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Ekolojik yıkımın etkisi 2022 yılında da gerek sosyo-ekonomik
gerekse de çevre, halk ve işçi sağlığı bütünselinde sürdü. Ağır
sanayi üretiminden zehirli kimyasalların kullanılmasına dek
planlı kirletme söz konusu oldu ve makro ölçekli kirlilik
olayları büyük düzeyde sömürünün ölçeğini belirledi. Büyük
miktarlardaki ağır sanayi hurdasının terk edildiği yerlerde
çalışanlar akut ve kronik sağlık risklerine maruz kaldı. 
 
Ormansızlaş(tır)manın artmasıyla doğal varlıkların aşırı hasadı
çevresel hasar ve bozulmayla eş zamanlı olarak çatışmaların
finanse edilmesi için kullanılan politikalardan oldu. 

Otoriteler tarafından insansızlaştırma/doğasızlaştırma için
benimsenen zehir kullanımı bu çerçeveden daha geniş bir
kapsamı hedef aldı.
 
Yoksulluğu yaratan ve halkları faşist toplumlara dönüştürme 
 arzusunu besleyen hükümetler ve şirketler, canlıların
yerkürede eşit ve özgür yaşama hakkına karşı duramasınlar
diye hafızamızı oluşturmaya devam ediyoruz. 

2022 senesinde gerçekleşen 362 ekolojil ihtilafı halkımıza
sunduğumuzu bildiririz.

İNSANSIZLAŞTIRMA POLİTİKASI 
DOĞASIZLAŞTIRMA POLİTİKASIYLA BİRLİKTE  

TAHAKKÜMÜ DERİNLEŞTİRDİ



2022                                                                                                  EKOLOJİK İHTİLAFLAR RAPORU 

 

1 
 

2022 senesinde gerçekleşen 362 ekolojik ihtilafın 106’sı iklim krizi, 83’ü madencilik, 52’si enerji 

santralleri, 35’i doğa tahribatı, çevresel kirlilik ve ormansızlaş(tır)ma, 34’ü hayvan hakları ve türlerin 

yaşamı, 31’i emekoloji, 15’i kent suçları ve mülksüzleştirme ve 6’sı tarihi - kültürel miras tahribatı 

konularında olduğu analiz edildi. 

KONULARINA GÖRE İHTİLAF SAYILARI 

Emekoloji 31 

İklim Krizi 106 

Doğa Tahribatı, Çevresel Kirlilik ve 

Ormansızlaş(tır)ma 

35 

Madencilik 83 

Enerji Santralleri 52 

Kent Suçları ve Mülksüzleştirme 15 

Hayvan Hakları ve Türlerin Yaşamı 34 

Tarihi ve Kültürel Miras Tahribatı  6 

TOPLAM 362 

 
Buna göre ekolojik ihtilafların yüzdece dağılımları; 
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İşçiler, yüksek gelirlilere göre %40 daha fazla aşırı sıcaklıklara maruz kalan yoksulların 

arasında 

 

İklim değişikliğinin en fazla yoksulları acımasızca etkilediğinin bir işareti olarak düşük gelirli 

insanların yüksek gelirlilere göre %40 daha fazla aşırı sıcaklıklara maruz kaldığı yapılan 

araştırmalarda sonuçlandı. Yüzyılın sonunda, dünya çapındaki en yoksul %25 lik kesim, küresel 

nüfusun geri kalanının toplamına eşit olacak şekilde sıcak hava dalgalarına maruz kalabilir.  

 
Akkuyu işçiler için karakuyu 
 
Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüsün kaza yapmasıyla biri ağır olmak üzere 12 işçi yaralandı. 
Santral şantiyesinde blok taşıyan halat koptu ve Rus uyruklu işçi hayatını kaybetti. Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali türbin inşaatını üstlenen Gentes Yapı firmasında çalışan işçiler, 700 işçiye yaklaşık üç 
aydır maaş ödenmediği ve can güvenliklerinin tehlikede olduğu gerekçesiyle bu sabah şantiyede 
protesto yürüyüşü yaptı.  
 

Göçük altında kalan işçi kurtarıldı 

Göçük altında kalan Osmaniye'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında 
kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Mimar Sinan Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde 
devam eden Osmaniye Belediyesi'ne ait altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bölgede 
çalışan işçilerden Ökkeş Türker (43), göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD 
ekiplerinin çalışması sonucu toprak altındaki işçi kurtarılarak, ambulansla Osmaniye Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 

 
Altyapı boru hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı boru hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu oluşan 
göçük altında kalan işçi 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin 
ardından hastaneye kaldırılan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Altyapı 
boru hattı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması sonucu yol üzerinde açılan yaklaşık 6 metre 
derinliğindeki çukurda vücudunun bel kısmından aşağısı toprak altında kalan Seyithan Elinç'i 
mesai arkadaşları kurtarma çalışması sırasında yalnız bırakmayarak destek oldu. 

 
Bergamalılar tarım arazilerinin satılmasına karşı  
 
Bergama'da Belediye Meclisi kararıyla 16 köyde 261 stadyum büyüklüğünde tarım arazisinin satışa 
çıkarılmasına tepki sürüyor. Bölge halkı köylünün ekmeğiyle oynandığını belirterek satışa karşı 
çıkıyor. İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Ahmetbeyler, Alibeyli, Doğancı, Eğrigöl, Aziziye, 
Çitköy, Ferizler, Zağnos, Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Kadıköy, Ayasköy, Bölcek, Göçbeyli ve 
Zafer mahallelerindeki tarım arazileri, Belediye Meclisi'nde alınan kararla satışa çıkarıldı. Toplam 1 
milyon 835 bin metrekare yani 261 stadyum büyüklüğündeki arazilere ilişkin karar AK Parti ve 
MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. 
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İş cinayetinde katledilen Duran Baysal'ın duruşması görüldü 
 
Devrimci işçi Duran Baysal'ın iş cinayetinde katledilmesine ilişkin devam eden davanın 8. 
duruşması görüldü. Katliamdan 4 buçuk yıl sonra düzenlenen bilirkişi raporuna göre patronların 
sorumluluğunun olmadığını iddia ettiği duruşma ertelendi. Baysal ailesinin avukatı ise soruşturma 
sürecinin eksik yürütüldüğünü, savcılığın yargılamayı uzatmaya çalıştığını belirtti.  
 
3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü: Her gün ortalama 6 işçi katlediliyor 
 
3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü'nde, 2022'nin ilk ayında 111 işçinin iş cinayetinde 
katledildiğini belirten TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, iş cinayetlerinde en 
yüksek payın inşaat, yol iş koluna ait olduğunu vurguladı.  
 
 
DGD-SEN'den savaşta mahsur kalan denizciler için çağrı 
 
Ukrayna limanına yanaşan veya demirleyen birçok gemide çalışan işçilerinin yaşamlarının tehdit 
altında olduğunu; gemilerin şirket yetkililerinin ve bağlı oldukları devletlerin herhangi bir açıklama 
yapmadığının altını çizen DGD-Sen, dünya kamuoyuna savaşta mahsur kalan denizcilerle 
dayanışma çağrısı yaptı.  
 
İSİG: 2 yılda COVID-19’dan 1400 işçi yaşamını yitirdi 
 
İSİG Meclisi’nin yayımladığı rapora göre, iki yılda Covid-19’dan dolayı bin 400 işçi yaşamını yitirdi. 
 
DİSK-AR: işçilerin yüzde 49’u pandemide ucuz besinlere yöneldi 
 
Türkiye’de pandeminin başlamasının 2’nci yılına dair araştırma yapan DİSK-AR, işçilerin yüzde 
66,4’ünün artan geçim ve yaşam zorluğuyla baş edebilmek için harcamalarını azalttığını, yüzde 
49,6’sının ise daha ucuz besinlere yöneldiğini kaydetti. 
 
 
Kocaeli’de fabrikada patlama: üç yaralı 
 
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, fabrikada döküm yapılırken meydana gelen patlamada üç işçi 
yaralandı. 
 
Urfa’da işçileri taşıyan araç devrildi: 15 yaralı 
 
Urfa’da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. 
 
Sınıf Mücadelesi Birleşiyor: İşçi Emekçi Birliği Kuruldu 
 
İşçi ve emekçilerin mücadelesini ortaklaştırarak, büyütmeyi hedefleyen İşçi Emekçi Birliği, 
kuruluşunu ilan etti. 
 
İşçiler, finans merkezi şantiyesinde eylem başlattı 
 
Finans Merkezi şantiyesinde işten çıkarmaları protesto eden Dev Yapı-İş Sendikası ve İnşaat-İş 
Sendikası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İller Bankası önünde eylem başlattı. 
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Antep'te 35 günde 34 fiili grev örgütlendi: direnen işçiler kazandı 
 
Birtek-Sen, Antep'te işçilerin 35 günde örgütlediği 34 fiili greve ilişkin rapor hazırladı. Başpınar 
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda örgütlenen ve 12 bini aşkın işçinin katıldığı fiili grevler 
büyük oranda kazanımla sonuçlandı. 
 
 
Bursa Bükköy Madencilik'te patlamadan yaralanan işçiler hastaneye götürülmedi 
 
Bursa Bükköy Madencilik'te yaşanan patlamada işçiler yaralanmasına rağmen yer yüzüne çıkmaları 
engellenmek istendi, işçiler hastaneye götürülmedi. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden işçiler tek 
bir yetkili tarafından da aranmadı. Sayısız hukuksuzluğun yaşandı Madencilik'te tek bir iş güvenliği 
uzmanı yer altına inmeden defter tutuyor, işçilere tazminat vermemek için iş kazaları raporları 
tutulmuyor, işçilere maaşları eksik yatırılıyor.  
 
Diyarbakır'da patlamada yaralanan işçilerden biri yaşamını yitirdi 
 
Diyarbakır'da 3'üncü Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlamada yaralanan 11 işçiden biri yaşamını yitirdi. 
 
