kurulması işte tam
da biz Ekolojistler ve diğer toplumsal
kesimlerle beraber muhalefet dalgası
yaratmasına bağlı .  Bunu yapmak üzere şimdi
bir adım öne çıkmanın,  o barikatta,  o sokakta
bir daha buluşmanın zamanıdır .
’ ’Forum bölümünde ise yeni kurulan Lâpseki
Çevre Derneği ve Güney Marmara Dayanışması
söz alarak bölgelerindeki sorumları  ve veri len
mücadeleyi  aktardılar .  
Basın açıklaması ,  “Havama, Suyuma,
Toprağıma Dokunma”,  “Her Yer Taksim, Her Yer
Direniş” ,  “Her Yer Taksim, Her Yer Kazdağı” ,
‘ ’Gezi onurumuzdur Yargılanamaz’ ’
sloganlarının atı lmasından sonra sona erdi .
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Çanakkale Belediyesinin Düzenlediği
Tohum Takas Şenliğine Katıldık  
Yerel Üret,  Yerel Tüket!
Yadigâr Tohumları  Yaşat!
Uzun bir  aradan sonra,  Çanakkale
Belediyesi ’nin düzenlediği Tohum Takas
Şenliği 'ndeydik.  
Çanakkale Belediyesi  tarafından domates,
patlıcan fideleri  dağıtı ldı .  Yerel tohuma
sürdürülebil ir l ik kazandırmak, tohumu
korumak, doğal üretim yapan yerel üreticileri
desteklemek amacıyla yapılan bu etkinliğe
katılmaktan çok büyük keyif  aldık.  Yadigâr
tohumu çok önemsiyoruz.  Çünkü tohum
yaşamın başlangıcı  ve kaynağıdır .  
Şenliğe birçok belediye ve sivi l  toplum örgütü
de katıldı .  Yerel tohumlarını  bizlerle
paylaştı lar .  
Biz de dernek olarak sakladığımız tohumları
diğer katıl ımcılarla paylaşmaktan çok mutlu
olduk. Onlardan aldığımız tohumları  da
gelecek yıla yenilemek üzere saklayacağımıza
söz verdik.  
Bu arada standımıza olan i lgi  oldukça
yoğundu. Çanakkale Belediye Başkan
Yardımcıları  İrfan Mutluay,  Rebiye Ünivar ve
ekiplerinin standımıza gelip ziyaret etmesi
bizleri  çok mutlu etti  
Şenlik neşeli  şarkılarıyla tüm katıl ımcıları
coşturan "Orkestroia" adlı  grubun konseriyle
son buldu. 
Başta Sn.  İrfan Mutluay,  Sn.  Rebiye Ünivar ve
Tohum Sandığı personeli  olmak üzere
Çanakkale Belediyesi ’ne ve bu etkinliğe emek
veren herkese çok teşekkür ederiz.
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“Yadigâr Tohum
Yaşamın

Başlangıcıdır!”



Geleneksel Yaz Gündönümü
Şenliğimizi Gerçekleştirdik! 
2022 yaz gündönümü şenliğimiz
kapsamında 1 .gün Deniz Soruklu
Evren’den günebakan masalları
dinledik.  
Çocukların katıl ımı ve etkin olmaları
çok hoştu.  
Hep birl ikte bir  tekerleme oluşturduk,
tekerleme söylemeyi unutmuşuz,  epeyi
zorlandık.  
Masal anası  Deniz’e çok teşekkür
ederiz.                                                  
 Şenliğimizin 2.  Günü de çok coşkulu
geçti .  2 yı ldır  salgın nedeniyle ara
verdiğimiz şenliğimize katıl ım
yoğundu. Birbirimizi  çok özlemişiz.  
Sabah takas masamızı açtık.  Doğal
baskı ,  seramik,  doğal takılar ,  keten
dokumalardan oluşan stantlar kuruldu.
Üyelerimiz kendi el  ürünlerini
sergilediler .  İkinci el  pazarımız çok
zengindi.  

KAZDAĞI BÜLTENİ |  SAYFA 17

ÖZEL GÜN ETKİNLİLKERİMİZ

 Tekerleme
Söylemeyi

Unutmuşuz!
Birbirimizi Çok

Özlemişiz!

Devamı arka sayfada 



Zafer Tekelioğlu yönetimindeki sanat
müziği koromuz nihavent şarkılar
seslendirdi .  Arkasından Bülent Genç
yönetimindeki r it im grubumuz ve halk
müziği koromuz izleyenleri  coşturdu. 
Gösterilerin ardından üyelerimizin ve
gönüllülerimizin katıl ımı i le
oluşturulan Kazdağı Soframızda
azıklarımızı  paylaştık.  
Sevgil i  Zafer Tekelioğlu ve Bülent Genç
hocalarımıza ve emeği geçen tüm
dostlarımıza çok teşekkür ederiz
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“Mücadele
Ortaklarımızı

Çoğaltmalıyız!”