Çinko madeninde bir işçi yaşamını yitirdi 
 
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. 
Diğer işçi için kurtarılma çalışmaları sürüyor.  
 
Farplas işçileri polis engeline rağmen Gebze’ye yürüdü 
 
İşten çıkarılan ve direnişe başlayan Farplas işçileri Gebze’ye yürüyüş gerçekleştirdi. 
 
İşten atılan Enerjisa işçileri:   Sabancı’lara ait işyerlerini eylem alanına çevireceğiz 
 
“Uygun pozisyon bulunmadı” gerekçesiyle işten atılan Enerjisa işçileri, taleplerinin karşılanmaması 
halinde Sabancı’lara ait tüm işyerlerini eylem alanına çevireceklerini ifade etti. 
 
2022’de işçi grevleri 
 
2022, işçiler için mücadeleyle geçti. Ekonomik krizin gölgesinde iş cinayetleri, uzun çalışma 
saatleri, güvencesiz koşullar, işten atılma ve sürgün gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Hakları 
için sık sık greve gitti, iş yavaşlattı, sokağa çıktı, eylem yaptı. İşçiler mücadelelerinde kimi zaman 
istediklerini alamadı ama ancak çoğunlukla patronlara geri adım attırmayı başardı. 
 
Divriği'de maden işçileri 
 
Sivas Divriği’deki OYAK iştiraki Erdemir’e ait madende üretim yapan Çiftay firması çalışanları 
ücretlerinin iyileştirilmesini için iş bıraktı. Firma işçilere yüzde 51 zam önerdi. Ancak işçiler taban 
ücretleri düşük olduğu için bu oranın üzerine 1000 lira seyyanen zam ve yakacak yardımı talep etti.  
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Alpin Çorap ve Öztaş Çorap’ta direniş sonuç getirdi 
 
İstanbul Beylikdüzü’nde Adidas, Decathlon, Carrefour, H&M gibi markalara üretim yapan Alpin 
Çorap'ta 08.00-16.00 vardiyası çalışmaya devam ederken zam oranları açıklandı. Beklentinin çok 
altında kalan ücret zamlarını duyan işçiler, üretimi durdurdu. Eyleme diğer vardiyadaki işçilerin de 
katıldı. Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası'nda (Deriteks) örgütlü olan işçilerin eylemi 
üçüncü günün sonunda sonuç verdi. 
 
Aliağa gemi söküm işçileri direnerek kazandı 
 
Aliağa gemi söküm tersanesi 22 firmadan yaklaşık 1500 işçinin katıldığı 11 günlük bir direnişe sahne 
oldu. Direniş bir firmada işçilerin ücret artışı talebinin önce patron tarafından kabul edilmesi ama 
daha sonra diğer firma patronlarının baskısıyla zammın geri alınması üzerine, o firmalardaki 
işçilerin de iş bırakarak ücret artışı talebinde bulunmasıyla başladı. İşçilerin iş bıraktığı bir firmada 
öğlen yemeğinin herkesin gözü önünde çöpe dökülmesi bardağı taşıran son damla oldu.  
 
Acarsoy Tekstil'de “protesto: işten atılmak” demek 
 
Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Acarsoy Tekstil’de Öz İplik-İş Sendikasına üye 
olan Selinay Yılmaz performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek 10 Mart’ta işten atıldı. Öz İplik-İş 
Sendikası 25 Mart’ta fabrika önünde bir basın yaparak Yılmaz’ın işten çıkartılmasını protesto etti. 
Açıklamaya destek veren Ümit Dündar, Öznur Mataracı ve Emel Didir de aynı gün işten kovuldu. 
Bunun üzerine dört kadın işçi fabrika önünde birlikte direnmeye başladı. 
 
Sendikalaşan Uğur Tekstil işçileri işten atılmaya karşı direndi 
 
Urfa’daki Uğur Tekstil işçileri çalışma koşullarının düzelmesi için DİSK Tekstil İşçileri 
Sendikası'nda örgütlendi. Sendika 10 Eylül 2021’de yetki aldı. İşveren sendikanın yetkisini tanımadı. 
Kod-18'le tüm işçileri işten çıkarttı ve fabrikayı kapattı. Fabrika Zara’ya üretim yapmakta. 
Fabrikanın kapanmasının ardından 300 işçi direnişe başladı. İşçilerinin eylemlerinin ardından 
patron, sendika ile görüşme talebini kabul etti.  
 
Mücadele sonuç verdi: YemekSepeti işçileri bu kez mahkemede kazandı 
 
YemekSepeti’nin Manisa deposunda Tüm Taşıma İşçileri Sendikası’nda (TÜMTİS) örgütlenen 
işçilerden bazıları çoğunluk tespitinin ardından işten atıldı. İstanbul 35. İş Mahkemesi, 
YemekSepeti işçilerinin işten çıkarılmasının ‘sendikal sebeple’ yapıldığına karar verdi ve işe iade ile 
birlikte sendikal tazminata hükmetti. 
 
 
Abalıoğlu Lezita direnişi: Patron jandarmayı çağırdı, kapıları kilitledi 
 
İzmir Kemalpaşa’da faaliyet yürüten Abalıoğlu Lezita’da Ağustos 2021’de işçiler Öz Gıda İş 
Sendikası’da örgütlendi. Bunun üzerine fabrikada işten çıkarmalar yaşandı. İşten çıkarmalar 
aralıklarla devam etti. Son olarak Mayıs 2022’de kuralsız fazla mesai uygulamasına tepki gösteren 
işçilerden ikisi mesai bitiminin ardından telefonla aranarak işten çıkartıldı. Bunun üzerine diğer 
işçiler duruma tepki göstererek iş bıraktı ve fabrika önünde eylem yaptı. İşçilerin iş bırakması 
üzerine patron fabrikaya jandarma çağırdı ve fabrikanın kapısını kilitledi. Eylemin ardından fabrika 
sahibi 16 işçiyi daha işten çıkarıldı. Ağustos 2021’den bu yana fabrikada  toplam 40'a yakın işçi 
çıkarılmış oldu. İşten çıkartılan işçilerin mücadelesi 50 günden fazla sürdü. 
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Smart Solar işçisi işgal, grev, direnişle kazandı 
 
Kocaeli Gebze’de, güneş enerjisi panelleri üreten Smart Solar fabrikasında Birleşik Metal-İş 
Sendikası’nda Birleşik Metal İş toplu iş sözleşmesi yetkisi kazandı. Ancak fabrikanın yöneticileri 
sendikanın yetkisine itiraz etti. Bu süre zarfında da sözleşmesi biten 15 işçinin sözleşmesini 
yenilemedi. Son olarak da sendikal örgütlenmeye öncülük eden bir temsilciyi işten çıkardı. Bunun 
üzerine işçiler gece vardiyasında kendilerini fabrikaya kilitleyerek eylem yaptı. 
 
TPI Composite işten çıkardığı 200 işçiyi geri aldı 
 
İzmir Menemen ve Çiğli’de rüzgâr gülü kanadı üretimi yapan Amerikalı şirket TPI Composite 
fabrikasında çalışan 3500 işçi yüzde 5’lik zamma karşı iş bıraktı. Fabrika, eyleme destek veren 
yaklaşık 200 işçiyi kod 29’la işten çıkardı. 18 günlük direnişin adından kazanım geldi. İşçiler fabrika 
sahiplerine işten atılan 200 işçinin geri alınmasını ve yüzde 15’lik zammı kabul ettirerek işe geri 
döndü. 
 
 
Koç Üniversitesi işçileri tüm yasal haklarını aldı 
 
Koç Üniversitesi’nde taşeron şirket Eurest Service firmasına bağlı çalışan 6 temizlik işçisinin 
çalışma yerleri, bayram ikramiyesi, gıda desteği ve sosyal haklar talebiyle topladıkları imzadan 
sonra değiştirildi. Sürgüne gönderilen işçiler çalışma yerlerine geri dönmek için 18 Temmuz’da Koç 
Üniversitesi’nin ana kampüsü önünde eyleme başladı. Direnişlerinin 9. gününde Koç Holding ve 
Eurest Service firması avukatları ile işçi temsilcileri bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası 
kazanım elde ettiklerini duyuran işçiler tüm yasal haklarını ve tazminatlarını aldı. 
 
Standard Profil işçilerinin hakları için iş bıraktı 
 
Önce Düzce’de kurulu yaklaşık 1000 işçinin çalıştığı Standard Profil’de ve sonra Manisa’da kurulu 
Standard Profil’de işçiler asgari ücret zammı sonrası ücretlerinin düşük kalması nedeniyle iş bıraktı 
ve ek zam istedi. Fabrikaya kapanan işçilerin direnişi 5 gün sürdü. Sendika temsilcileri ve fabrika 
yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonucu işçilerin talepleri kabul edildi.  
 
 
Kayı İnşaat'ta işçilerin 20 aylık direnişinin sonuç verdi 
 
 
Kayı İnşaat, Türkiye'den Cezayir'e götürerek Sahra Çölünde askeri hastane şantiyesinde çalıştırdığı 
yaklaşık 500 işçinin hakedişlerini Aralık 2018'den itibaren ödememeye başladı. İnşaat Emekçileri 
Sendikası (İnşaat-Sen) öncülüğünde işçiler Ankara ve İstanbul'da birçok eylem yaptı. Hakedişlerin 
Şubat 2020'de ödeneceği taahhüt edilse de Kayı İnşaat ödeme yapmayıp konkordato ilan etti. 
Konkordato ilen eden firmaya açılan davaya işçiler de müdahil oldu. Sağlık Bakanlığı ile alıcı firma 
Rönesans Holding arasında Gaziantep Şehir Hastanesi hisselerinin satılmasına ilişkin anlaşma 
sağlanması üzerine işçilerin yaklaşık 6.5 milyon dolar olan alacağının tümü ödendi. 
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Lila kağıt 
 
Tekirdağ’da tuvalet kağıdı ve peçete üretimi yapan Lila Kağıt fabrikasında işçiler kötü çalışma 
koşullarını düzeltmek, düşük ücretlerini daha yaşanabilir düzeye yükseltmek için Selülöz-İş 
sendikasında örgütlenme sürecine girdi. Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri 
Sendikasında (Selüloz-İş) örgütlenmeye başlayan işçilere karşı patron işten çıkarmaya gitti ve 
fabrika içerisinde işçilere yönelik baskıları arttırdı. Direnişin 300. gününde Selüloz-İş çoğunluğu 
sağlayıp bakanlığa yetki başvurusu yaptı. 
 
PTT-Sen yargı mücadelesini kazandı  
 
Posta ve Telgraf Teşkilatı’nda (PTT) çalışan taşeron işçilerin örgütlendiği PTT-Sen iki yıllık hukuk 
mücadelesini kazandı. PTT’nin ihale verdiği taşeron şirketlerden Saf ve Avrasya Adi Ortaklığı, itiraz 
ettiği yetki davasını kaybetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 
PTT-Sen’in yetkili sendika olduğuna hükmetti. Ancak karar geç geldi. İhale süresi dolan şirket 
ortaklığı dağıttı, PTT’den çıktı. PTT Marmara ve İstanbul'u bölgelere böldü.  
 
 
Eczacıbaşı Esan Madencilik’te işçiler ve doğanın direnişi 
 
Balıkesir Balya’da Eczacıbaşı Esan Madencilik'te 243 işçi, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde Kod 
46’yla kıdem ve ihbar tazminatlarını alamayacakları ve işsizlik maaşından yararlanamayacakları 
şekilde işten çıkartıldı. Bunun üzerine Bağımsız Maden İş Sendikası işçilerle birlikte direniş 
başlattı. Bağımsız Maden İş Sendikası, direniş sonucunda anlaşma sağlandığını ve işten çıkarılan 
madencilerin işlerine geri döneceğini duyurdu.  
 
2022’de işçi cinayetleri 
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi), 2022’deki iş cinayetleri bilançosuna göre bu 
yılda en az 1843 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Ocak’ta 120, Şubat’ta 109, Mart’ta 123, Nisan’da 130, 
Mayıs’ta 178, Haziran’da 189, Temmuz’da 172, Ağustos’ta 189, Eylül’de 161, Ekim’de 163, Kasım’da 128 
ve Aralık’ta da en az 181 iş cinayeti yaşandı. Bu her gün en az 5 işçinin iş cinayetlerinde hayatını 
kaybettiği anlamına geliyor. İSİG Meclisi verileri paylaşırken “en az” vurgusu yapıyor çünkü tespit 
ettikleri verilerin yüzde 68’ini ulusal basından, yüzde 32’sini ise bildirimlerden elde ediyor. 
 

2022’de İş Cinayetlerinin İşkollarına Göre Dağılımı  
 
İnşaat, yol işkolunda 374 işçi, Tarım, orman işkolunda 359 emekçi (186 işçi ve 173 çiftçi), Taşımacılık 
işkolunda 220, Madencilik işkolunda 105, Metal işkolunda 101, Ticaret, büro, eğitim, sinema 
işkolunda 99, Belediye, genel işler işkolunda 97, Konaklama, eğlence işkolunda 95, Sağlık, sosyal 
hizmetler işkolunda 61, Enerji işkolunda 52, Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 43, Petro-kimya, 
lastik işkolunda 35, Tekstil, deri işkolunda 32, Savunma, güvenlik işkolunda 31, Gıda, şeker 
işkolunda 22, Ağaç, kâğıt işkolunda 22, Çimento, toprak, cam işkolunda 16, Basın, gazetecilik 
işkolunda 7, İletişim işkolunda 5; Banka, finans, sigorta işkolunda 3, Çalıştığı işkolu belirlenemeyen 
de 64 işçi. 

 
 
 
 
 
 



2022                                                                                                  EKOLOJİK İHTİLAFLAR RAPORU 

 

9 
 

 
İKLİM KRİZİ 
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Soluduğumuz havada eşitsizlik var 
 
Ekonomik, hukuki, siyasi, idari eşitsizliklerin yanı sıra 40 yıldır süren savaş, soluduğumuz havaya 
da karıştı. Bölge kentlerindekiler, batı illerine göre daha kirli hava soluyor. Eğitimden sağlığa, gelir 
dağılımından istihdama, sosyal haklardan insan haklarına kadar hayatın her alanına yansıyan 
eşitsizlik soluduğumuz havaya da yansıdı.  
 
Irak ve Federe Kürdistan Bölgesi üzerinden gelen kum fırtınası ve toz bulutu Şırnak’ın Uludere 
ilçesini etkisi altına aldı. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düşerken, ilçede 
yurttaşlar zor anlar yaşadı. Kum fırtınası nedeniyle havanın karardığı ilçede insanlar dışarı 
çıkmakta güçlük çekti. Oluşan toz bulutu bazı noktalarda görüş mesafesini düşürürken, evlerin 
balkonları ve araçlar tozla kaplandı.  
 
Amed, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve çevrelerinde hafif kuvvette toz bulutunun etkili olacağının 
tahmin edildiği, buna bağlı olarak da görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur 
şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması 
gerektiği belirtildi. 
 
 
Kimyasal kirlilik, insanlık için güvenli sınırı geçti 
 
Kimyasal ve plastik kirliliğin, insanlık için 'güvenli sınırı' aştığı ve küresel ekosistemleri tehdit ettiği 
uyarısında bulunan bilim insanları, döngüsel ekonomiye geçiş önerisi yaptı. Pestisitler, endüstriyel 
bileşikler ve antibiyotikler dahil olmak üzere 350.000 sentetik kimyasalın yanı sıra özellikle 
plastiklerin yüksek endişe kaynağı olduğunu kaydeden uzmanlar, yaptıkları yeni araştırmada 
kimyasal kirliliğin, insan yapımı değişikliklerin Dünya’yı son 10.000 yılın istikrarlı ortamının dışına 
ittiği nokta olan bir “gezegen sınırını” aştığı sonucuna vardı. 
 
 
Bursa Su Kolektifi eylemi: İklimi değil sistemi değiştir 
 
Bursa Su Kolektifi, suyun bütün canlıların hakkı olduğunu, derelerinden su içilebilecek, göllerin de 
ve denizlerin de yüzülecek, bütün canlıların yaşayabildiği temiz suları istemek için eylem yaptı. 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde, “Susma yaşamı savun” yazılı pankart açıldı, “İklimi değil 
sistemi değiştir”, “İklimi bozdunuz tedbirleri alın”, “Su yaşamdır kirletilemez” sloganlarının öne 
çıktığı dövizler taşındı. Sulak alanların ekolojik oluşumları açısından sahip olduğu fonksiyonlara 
dikkat çekilen açıklamada, suyun çevrelerinde yaşayan canlılar için çeşitli değerler taşıdığının altı 
çizildi. 
 
Gençler karbonsuz bir gelecek için türkiye’nin acilen kömürden çıkmasını talep ediyorlar 
 
İklim aktivistleri, yaptıkları açıklamada, “Geleceğimizin iklim krizinin yıkıcı sonuçlarına feda 
edilmesini değil, karbonsuz düzene geçiş adımlarının acilen hızlandırılmasını talep ediyoruz” 
dediler. İklim İçin Gençlik Türkiye ekibi, Türkiye’nin iklim krizi ile mücadele etmek için açıkladığı 
2053 net sıfır karbon hedefine ulaşmak için acilen 2030 yılına kömürden çıkılacağının açıklanmasını 
talep eden bir imza kampanyası başlattı.  
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Yağışlar yeterli olmadı, trakya’da kuraklık sürüyor  

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su 

Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, son kar ve yağmurların yeterli 

olmadığını belirterek, Trakya’nın yer altı ve yer üstü sularında kuraklık yaşandığını söyledi. Orta, 

“Geçmiş yıllara baktığımızda bu tarihte yani daha önceki yıllarda bu barajların %70-80 düzeyinde 

dolu olduğunu da görmüştük, 30’lara düştüğü de vakidir. Bu vesileyle İstanbul’da bu son yağışların 

o bölgedeki sıkıntıyı önemli düzeyde azaltacağını düşünüyorum” dedi. 

 

 

İklim kaynaklı olaylar türkiye'de 4.5 milyar euro'luk hasara yol açtı  

 

Avrupa Çevre Ajansı, 32 Avrupa ülkesini kapsayan son araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Avrupa 

Çevre Ajansı’nın hasar bedelleri ve kayıplar konusundaki verileri Risklayer adlı düşünce 

kuruluşuyla, MünihRe adlı sigorta kuruluşuna bağlı NatCatService’inden derledi. Buna göre, hava 

ve iklim kaynaklı olaylar 41 yıllık dönemde (1980’den 2020’nin sonuna kadar) yarım trilyon euroyu 

bulan maddi hasara yol açtı. Bazıları felaket boyutuna varan bu olaylar Avrupa’da 85 bin ile 145 bin 

arasında can kaybına da neden oldu. 

 

 

Everest Dağı’nda rekor erime: ı̇ki bin yılda oluşan buz, son 25 yılda kaybedildi 

 

ABD'li bilim insanlarının yeni bir araştırmasına göre, dünyanın en yüksek dağı olan Himalayalar 

sıradağlarındaki Everest, otuz yıldan daha kısa bir sürede iki bin yıllık buzunu kaybetti. Çalışmada, 

Everest üzerindeki en yüksek buzulun, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle her yıl, on yıllık 

buz kaybettiği belirtildi. 

 

 

Gençlerden İklim Şurası’na: “Türkiye kömürden hızla vazgeçmeli”  

 

Konya’da başlayan İklim Şurası’na seslenen gençler, Türkiye’nin acil bir şekilde kömürden çıkış 

planını duyurması taleplerini yinelediler. 25 Şubat’a kadar devam edecek olan Şura; Türkiye’nin 

iklim değişikliği vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde yeniden ele alarak “yeşil 

dönüşüm” anlayışını ortaya koymak amacıyla gerçekleştiriliyor.  