Ayşin-Ali  Ulvi  Büyüknohutçu çifti  için
düzenlenen anma etkinliğine katıldık.  Bil indiği
gibi ,  bu cinayet 5.  Yıl ında hala aydınlatı lamadı.
Adalet yerini  bulmadı.  Bu davanın tüm yönleri
i le açığa kavuşturulması için gereken yargılama
yapılamadı.  Cinayetin azmettirici leri ,
bil inmelerine rağmen yargılanamadı.  Bu yıl
yaşam savunucuları ;  bu cinayeti  unutmama ve
unutturmama adına,  Türkiye’nin değişik
bölgelerinden. İkizdere’den, Van’dan,
Munzur’dan, Muğla’dan, İstanbul’dan, Kaz
dağlarından gelerek iki  günlük anma etkinliği
gerçekleştirdiler Büyüknohutcular için f idanlar
dikti ler .  Cinayeti  görmek istemeyenlere
gösterircesine bir  orta oyun sergilediler .  Forum
yaptılar .  Yaşam savunucuları  forumda
yörelerindeki doğa mücadelelerinden kesitler
sundular.  Etkinlik de teşekkür plaketleri  veri ldi .
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları  Koruma
Derneğine de ‘ ’Kazdağı direnişi  ve Ekoloji
Mücadelesine Katkılarından dolayı ’ ’  bir  teşekkür
plaketi  veri ldi .  Plaketi  Derneğimiz adına Başkan
Vekil imiz Mehmet Akbulut aldı .
Mehmet Akbulut plaket töreninde yaptığı
konuşmada özetle:   
‘ ’Bundan tam 50 sene önce yargı yolu i le bir
hukuk cinayeti  işlendi.  Deniz Gezmiş,  Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnan, mahkemede savunmak
zorunda kaldıkları ,  ‘ ’anayasayı ortadan
kaldırmaya teşebbüsten’ ’  yargılanıp idam
edilmişlerdi .  O zaman ki  anayasayı tamamen
ortadan kaldıran Cuntacılar ise devlet tarafından
korunup kollandı.
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Devamı arka sayfada 

Büyüknohutçu Ç�ft�n�, Katled�lmeler�n�n  
Beş�nc� Yılında Andık 



 “Söz verdik;
Azmettiriciler

yargılanana kadar
vazgeçmeyeceğiz’’

5 yıl  önce öldürülen Ayşin ve Ali  Ulvi
Büyüknohutçu'ların azmettirici leri ,  yine
aynı devlet anlayışı  i le korunup
kollanıyorlar .  Yargı karşısına
çıkartı lmıyorlar .
En son yargı yolu i le hukukun katli ,
bizim için onur kabul ettiğimiz,
içerisinde olduğumuzu söylediğimiz ve
2 defa beraatla sonuçlanan Gezi
Direnişi  davasında gerçekleşti .
Yurtsever aydın yoldaşlarımız
tutuklandılar .  Devlet aynı devlet.  Sistem
aynı sistem.
Değerli  Arkadaşlar ;
Albert Einstein’ ın bir  sözü var.  "Sorunu
yaratan sistemin içerisinde kalarak
çözemezsiniz" .  Bu nedenle forumda da
söylendiği gibi .  Ekoloji  mücadelesi  bir
sistem sorunu ve sisteme itiraz
etmeden, içerisinde kalarak çözemeyiz.
Ekoloji  mücadelesi  sisteme karşı  olmak
zorunda. Ekoloji  mücadelesinin başarısı
için neler yapılmalı  sorusu vardı .
Mücadele sisteme karşı  olacağı için
sınıfsaldır  da.  Mücadele ortaklarımızı
çoğaltmalıyız.  
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"Ekoloji
mücadelesi
sınıfsaldır!"

Baroların verdiği hukuk mücadelesinde
ortaklaşmalı .  Sendikaların verdiği ,  emek
mücadelesi  için de ortaklaşmalı .  Beyaz
yakalı larla,  doktorlarla hak mücadelesinde,
mimarlarla,  mühendislerle,  dayanışma
içerisinde mücadele veri lmeli .  Gücümüzü
bu ortaklaşmalarda bulmalıyız.
Ödül i le i lgil ide izninizle birkaç cümle
söyleyeyim. Biz dernek olarak geniş bir
coğrafyada mücadele veriyoruz.  Biga
yarımadasından, Çanakkale’ye,  oradan
Edremit körfezine,  Balıkesir ’den
Bergama’ya kadar.  Metalik madencil ik,
Res' ler ,  Hes' ler ,  Termik ve Jeotermal
Santraller ve eko turizm gibi
olumsuzluklara karşı  mücadele veriyoruz.
Kazdağı direnişinin en başında beri  içinde
yer aldık.  Bu ödül şimdi sorumluluklarımızı
daha da arttırdı .  Ben bu ödülü çadırda
direnenlere ve Gezi Direnişi  davasında
tutuklanan yoldaşlarımıza adıyorum.
Tekrar hepinize teşekkür ederim."
Anma etkinliği  ‘ ’  Söz verdik;  Azmettirici ler
yargılanana kadar vazgeçmeyeceğiz’ ’
kararl ı l ığı  i le son buldu.
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“Ziyaretleri için
Deva Partisi Doğa
Hakları ve Çevre