 

 

Yanan ormanlık alanlardan inen sular sele neden oldu  

 
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 09.45 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede sağanağa 
dönüştü. Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yazın 
yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su ile dereler taştı. Sokak ve 
caddeler dereye döndü. Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik karayolu, 
toprak kayması ve suyla dolması nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.  
 

 
 

https://www.gazeteduvar.com.tr/iklim-kaynakli-olaylar-turkiyede-45-milyar-euroluk-hasara-yol-acti-haber-1551932
https://www.gazeteduvar.com.tr/marmariste-saganak-yanan-ormanlik-alanlardan-inen-sular-sele-neden-oldu-haber-1554167
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Malatya’da vahşi madenciliğe karşı Danıştay, köylülerin lehine karar verdi 
 
Esan Eczacıbaşı şirketinin madencilik faaliyetlerine karşı köylülerin yürüttüğü doğa mücadelesi 
sonrasında Danıştay 6. Dairesi, Hudut Mahallesi ( Köyü) mevkisinde 4. grup maden arama ruhsatı 
için verilen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘ÇED Yönetmeliği Hükümlerinin 
Uygulanmasına Gerek Bulunmadığına’ ilişkin kararı oy birliği ile hukuka aykırı bularak iptal etti. 
 
 
BP 2023 bütçesini açıkladı: Fosil yakıta milyarlarca dolar yatırım daha 
 
Birleşik Krallık orjinli, çok uluslu petrol şirketi BP, gelecek yıl yenilenebilir yatırımlara harcadığı 
miktarın iki katını petrol ve gaz projelerine harcamayı planladığını açıkladı. Şirketin yeşil enerji 
yerine yine fosil yakıtlara öncelik vermesi tepki topladı. BP, 2023’te “dayanıklı hidrokarbonlar” 
(petrol ve gaz, rafineri ve biyoenerji projeleri) üzerindeki harcamalarını 1 milyar dolara kadar 
artırmayı hedefliyor.  2021’de şirketin sermaye harcaması 12,8 milyar dolardı ve bu yıl 14 milyar-15 
milyar dolar ve 2023 ile 2025 yılları arasında yılda 14 milyar-16 milyar dolar harcaması bekleniyor. 
Bu kapsamda, “dayanıklı hidrokarbonlara” yapılan yatırım, 2022’de 9 milyar dolardan, 2023’ten 
2025’e kadar 10 milyar dolara” çıkacak ve buna yıllık 7,5 milyar dolar petrol ve gaz projeleri de dahil 
olacak. 
 
 
Yılda bir milyon ölü doğum, hava kirliliğiyle ilişkili 
 
Pekin Üniversitesi Kamu Sağlığı Merkezi uzmanlarınca yapılan araştırma, ölü doğumların yüzde 
98’inin gerçekleştiği Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan 137 ülkeyi kapsıyor. Kirli havanın ölü doğum 
riskini artırdığı biliniyor. Ama ilk kez cenin ölümlerini odaklanan böyle bir araştırma yapılıyor. Bu 
kapsamda 1998-2016 yıllarındaki 45 bin canlı ve ölü doğuma ilişkin veriler incelendi. Hava 
kirliliğinin, yaşları daha büyük olan anneleri daha fazla etkilediği belirtilen araştırmaya göre, fiili 
olarak tüm anneler, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği bir metreküpe 5 mikrogramın (5 μg/m3) 
üstündeki seviyelerde PM2.5’a maruz kalıyor. 2015’te söz konusu 137 ülkede 2,09 milyon ölü doğum 
vakası görüldü. Bunlardan 950 bini (yüzde 45) 5 μg/m3 üzerinde kirli havaya maruz kalmakla 
ilişkilendirildi. Araştırmacılar, hava kirliliğini 10 μg/m3 seviyesinin altına indirilmesiyle bugün yılda 
710 bin ölü doğumun önüne geçmenin mümkün olabileceğini söylüyor. 
 
 
Kuraklık ve koruma eksikliği, Dicle ve Fırat’ın kollarında yaşayan mandaları yok ediyor 
 
Son 40 yılın en büyük su kıtlığını yaşayan Irak‘ta Dicle Nehri kıyısındaki manda (bufalo) çobanları, 
tuzlanma ve kuraklık nedeniyle hayvanlarını kaybetti. Sürüklendikleri derin yoksulluk birçoğunu 
evlerini terk etmeye ve iş aramak için yakın şehirlere göç etmeye zorladı.  Irak, 40 milyonluk 
nüfusunun tamamı için içme suyu, sulama ve sanitasyon için Dicle-Fırat nehir havzasına güveniyor. 
Türkiye’den başlayıp, Suriye ve İran‘dan geçerek Irak’a ulaşan önemli havza üzerinde siyasi 
anlaşmazlıklar ve Bağdat‘ın kendi yönetim eksiklikleri, buradaki sulak alanlarda yaşayan hayvanları 
ve insanları derinden etkiliyor. 
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Gıda güvensizliği yüz binlerce çocuk için bir tehdit haline geldi 
 
İngiltere kökenli 21 bağımsız hayır kurumunun bir araya gelmesi ile oluşan Oxfam Konfederasyonu 
ve Save The Children (Çocukları Kurtarın) Fonu tarafından hazırlanan “Tehlikeli Gecikme 2: 
Eylemsizliğin Bedeli” adlı rapora göre, Etiyopya, Kenya ve Somali‘de süren çatışmalar, Covid-19 
pandemisi ve Ukrayna’da devam eden savaşın tırmandırdığı enflasyonist ortam ve piyasa 
baskılarının yanı sıra iklim değişikliğinin etkileri sonucu ortaya çıkan gıda güvensizliği nedeniyle 
181 milyon kişi kriz seviyesinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor. 
 
 
Nilüfer Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 1’e düştü 
 
Bursa’nın içme suyunu karşılayan ve Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından beri hizmet 
veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan 
olumsuz etkilendi. Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1,47 kilometrekarelik barajdaki 
su bitme noktasına ulaştı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BUSKİ) sosyal medya hesabından 
yapılan paylaşımda, Nilüfer Barajı’ndaki doluluğun yüzde 1’e düştüğü, kentin diğer içme suyu 
kaynağı Doğancı Barajı’ndaki doluluğun ise yüzde 50 olduğu belirtildi. 
 
 
Antalya’da sıcak dalgası yaşanan gün sayısı 2050’ye kadar altı kat artabilir 
 
Antalya’da düzenlenen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İklim Diplomasisi Haftası etkinliğine 
katılan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Çiçek, iklim değişikliğinin 1850’li yıllarda Sanayi Devrimi sonrası başladığını ifade 
ederek o zamandan bu yana sıcaklığın küresel anlamda 1,09 santigrat derece arttığını belirtti. Çiçek, 
karaların denizlere göre daha fazla ısındığını anımsattı. İhsan Çiçek, Antalya’da 1960’lı yıllardan bu 
yana genellikle yılda iki gün civarında sıcak dalgası görüldüğüne işaret ederek şunları söyledi: 
 
“Antalya’da sıcak dalgası 2050’lere kadar 13 güne çıkacak, o tarihten sonra da 40 günü bulacak. 
Önlem alınmazsa yaz periyodunun 40 günü sıcak dalgasına maruz kalacağız. Sıcak dalgasının 
şiddeti de büyüyecek. Özellikle dezavantajlı grup yaşlılar, kronik hastalık sahibi olanlar ve çocuklar 
için bu sıcak  dalgası çok tehlikeli olacak. Bu durum aynı zamanda çevre için çok olumsuz etkiler 
oluşturacak. Orman yangınlarının artışına ve kurak havalara neden yol açacak. Son 10 yılda yanan 
orman alanlarının yüzde 65’i, 2021 yılında yandı.” 
 
 
COP27 ‘de Neler Oldu? 
 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27), Mısır’ın 
Şarm El-Şeyh kentinde yapıldı. Türkiye delegasyonu 2015’de belirttiği olağan senaryoya kıyasla 2030 
yılına kadar %41’lik bir emisyon kesintisi taahhüdünde bulundu. Geçen yıl Ekim ayında açıklanan 
bir önceki hedef, 2030 yılına kadar %21’lik bir kesintiydi. Türkiye’nin sera gazı emisyonları 2020 
yılında 523,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %3,1 artış 
gösterdi. Olağan senaryoda 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının 1,175 milyar ton olması 
bekleniyor. Yani Türkiye hayali bir büyüme senaryosuyla 10 yıl içinde emisyonlarda %30’dan fazla 
artış bekliyor. Türkiye mutlak azaltım değil, hayali artıştan azaltım sözü vererek esasen iklimle ilgili 
ciddi bir adım atmayacağını bir kez daha ilan etmiş oldu. Herkes bu veri oyunlarının farkında 
olduğu için bu “büyük” azaltım hedefi herhangi bir tantana bile yaratmadı.  
 
 
 



2022                                                                                                  EKOLOJİK İHTİLAFLAR RAPORU 

 

14 
 

 
Türkiye’nin yoğun siyasi gündemi daha çok Erdoğan’ın G20’de verdiği fotoğraflara odaklandığından 
COP27’de yapılan sigara kullanımının hava kirliliğine yol açtığı gibi anlamsız sunumlar da öne 
çıkmadı, Türkiye delegasyonu Şarm El-Şeyh’te yüzünü gösterip döndü. Sonuçta COP27’de sadece 
kömür ya da tüm fosil yakıtlardan çıkışla ilgili daha iddialı bir taahhüt çıkmadı. “Kayıp ve hasar” 
finansmanı son yıllardaki zirvelerde olduğu gibi finans kapitalin taleplerinin tartışıldığı bir zirve 
olduğunu gösterdi. Afrika’nın kalkınması bahanesiyle yeni gaz ve petrol çıkarılması ve boru 
hatlarının inşa edilmesi planları reddedilmedi, aksine devletler arası somut finansman 
anlaşmalarının konusu haline geldi. Savaş ve kapitalist spekülasyonun neden olduğu enerji ve gıda 
krizi söylemiyle fosil yakıtların kullanılmasına bir süre daha göz yumun mesajı verildi.  
Meteroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de geçen haziran ayında ortalama sıcaklıklar 

1991-2020 yılları ortalamasının 0,6 derece üzerine çıkarak 22,4 derece olarak kaydedildi. 2022 yılı 

haziran ayı ise 1971'den bu yana en sıcak altıncı haziran ayı oldu.  

Sivas’ta ilçe merkezine beş kilometre uzaklıkta yer alan ve yerel halkın Kellah Gölü olarak 
adlandırdığı Tecer Gölü, yazın etkisini göstermesi ve sıcaklar yüzünden tamamen kurudu. 20 yıl 
öncesine kadar kuş cenneti niteliğindeki Sivas -Tecer Gölü küresel ısınmanın da etkisiyle kış 
aylarında yarım metre kalan suyunu yazın tamamen kaybedip tuzla kaplanıyor. 

Edirne‘nin iki önemli su kaynağı Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri sıcak hava ve su tüketimi 
nedeniyle dip seviyelere düştü. Bulgaristan‘da başlayıp Edirne‘den geçen ve kış aylarında yatağa 
sığmayıp taşan Meriç Nehri‘nde geniş kum adacıkları ve ot öbekleri oluştu. 

MGM- Temmuz 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerine göre Türkiye genelinde geçtiğimiz 
ay yağışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 azaldı. Geçtiğimiz ay Türkiye genelinde yağışlar, 
normallere göre yüzde 46, geçen yılki aynı döneme göre ise yüzde 55 azaldı. Sekiz il ve çevresinde 
ay boyunca hiç yağış olmazken, yağışlar bazı illerde ve İstanbul'un batı kesimlerinde yüzde yüze 
yakın arttı. Erzurum’un Karadeniz sınırındaki Oltu çayı, 35 ile 40 derece arası seyreden hava 
sıcaklığında tamamen kurudu. Kargapazarı Dağları'ndan doğan ve Oltu'yu ortadan ikiye bölen 
çaydaki kuraklık nedeniyle tarım arazileri de susuz kaldı. 

Büyük bir bölümü fosil yakıt kullanımından kaynaklanan iklim değişikliğinin neden olduğu 
kuraklık yüzünden Türkiye genelindeki nehirlerin neredeyse tamamında suyun akış hızı yüzde 
70’lere varan oranda düştü. Göllerin ise yüzde 60’ı kurudu.“Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı 
2017-2023” raporunda Van, Tuz, Manyas, Mogan, Sapanca göllerindeki tahribata dikkat çekilirken, 
“300’e yakın irili ufaklı gölün yüzde 60’ının kuruduğu görülüyor. 

Meterolojinin Ağustos ayı için analizine göre Batı ve Karadeniz bölgelerinde yüzde yüzden fazla 
yağış artışı yaşanırken aynı dönemde Doğu illerinde yağış miktarı yüzde 80 geriledi.  Karadeniz, 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri normalinin altında yağış alırken, Marmara ve Ege 
bölgelerinde normalin iki katından fazla yağış kaydedildi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ağustos ayı 
yağışları son 45 yılın en düşük seviyesinde oldu. Dünya Ekonomik Forumu’nun araştırma 
kuruluşu IPSOS‘un yeni araştırmasına göre,  iklim değişikliği dolayısıyla dünyanın en endişeli 
halklarından biri Türkiyeliler. Halkın yüzde 74'ü iklim krizinin etkilerinin yaşadıkları yerde 'çok 
şiddetli' ve 'şiddetli' olduğunu belirtiyor. İklim felaketlerinin yerinden edilmeyi tetiklediğini 
söyleyenler sıralamasında da Hindistan'ın ardından Türkiye geliyor. Türkiye’nin en derin gölleri 
arasında yer alan Burdur Gölü’ndeki kuraklık ve kuruma geri dönülmez noktaya ulaşmış durumda.  
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Malatya’nın Akçadağ İlçesi Harunuşağı Köyünde planlanan gölet ve inşaat tesisleri için 

toplantı halk tarafından protesto edildi 

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Harunuşağı köyünde planlanan gölet ve inşaat tesisleri için yapılmak 

istenen halkın katılım toplantısı bölge halkı tarafından protesto edildi. Projenin bölgeye bir katkısı 

olmayacağını belirten bölge halkı, projeyi istemediklerine dair tutanak tuttu. Devlet Su İşleri (DSİ) 

9. Bölge Müdürlüğü, Kavurma Deresi üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan "Harunuşağı Göleti ve 

Sulaması Projesi"nin hammadde ihtiyacının karşılanması amacıyla kil, kum, çakıl, kaya malzeme 

ocağı, kırma-eleme-yıkama ve hazır beton üretim tesisi için ÇevreŞehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. Yaklaşık 100 milyon TL olan proje kapsamında gölet ve yapımı 

için bölgede yeni beton tesisleri kurulması planlanıyor. DSİ'nin başvurusu üzerine ÇED sürecini 

başlatan Bakanlık, halkın katılım toplantısına karar verdi.  

 

Zonguldak 67liler Platformu Filyos Projesi kapsamında kurulmak istenen Zonguldak 

Gübre Fabrikası ile ilgili açıklamada bulundu:  

Filyos Projesi kapsamındaki endüstri bölgesine kurulmak istenen Tosyalı Gübre Fabrikası ile ilgili 

açıklamalarda bulundu. 67'liler Platformu Genel Koordinatörü Cenk Kaplancan, mevzuatta kirli bir 

sanayinin yer almayacağı şartı olmasına rağmen oldubittilerle gübre fabrikasının yerleştirilmeye 

çalışılmasına karşı çıkacaklarını ifade etti. Zonguldak Çevre Koruma Derneği ve TEMA ile ortak 

hareket edeeeklerini ifade eden 67'liler Platformu Genel Koordinatörü Cenk Kaplancan'ın 

açıklaması şöyle: "Filyos Projesi kapsamında ilan edilen Endüstri Bölgesinde ilan edilen iş kollarına 

ve yürürlükteki planlama ilkelerine uymayan bir sürecin son halkası olan Tosyalı Gübre Fabrikasına 

ilişkin yaşanan oldubittiler hepinizin malumudur. Bizlerin yıllardır ısrarla üzerinde durduğu kirli 

sanayinin artık bu havzaya getirilmemesi taleplerine karşın söz konusu tesisin tüm yasal süreçlerin 

pas geçilerek alelacele uygulamaya çalışılmasını reddediyoruz.” 

DOĞU Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE), Erzin'de Polipropilen tesisi istemediklerini 

bildirdi 

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'nun da katıldığı basın açıklamasında, çevreciler, 

"Ülkemizde son zamanlarda bütün yeraltı ve yerüstü zenginlikleri küresel bir saldırıya maruz 

kalmıştır. Bu saldırının sonucunda doğamız katledilerek çevremiz kirletilmektedir. Ülkemiz, Sanayi 

gelişme adı altında gelişmiş ülkelerin sanayi çöplüğü haline dönüşmüştür. İmar rantları ve vahşi 

madencilik yüzünden Orman katliamları ülkemizin her tarafında yapılmaktadır. Ülkemizde artık 

temiz hava solumak, Kaynağından temiz su içmek hayal olmuştur. Ülkemiz plastik ithalatı ve 

kullanımıyla Dünyanın 10. büyük plastik çöplüğünden biri olmuştur."  

Edirne’de fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı 

Edirne‘nin Hasanağa köyü yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle fuel 

oil kazanı patladı. Kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca fuel oil çevreye yayıldı. Yayılan 

yakıt nedeniyle ortalık siyaha büründü.  
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Amed’de kaya petrolü felaketi başlatıyor 
 
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Çalık Holding’in sahibi olan Ahmet Çalık’a ait Çalık Petrol Arama 
Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin Amed’in Çınar ilçesinde üç sondaj kuyusu açarak kaya petrolü 
arayacağı duyuruldu. Çıkarılacak ham petrolün aynı saha da 96 m3’lük 4 tankta depolaması 
yapılacak. Proje kapsamında 12 bin 500 metrekarelik ruhsatlı alanda günlük 376 metreküp (m3) 
petrol çıkarılması öngörülüyor. 
 
 
Marmaris kızılbük koyu’nda bilirkişi keşfi: yaşanan tahribatı gözlerimizle gördük 
 
Marmaris Kent Konseyi başkanı Ufuk Beytekin, çalışmalar sırasında bölgede dinamit kullanıldığını, 
ancak şirketin ÇED başvurularında asla dinamit kullanmayacağını yazdığını ifade etti. Sinpaş‘ın, 
Marmaris Kızılbük koyundaki yapımına devam ettiği resort otel ve devremülk projesiyle ilgili 30 
Aralık’ta yapılan bilirkişi keşfiyle ilgili Yeşil Gazete‘ye açıklamalarda bulunan Marmaris Kent 
Konseyi başkanı Ufuk Beytekin, “Yaşanan tahribatı gözlerimizle gördük. 8,9,10 katlı binaları. Hepsi 
bunların imara aykırı. Heyet de gördü” ifadelerini kullandı. Projeye, 27 Temmuz’da başlayan ve 8 
Ağustos’a kadar devam eden orman yangınları söndürüldükten beş gün sonra Muğla Valiliği 
tarafından “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmişti. 
 
Bakanlık’tan altı ay sonra gelen adım:  orman yangınlarıyla mücadeke için filo kurulacak 
 
Tarım Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet 
büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihaleye 
çıkıyor. 
 