Politikaları
Edremit ekibine

teşekkür ederiz.”

Deva partisi  Doğa Hakları  ve çevre
politikaları  Başkanı Evrim Rızvanoğlu ve
ekibi derneğimizi  ziyaret etti ler .  Ekibe,
derneğimizin verdiği ekoloji  mücadelesi
hakkında bilgilendirme yaptık.
Toplantıda karşıl ıkl ı  olarak Ekoloji
mücadelesinde güç birl iği  konusunda
ortaklaşması gerekli l iğinin altı  çizi ldi .
Ziyaretleri  için Deva Partisi  Doğa
Hakları  ve Çevre Politikaları  Edremit
ekibine teşekkür ederiz.
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Derneğimize Deva Partisi Ziyareti



Derneğimize İyi Parti Ziyareti

İYİ  PARTİ Edremit i lçe teşkilatı
derneğimizi  ziyaret etti .  
Edremit İyi  Parti  i lçe teşkilatı  kalabalık
bir ekip ve meclis üyesi  Davut Çengel
i le birl ikte derneğimizi  ziyaret etti .  
Kendilerine Biga Yarımadası ’nda ve
Balıkesir-  Çanakkale’de yer alan
metalik madencil ik,  termik santrallar ,
JES’ler ,  RES’ler ,  Assos,  Akçay Sulak
Alanı ,  sözde eko Turizm projeleri
konularında verdiğimiz mücadele
hakkında bilgi  verdik.  Karşıl ıkl ı  görüş
alışverişinde bulunduk. 
Demokrasinin temel taşları  olan siyasi
parti lerin ekoloji  mücadelesine
katkıları  çok önemli .  İ lgilerinden ve
nazik ziyaretlerinden dolayı  İyi  Parti
Edremit i lçe teşkilatına çok teşekkür
ederiz.
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“ İlgilerinden ve
nazik ziyaretlerinden

dolayı İyi Parti
Edremit ilçe

teşkilatına çok
teşekkür ederiz.”



Zeytine Sadakat Turu 
Ali  Fuat Gülşen ve Can Sabuncuoğlu
bisikletleriyle yaptıkları  ve İstanbul’da
başlattıkları ’ ’  Zeytine Sadakat Turu’ ’
etkinliğinin Altınoluk durağında,  derneğimizi
ziyaret etti ler .  Geldikleri  güzergahlarda
özell ikle zeytincil ik i le geçinen köylere
yaptıkları  ziyaretlerle i lgil i  izlenimlerini
bizlerle paylaştı lar .  
Ali  Fuat Gülşen’in izlenimleri : ’ ’  Köylülerin bir
bölümünün, zeytinini  korumaya yönelik çaba
içerisinde olduğunu gördük. Yeni çıkan yasa
onları  çok tedirgin etmiş.  Kendileri
sürdürülebil ir  bir  yaşam için çaba
gösteriyorlar .  Zeytin Endüstrisi  içerisinde olan
kesimler de zeytine sahip çıkıyorlar . ’ ’
Can Sabuncuoğlu ise,  köylünün zeytinlerinin
İtalya’da olduğu gibi lezzetli  olmamasının
nedenlerini  tartıştıklarını  söyledi .  ‘ ’  Köylüler
zeytinin toplanma ve işlenme biçimindeki
geri  kalmış yöntemlerin lezzeti  azalttığını ,
modern toplanma ve işlenme imkanlarının
olmadığını anlatmaları  i lginçti .  Genelde
köylü,  zeytin yasasını  çok umursamıyor.  Bir
düğünde köylü zeytinini  çok rahatlıkla
satabil iyor.  Köylünün yoksulluğunu fırsata
çeviren madenciler var ve bölgede etkil i
oluyorlar .  Özell ikle bölgelerdeki taş
ocaklarının yarattığı  çevre kirl i l iğinin zeytini
de çok olumsuz etkilediğini gözlemledik. ’ ’
Çay eşliğinde,  karşıl ıkl ı  keyifl i  sohbetten
sonra fotoğraflar çekip misafirlerimizi
yolculadık.
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"Köylünün
yoksulluğunu fırsata
çeviren madenciler

var."