Filyos Vadisi ve Irmağı katlediliyor 
 
Filyos Vadisi Projesi adı altında başlatılan proje 459.5 hektarlık alanı kapsarken, 1900 hektarlık bir 
alanının serbest bölge ilan edilmesi dikkat çekmişti. Projede liman, tersane, termik santral, çimento 
ve toprak sanayi, demir çelik tesisi, serbest bölge, endüstri bölgesi, LPG depolama tesisleri, 
petrokimya tesisi, refrakter tuğla sanayi, kömür-cevher stok alanı ve depolama tesisleri gibi 
yatırımlar yer alıyor. 25 milyon ton gibi çok büyük bir kapasiteye sahip liman alanının önemli bir 
bölümünün dökme yük sahası olarak ayrılması, bölgede kurulması planlanan termik santrallerle 
başta demir-çelik olmak üzere kömüre dayalı diğer yatırımlar için gerekli ithal kömürün teminine 
yönelik bir hazırlık çalışması olarak hazırlandı. 
 
 
Mersin’de ormanlar toki sınırları içine alındı 
 
Mersin’in 6 ilçesindeki kimi alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına tepki gösteren Tarım 
Orkam-Sen Mersin Şubesi Başkanı Ömer Hatip Özden, ilgili sendika ve kesimlere sorulmadan 
alınan kararı “rant odaklı” olarak değerlendirdi. Söz konusu alanların orman sınırları dışına 
çıkartılmasının gerekçesi ise, "Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar 
görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler” olarak ifade edildi. Söz 
konusu alanların TOKİ’ye devredileceği yönünde duyum aldıklarını belirten Tarım Orkam-Sen 
Mersin Şubesi Başkanı Ömer Hatip Özden, “Aldığımız bilgiye göre, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus 
ilçelerindeki yerler TOKİ'ye devredilecek” dedi.  
 
 
 
 

https://yesilgazete.org/bakanliktan-alti-ay-sonra-gelen-adim-orman-yanginlariyla-mucadele-icin-filo-kurulacak/
http://mezopotamyaajansi35.com/EKOLOJI/content/view/158322?page=2
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Marmara gölü’nde kum ocağı tehlikesi 
 
Kuraklık tehlikesi yaşayan Marmara Gölü şimdi de kum ocağı tehlikesiyle karşı karşıya. Manisa’nın 
Gölmarmara ilçesinde bulunan Marmara Gölü, bir tehlike ile daha karşı karşıya kaldı. Gördes 
Barajı’nın faaliyete geçmesinin ardından ciddi oranda kuruyan göle şimdi de kum ocağı yapılmak 
isteniyor. Marmara Gölü’nü besleyen Kum Çayı üzerine Gölmarmara Belediyesi’ne ait Gölmar 
Madencilik Şirketi tarafından kurulmak istenen Kuvars-Kum Ocağı için valilikten olur kararı çıktı. 
Yıllık 80 bin ton kapasite ile çalışması planlanan ocak için yapılan başvuruya Manisa Valiliği 
tarafından ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir’ kararı verildi. Proje, Kum 
Çayı’nı, çay yatağını ve Sarıkız Yeraltı Suyu Koruma sahasını içine alıyor. 
 
 
Mersin’de krom atık havuzunda çökme 
 
Mersin‘in Toroslar ilçesine bağlı Musalı Mahallesi‘nde bulunan MMK Madencilik‘e ait krom atık 
arıtma ve depolama havuzunda çökme oluştuğu öğrenildi. Çökme sonucu atıkların denize 
ulaşabileceği de kaydedildi. Görgü tanıkları, patlama sonrası dinlendirme havuzlarındaki kromların 
diğer iki havuzu da patlattığı ve binlerce ton zehirli kromun Deliçay Deresi’ne ulaştığını aktardı. 
Zehirli atıkların derenin ardından Akdeniz’e ulaşabilme ihtimali de oldukça yüksek. 
 
 
Çiftçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı 
 
Mersin’in Mezitli ilçesinde 60 bin ağacın bulunduğu alanda sanayi sitesi yapılması için alınan 
karara karşı mücadele eden çiftçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı. Mahkeme kararı durdurdu. 
Mersin’in Mezitli İlçesine bağlı Davultepe Mahallesi’nde bulunan 396 dönümlük tarım arazisinin 5 
Ocak 2021’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “acil kamulaştırılma” kararı alınmıştı. Seçili alanda 
binlerce zeytin ve yaklaşık 60 bin narenciye ağacı bulunuyor. Alanda “Küçük Sanayi Sitesi” projesi 
kapsamında bölgede bulunan ağaçlar kesilmek istendi. Küçük Sanayi Sitesi projesine karşı davada 
Danıştay 6’ncı Dairesi “acil kamulaştırma” kararına karşı “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. 
 
 
Eskişehir'de halk ÇED toplantısını yaptırmadı: "Projeyi de toplantıyı da istemiyoruz" 
 
Eskişehir'de Sevinç Mahallesi'nde yapılması planlanan kömür madeni projesinin Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında Halkın Katılımı Toplantısı bugün yapıldı. Yeterince bilgi 
edindiğini ve ayrıca bilgilendirme toplantısı istemediğini söyleyen halk, projeye itiraz ettiklerini 
vurguladı. 
 
 
Bir sahil kandırmacası göcek: mahkeme imar planlarını iptal etti ancak marina çoktan bitti 
 
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek’in mavinin her tonunu görebileceğiniz eşsiz cennet koylarını 
bilmeyen yoktur. Ancak turizmle geçinen bu mahalle tehdit altında. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulan ve kurulduğu günden bu yana tartışmaların odağında 
olan Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, Göcek Limanı’nı 
devralıp yat limanı yaptıktan sonra halk sahilde yürüyemez hale gelmiş. Çünkü tel örgülerle 
çevrilen sahilde yürümek ‘yasak’. Bölge sakinleri yat limanına izin veren imar planlarının iptali 
talebiyle dava açtı ve kazandı ancak marina neredeyse bitti. 
 
 
 

http://mezopotamyaajansi35.com/EKOLOJI/content/view/159010?page=2
https://yesilgazete.org/mersinde-krom-atik-havuzunda-cokme/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/danistay-60-bin-agacin-kesilecegi-projeyle-ilgili-karar-verdi-1901250
https://www.dokuz8haber.net/eskisehirde-halk-ced-toplantisini-yaptirmadi-projeyi-de-toplantiyi-da-istemiyoruz
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Diyarbakır’da Ekoloji Derneği açıklama yaptı:  şehirlere rant, halka ve doğaya talan 
 
Diyarbakır’da Ekoloji Derneği, kentte ve ülkede yaşanan ekolojik tahribata ilişkin açıklama yaptı. 
Ekoloji Derneği’nde yapılan açıklamada yaşanan ekonomik krizle birlikte orman ve doğal sit 
alanlarının sermayeye peşkeş çekilerek yapılaşmaya açıldığı ifade edilerek doğada ekolojik tahribata 
yol açan politikalara son verilmesi çağrısında bulunuldu. Kürt kentlerinde yürütülen ekoloji 
politikalarını “mekân-kırımı” olarak nitelendiren Ekoloji Derneği “Kayyumların eliyle ağacından 
bitkisine, yollarından evlerine kadar bir eko-kırım hedeflendiği açıktır” dedi.  
 
 
Mahkemenin Saros’a liman kararına tepki: körfezi katledecekler 
 
Saros Körfezi'nde yapılmak istenen liman projesine yönelik imar planlarının iptali istemiyle açılan 
dava reddedildi. Mahkeme gerekçesinde, projede 'üstün kamu yararı olduğu' savunuldu. BOTAŞ’ın 
Saros Körfezi’ne doğalgaz taşıyacak gemiler için inşa ettiği yaklaşık 270 metre uzunluğundaki iskele 
dolgu platformunun imar planlarının iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Bilirkişi raporunda 
projenin doğal alanların korunmasıyla uyumluluk göstermediği sonucuna varılmasına karşın 
mahkemenin projede "üstün kamu yararı" olduğunu belirtmesi dikkat çekti. Karara tepki gösteren 
bölge halkı, "BOTAŞ'ın dış ticaret için Saros Körfezi’ni kırıma uğratması, ormanların ve turizm 
bölgesinin acımasızca yok edilmesi nasıl olur da üstün kamu yararı olarak hüküm altına alınabilir? 
Bu kararı kabul etmiyoruz" dedi. 
 
 
Munzur’da Danıştay yapılmak istenen iki HES ile ilgili iptal kararını onadı 
 
DEDEF haberi sosyal medya hesabından “Kamuoyuna duyurulur. 2010 yılından beridir takip 
ettiğimiz Munzur Vadisi’nde yer alan iki baraj projesine yönelik iptal kararları Danıştay 6. Dairesi 
tarafından onaylanarak kesinleşti. Yargı süreci tamamen sona erdi. Davalı idarelerin Temyiz ve 
Karar Düzeltme talepleri reddedildi” paylaşımıyla duyurdu. Böylece 12 yıl süren mücadelenin 
sonucunda yargı süreci sona ermiş oldu. 
 
47 kurumdan ortak talep: orman kanunu ormanları korusun 
 
5 ve 7 Ocak’ta 1 milyon metrekare ormanın yok edilmesinin ardından bir araya gelen 47 kurum 
Türkiye’de ormanların yok edilmesine izin veren maddelerin değiştirilmesi talebi ile “Yeni Bir 
Orman Kanunu” için imza kampanyası başlattı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararına göre; 5 Ocak 2022’de Kastamonu ve Manisa’da 611.848 metrekare orman alanı ve 7 Ocak 
2022’de ise Ankara ve Mersin’de 376.494 metrekare büyüklüğünde orman alanı, orman statüsünden 
çıkarılmıştı. Bu, yaklaşık 1 milyon metrekare (98,8 hektar) –yaklaşık 140 futbol stadyumuna denk– 
ormanın yok edilmesi anlamına geliyor.  
 
 
Muğla’da termik şirket bölgeden çıkacak 
 
Yatağan Yeşil Yaşam Derneği, Muğla‘da Turgut Mahallesi sınırlarında ruhsatı bulunan Yatağan 
Termik Enerji Üretim şirketine ait kömür sahasının bölgeden çıkarılması için açılan davayı kazandı. 
Yatağan Yeşil Yaşam Derneği’nin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yatağan 
Termik Enerji A.Ş’ye verilen maden ruhsatlarına karşı açtığı dava, Muğla 3. İdare Mahkemesi 
tarafından reddedilmişti. Yerel mahkemenin bu kararını istinaf mahkemesine taşıyan derneğin 
başvurusunu inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Bölge İdari Dava Dairesi, yerel 
mahkemenin kararını bozdu. 
 

https://www.evrensel.net/haber/453321/diyarbakirda-ekoloji-dernegi-aciklama-yapti-sehirlere-rant-halka-ve-dogaya-talan
https://yesilgazete.org/munzura-iyi-haber-danistay-yapilmak-istenen-iki-hesle-ilgili-iptal-kararini-onadi/
https://yesilgazete.org/muglada-termik-sirket-bolgeden-cikacak/
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Datça’ya yeni taş ocağı: tüm canlılar etkileyecek 
 
Özel koruma altındaki Datça’ya açılacak olan yeni taş ocağı için verilen “ÇED gerekli değildir” 
kararı sonrası çevreciler, kararın iptali için dava açmaya hazırlanıyor.Muğla'nın Datça ilçesinde yeni 
açılacak taş ocağı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED) Raporu gerekli değildir” kararı verildi. Proje alanı, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma 
Bölgesi sınırları içinde ve doğal sit alanının yakınında yer alıyor. Datça-Bozburun bölgesi 
Türkiye’deki 12 Özel Koruma Bölgesi'nden biri ve burada yapılacak yatırımlar özel sınırlamalara 
tabi. Bu bölgelerde yapılacak her türlü girişimin çevresel etkilerinin bilim insanları tarafından 
incelenip detaylı bir raporla yöre halkına ve ilgili makamlara sunulması, onaylanması gerekiyor. 
Ancak yeni yapılacak taş ocağı için, ÇED’e gerek yoktur kararı verildi. Bu karar, yatırımın çevreye 
önemli derecede zarar vermeyeceği anlamına geliyor. Ancak çevreciler, yeni bir taş ocağının 
açılmasının koruma altındaki doğal sit alanlarına zarar vereceğini düşünüyor. 
 
 
Muğla’daki çimento fabrikasına ruhsat tepkisi sürüyor 
 
Muğla‘da 1993 yılında ilk girişimlerin başladığı, açılmaması için köylülerin 29 yıldır mücadele 
verdiği Bayır Mahallesi‘nde entegre çimento fabrikası kurulması için Menteşe Belediyesi tarafından 
verilen ruhsata ilişkin tepkiler devam ediyor. Köylülerin de katıldığı, Menteşe Kent Konseyi ile 
MUÇEP Menteşe Meclisi Deştin Çevre Platformu tarafından fabrikanın kurulması planlanan 
bölgede açıklama yapıldı: “Proje hakkında verilen “ÇED olumlu” kararının iptali talebi ile Menteşe 
Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ile Deştin ve Alaşar köylüleri adına dava açmış 
bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde de Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından verilen ruhsatın 
iptali ve ÇED olumlu kararının geri çekilmesi konusundaki hukuki işlemlerimizi gerçekleştireceğiz” 
denildi. Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu, Muğla’da yapılmak 
istenen çimento fabrikası ve hammadde tesisine ilişkin “Muğla Bayır/Deştin’de Kurulmak İstenen 
Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocaklarının Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri” isimli bir 
rapor yayınladı. Yayınlanan raporda, fabrikanın doğaya ve insan sağlığına ciddi zararlar vereceği 
vurgulandı. 
 
Çevre örgütlerinden İkizdere’de yıkıma karşı ‘defol cengiz’ kampanyası  
 
Alamos Gold‘un Kirazlı Altın Madeni Projesi nedeniyle kazılarak “altı üstüne getirilen” Kazdağları, 
şimdi de Bayramiç’te faaliyete geçirilmek istenen Halilağa Bakır Madeni‘nin projesiyle karşı karşıya. 
Cengiz İnşaat’ın İyidere lojistik liman projesi için kurulmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının 
yürütmenin durdurulması ve projenin iptali talebiyle açtığı davada bilirkişi heyetinin raporunu 
sunmasının üzerinden 107 gün geçti. Mahkemeye verilen bilirkişi raporunda “Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararının teknik olarak yeterli ve uygun olmadığını 
belirtiliyor. Rize İdare Mahkemesi’nin 107 gündür karar vermemesini çevre örgütleri ve halk sosyal 
medyada “Defol Cengiz” kampanyası düzenleyerek protesto etti.  
 
Marmaris’te imar planına karşı itiraz dilekçesi verildi 
 
Marmaris ilçesinde yapılan imar değişikliği ile özel koruma alanının imara açılmasına tepki 
gösteren MUÇEP üyeleri, projeye karşı dilekçe verdi. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Marmaris 
ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde yapılan imar değişikliğine karşı Marmaris Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği ilçe Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. "Doğada ve yaşamda inat ediyoruz. 
Bir can daha eksilmeyeceğiz" pankartının açıldığı açıklamaya Marmaris Kent Konseyi üyeleri ve çok 
sayıda kişi katıldı. 
 
 

https://www.gazeteduvar.com.tr/datcaya-yeni-tas-ocagi-tum-canlilari-etkileyecek-haber-1550887
https://yesilgazete.org/mugladaki-cimento-fabrikasina-ruhsat-tepkisi-suruyor-yeni-dava-acildi/
https://yesilgazete.org/cevre-orgutlerinden-ikizderede-yikimi-karsi-defol-cengiz-kampanyasi/
http://mezopotamyaajansi35.com/EKOLOJI/content/view/160145
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Köylüler tapu şerhine karşı dava açacak 
 
Bodrum ve Milas ilçelerinde tapulu arazilerine şerh konulan köylüler, “Şimdi tarlalarımızı sonra da 
evlerimizi elimizden alacaklar" diyerek, dava açmaya hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Muğla, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri için Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları YEKA-2 ihalesini, 30 Mayıs 2019’da gerçekleştirdi. İhaleyi kazanan şirketlerle 9 
Mart 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. Şirketler tarafından belirlenen 19 bölge, 1 Mart 2021 
yılında Resmi Gazetede Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanı (YEKA) olarak ilan edildi. Muğla 
bölgesindeki ihaleyi Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Limited şirketi aldı 
 
Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, akçay sulak alanına moloz dökülmesi kararını iptal etti 
 
Akçay Sulak Alanı'nda Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması için hazırlık olarak değerlendirilen alana moloz dökümüyle ilgili plan değişikliği 
mahkeme tarafından iptal edildi. Balıkesir 1. İdare Mahkemesi sulak alana Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından moloz dökülerek doldurulması kararının hukuka uygun olmadığına karar 
verdi. 
 

Kürdistan’da Ekolojik Yıkım 

Şırnak’ta Gabar ve Cudi Dağları ile Besta’ya sürülen korucular, askerler gözetiminde ağaç kesimi 
yapıyor. “Özel Güvenlik” bölgesi olan Besta’nın Çemê Mezin, Ramûran, Nizarê Kûştîya bölgelerinde 
ağaç kıyımı yapan korucular, özel mülkleri de talan ediyor. Mülk sahipleri duruma tepki göstererek, 
talanının bir an önce durdurulmasını istedi. Şırnak Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Şırnak’taki 
ormanlık alanlarda yapılan ağaç kesimine ilişkin hazırladığı raporu basın açıklamasıyla kamuoyuna 
duyurdu. Buna göre son 7 aylık dönemde orman alanlarının yüzde 8 oranında azaldığı kaydedildi. 
Hakların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şırnak’ta aylardır kesilen 
ağaçların Urfa’ya getirilip satılmasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemi 
ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. 
 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2014’te aldığı kararla, Dersim’in Çemişgezek ilçesine bağlı 
Usex (Paşacık) köyünde “Çemişgezek Göleti ve Sulama Projesi” yapma kararı aldı.  Projenin hayata 
geçmesi halinde, köylülerin bağ ve bahçe ekebildiği alanın neredeyse yüzde 80’ni sulara gömülecek.  

Bingöl’ün Çobantaşı köyünde mıcır üreten firmanın, kimyasal atıkları gizlice toprağa gömdüğü 
iddia edildi. Köylüler yol kapatarak firmaya tepki gösterirken, savcılık talimatıyla soruşturma 
başlatıldı. 

Kocaköy ilçesinde petrol boru hattında yaşanan sızıntı nedeniyle tarım arazileri ve dere yatakları 
kirlendi. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi kırsalından geçen petrol nakil 
borularında sızıntı meydana geldi. Petrol sızıntısı kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı. Sızıntı 
nedeniyle bölgedeki tarım arazileri ve dere yatakları kirlendi. Şırnak’ın Cizre ilçesinde kayyım 
yönetimindeki belediyeye ait Surdibi Parkı'na giren traktörler, taşıdıkları molozları Dicle Nehri’ne 
döküyor. Tarihi Birca Belek surlarının nehirle kesiştiği noktada nehre dökülen molozlar, suda 
yaşayan canlı yaşamını da tehdit ediyor. 
 
 
 
 
 
 
 

http://mezopotamyaajansi35.com/EKOLOJI/content/view/160052
https://www.evrensel.net/haber/453896/mahkeme-akcay-sulak-alanina-moloz-dokulmesi-kararini-iptal-etti
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Ege’de Doğa Talanı 
 
São Paulo, Fransız Donanması için 1950'li yıllarda inşa edildi. 2000 yılında askerî amaçlarla 
kullanılmak üzere Brezilya'ya transfer edildi. Burada Brezilya'nın amiral uçak gemisi olarak görev 
aldı. Brezilya Donanması'nın yeni üyesi São Paulo, sık sık bakıma ihtiyaç duyuyordu ve üç aydan 
daha uzun süre faaliyette bulunamıyordu. Ayrıca, donanmalarda artık daha ufak uçak gemileri 
tercih ediliyordu. 2017 senesinde São Paulo emekliye ayrıldı. Brezilya Donanması geminin terhis 
edildiğini ve hizmet dışı bırakıldığını duyurdu. Daha sonra 2021'de Türkiye menşeili gemi söküm 
şirketi SÖK tarafından hurdaya çevrilmek üzere satın alındı.  İçerdiği asbest miktarı ve yoğun 
zehirli atık bulundurmasından dolayı büyük tepki toplayan savaş gemisi Nae Sao Paulo gemisinin 
Türkiye’ye girişine izin verilmeyeceği uzunca verilen mücadeleden sonra açıklandı.  
 