CHP Pikniği 
CHP Edremit i lçe teşkilatının organize ettiği
pikniğe katıldık.  Milletvekil i  Ensar Aytekin,
Önceki dönem Milletvekil i  Mehmet Tüm,
Balıkesir  i l  Başkanı Serkan Sarı  ve meclis
üyeleriyle karşıl ıkl ı  görüş alışverişinde
bulunduk. Saldırıya uğrayan Edremit Belediye
Başkanı Hasan Selman Aslan’a da geçmiş
olsun dileklerimizi  sunduk.
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ÜYE İLİŞKİLERİ VE SOSYAL
FAALİYETLERİMİZ 

”CHP Edremit İlçe
Teşkilatı ile Sol Parti

Burhaniye ve
Edremit İlçe

Teşkilatlarının
düzenledikleri

pikniklere katıldık.” 

Burhaniye ve Edremit SOL PARTİ i lçelerinin
pikniğine katıldık.  Katıl ımcılara,  ekoloji
mücadelesi  i le i lgil i  düşüncelerimizi  ve 
 dayanışma dileklerimizi  i lettik.
Konukseverlikleri  için Burhaniye ve Edremit
SOL Parti  yöneticilerine teşekkür ederiz.

Sol Parti Pikniği 



•  3  dönemdir eş sözcülüğünü dernek
başkanımız Süheyla Doğan’ın yaptığı
ve yürütme kurulunda görev yaptığımız
Ekoloji  Birl iği  Genel Kurulu Ankara’da
yapıldı .  Tüzük gereği ,  bu dönem görevi
yeni bir  ekip aldı .  Yürütme kuruluna
seçilen yeni ekibe başarılar dil iyoruz.
•  Kazdağı Ekoloji  Birl iği  dönem sonu
meclis toplantısında da görev
değişikliği  gerçekleşti .  İki  dönem
yürütme kurulunda ve bir  dönem de eş
sözcülüğünü yaptığımız KEP’te
görevlerimizi  arkadaşlarımıza
devrettik.  Yeni seçilen yürütme
kuruluna başarılar dil iyoruz.
•  27 Haziran’da Çanakkale-Balıkesir
1 :50.000 Ölçekli  Bütünleşik Kıyı
Alanları  Planı hakkında bir  söyleşi
düzenledik.  Söyleşiye Mimar İsmail
Erten ve Avukat Pervin Çelik katıldı
•  Ayvacık İ lçesi  Arıklı  Köyü’nde MTA
tarafından 4.  Sınıf  maden arama
faaliyetlerine başlanıldığı  öğrenildi .
Çalışma i le i lgil i  bilgi  almak ve
köylüleri  bilgilendirmek amacıyla Arıklı
Köyü’ne gittik.  
•  Şahindere Kanyonu üstünde seyir
terası  bölgesinde orman içinde çeşitl i
faaliyetlerin olduğu bilgisi  Üzerine
bölgeye bir  keşif  gezisi  gerçekleştirdik.
Küçük bir  seyir  noktasının düzenlenmiş
olduğunu gördük ve proje hakkında
yetkil i lerden bilgi  aldık.
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•  Bileşeni olduğumuz Edremit
Demokrasi  Platformu tarafından
Edremit’te düzenlenen “15-16 Haziran
İşçi  Direnişinden Geziye” basın
açıklamasına katıldık.
•  KAZDAĞI EKOFESTİVALİ çalışmalarına
başladık.  BU yıl  ekofest 22-26 Temmuz
tarihleri  arasında DarıdereTabiat
Parkı ’nda gerçekleştir i lecek.
Sloganımız:  Haklarımızla Varız!
•  Alevi  Derneği Küçükkuyu Şubesi ve
DİSK EmeklisenKüçükkuyu Şubesi
düzenlenen kahvaltı lara katıldık.
•  Altınkum Mahallesi ’nde Akçay Sazlığı
ve Sulak Alanı mücadelemiz hakkında
bilgilendirme toplantısı  yaptık.
•  Küçükkuyu ve Altınoluk’ta
gerçekleştir i len 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı kutlama etkinliklerine
katıldık ve derneğimizin çelengini
koyduk.
•  Yaptığımız şikayet üzerine,
Derneğimiz hakkında asılsız haberler
yazan Doğan Doğan’a Basın Konseyi
tarafından Basın Meslek İ lkelerinin
1,4,10 ve 16.  Maddelerini  ihlalden dolayı
kınama cezası  veri ldi .
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KISA HABERLER 
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KARİKATÜR VE 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-harita

Bülten Çalışma Grubu
Emine Çelik 
Hürriyet Kaya
Mehmet Akbulut
Nevin Elitez
Özlem Akkayalı 
Serhan Bülbül
Zeynep İlhan

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/