Bir yıl önce Milas’ın Akbelen ormanını yok edip termik santrale kömür sağlamak için kesime 
başlayan Orman Genel Müdürlüğü köylüler tarafından durduruldu. O günden beri kar kış demeden 
sürdürülen nöbet dün birinci yılını doldurdu. Muğla’nın Milas ilçesinde 780 dönüm 
büyüklüğündeki Akbelen Ormanı’nın altında 33.3 milyon ton linyit yatağı bulunuyor. Orman Genel 
Müdürlüğü ormandaki ağaçları keserek madeni işletecek YK Enerjiye teslim etmek istiyor. Köylüler 
ve çevreciler ise bir yıldır nöbet tutarak ormanı korumaya çalışıyor. 
 
Manisa‘nın en önemli kuş cenneti niteliğindeki Marmara Gölü; sivil toplum kuruluşları ve 
çevrecilerin yıllarca süren uyarı ve çağrılarına rağmen gölü besleyen yeraltı ve yer üstü sularının 
aşırı kullanımı, Gördes Çayı ve Ahmetli Deresi‘nin sularının Gördes Barajı’nda toplanması 
yüzünden geçtiğimiz 10 yıllık süreç içerisinde kurudu. Marmara Gölü'nden arda kalan arazi, kaçak 
tarım yapmak isteyenler arasında kavgalara sahne olunca, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 
komandolar nöbet tutmaya başladı.  
 
Kütahya’da, Isparta’da ve Çanakkale’deki ormanlardan toplam 117 bin 56 adet dikili ağaç ihale 
yoluyla satılacak. İhalede oluşacak fiyat üzerinden yapılacak ağaç başı ödemeler peşin ya da taksitle 
olabilecek. Çanakkale ve Isparta’daki ihalelerde ödemelere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken en 
büyük satışın yapılacağı Kütahya’da taksitlendirme durumunda uygulanacak düşük faiz dikkat 
çekti. 
 
Balıkesir’in güneyindeki Ömer dağından doğup İzmir’in Dikili ilçesindeki Çandarlı Körfezi’ne 
dökülen Bakırçay’da toplu balık ölümleri oldu.Tarımsal sulamada kullanılan nehrin üzeri ölü 
balıklarla kaplandı. Nehir yatağı, haziran ayında suyun tarım amaçlı kullanılması için set ile 
kapatılmıştı. Ancak Bergama Belediyesi’nin buraya cüruf döktüğü, mermer ocaklarından alınan 
cürufun ise kimyasal içerdiği, balıkların da bu nedenle öldüğü iddia edildi. 
 
İzmir’in önemli tarım merkezlerinden Torbalı’nın Yazıbaşı Mahallesi Keldağı Mevkii’ne, Mendeş 
Şirketi tarafından zeytinlikler, meyve bahçeleri ve su kuyularının olduğu bölgede yapılmak istenen 
mermer ocağına verilen ÇED olumlu raporunun iptal kararı Danıştay tarafından onandı. 
 
  

Atıklarıyla Kamara Deresi’ni kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisine ceza 

Tekirdağ‘ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi, bir geri dönüşüm tesisinin atıkları 
sebebiyle kırmızıya boyandı. Dün tepki çeken görüntülerin ardından dereden alınan numunelerin 
incelemesinde, kirliliğe bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu açıklandı. 

 
 
 

https://yesilgazete.org/40-gun-sonra-yeniden-atiklariyla-kamara-deresini-kirmiziya-boyayan-geri-donusum-tesisine-ceza/
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Tarih madene kurban ediliyor! 
 
Uşak’ta Murat Dağı’nın eteklerinde yer alan 700 yıllık Comburt köyü Meta Nikel Kobalt Mad. San. 
ve Tic. A. Ş tarafından yapılması planlanan nikel maden ocağı ve eleme tesisinin yapılmasına 
köylüler tepkili. 
 
58 ilde 344 maden ihalesi: 200 bin hektar doğal alan yağmaya açıldı 
 
AKP iktidar sürecinde milyonlarca hektar orman, mera, yayla, SİT alanları ve tarım arazilerini 
kapsayan alanlarda maden ihaleler yaptı. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanan MAPEG 
ilanında 58 ili kapsayan alanda maden saha ihale duyurusu yapıldı. 58 ilde 344 noktada ihale 
edileceği duyurulan doğal alanda 192 bin 410,17 hektar ihaleye çıktı. Bu alanlar içinde Kürt 
coğrafyası yine ağırlıklı yer tutarken 17 ilde toplam 92 bin 546,15 hektar doğal alan maden 
şirketlerine tahsis edilmek isteniyor. 
 
 
Demirtepe altın madeninin ÇED süreci bir kez daha durduruldu! 

Ankara’da dün gerçekleştirilen Balıkesir, Havran’daki Demirtepe Altın Madeni Projesi’nin İnceleme 
Değerlendirme Komisyonu Toplantısı’nda çevreden yana bir karara imza atıldı ve rojenin ÇED 
süreci bir kez daha durduruldu.  

 
Danıştay’dan 606 maden ihalesi için iptal kararı                                                                                   
 
606 maden ihalesinin ilanının iptali davasında Danıştay 13. Dairesi, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 
red kararını bozdu. Karar, ihale ve ihalenin ilanının iptali davalarında dava açma süresinin ilan 
tarihinden değil, öğrenme tarihinden itibaren başlayacağı yönünde davacılar lehine içtihat 
oluşturdu. Ezebağı Köyü Doğa ve Çevre Koruma Derneği, Çerkezfındıcak Köyü Doğa ve Çevre 
Koruma Derneği, Çan Çevre Derneği, Ordu Çevre Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları 
Koruma Derneği, Erbaa Çevre ve Kültür Derneği, Yeşil Artvin Derneği, Kozlu Köyü Tüzel Kişiliği, 
İskenderun Çevre Koruma Derneği, Adana Tabib Odası, Antakya Çevre Koruma Derneği, Egeçep 
Derneği, Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği, Türk Tabipler Birliği Çanakkale Tabip Odası 
Başkanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası ve Ayvalık Tabiat Derneği ile vatandaşların açtığı davada, 
“zaman aşımı nedeniyle davayı reddeden İdare Mahkemesi’nin kararı, son tarihin tatil günü olması 
nedeniyle kabul edilmedi. 
 
 
Lapseki ormanlarında maden kıyımı                                                                                                 
 
TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çanakkale Lapseki’de yeni altın-gümüş madeni projesi 
için ÇED başvurusu yapıldı. TÜMAD tarafından, Lapseki ilçesinin Şahinli Köyü mevkiinde Altın-
Gümüş Madeni Ocağı Kapasite Artışı Projesi planlanıyor. Projenin toplam alanının 2 bin 766 hektar 
olduğu öğrenilirken, 20 Ocak 2020 tarihli projenin süresinin ise 15 yıl olduğu ifade edildi. 
TÜMAD’ın yapmayı planladığı maden çalışması sonucunda 429 hektarlık ormanlık alan yok olacak. 
Köylülerin ve çevre örgütleri tepkili. 
 
 
 
 
 
 

https://yeniyasamgazetesi3.com/tarih-madene-kurban-ediliyor/
https://yeniyasamgazetesi3.com/58-ilde-344-maden-ihalesi-200-bin-hektar-dogal-alan-yagama-acildi/
https://yesilgazete.org/demirtepe-altin-madeninin-ced-sureci-bir-kez-daha-durduruldu/
https://yesilgazete.org/danistaydan-606-maden-ihalesi-icin-iptal-karari-ilan-degil-ogrenme-tarihinden-itibaren-dava-acilir/
https://yesilgazete.org/lapseki-ormanlarinda-maden-kiyimi-34-hektarlik-alan-kapasite-genisletmeyle-13-kat-artirilacak/
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Çanakkale’de altın madeni işgali genişliyor 
 
TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 15 Eylül’de satın aldığı madenle ilgili 3 Aralık tarihinde 
başlattığı ÇED süreciyle Lapseki ilçesinin Şahinli köyü mevkisinde Altın-Gümüş Madeni Ocağı 
Kapasite Artışı Projesi planlıyor. Projenin toplam alanının 2 bin 766 hektar olduğu 34 hektar olan 
ve daha önce alınmış ‘ÇED olumlu kararı’ kapsamında 34 hektarlık alanı 429 hektara genişletilmek 
istendiği öğrenilirken, proje süresinin ise 2035 yılına kadar olduğu belirtiliyor. 
 
Maden yetmedi  

Şırnak'ı maden işletmeleriyle talan eden AKP'li Süleyman Bölünmez, bu kez Cudi Dağı 
eteklerindeki Cundikremo'da köylülerin arsalarına göz dikti. Köylüler, kömür ve maden 
aramalarına karşı dava açtı AKP'nin savaş politikalarının merkezi haline getirdiği Botan'da, 
"operasyon" adı altında Cudi ve Gabar dağlarının çevresi ile Besta bölgesi, ağaç kıyımıyla talan 
ediliyor. 

 
Olivin Madeni’ne mahkemeden ret 
 
Köyceğiz ilçesinde faaliyete geçirilmek istenen olivin madenine karşı bölge halkının açtığı davada 
mahkeme heyeti, “ÇED gerekli değildir” kararının iptaline ve yürütmenin durdurulmasına karar 
verdi. Muğla Köyceğiz ilçesinde bulunan olivin madeni için genişletme çalışmalarına verilen 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı bozuldu. Muğla 3'üncü İdare 
Mahkemesi, ÇED sürecinin gerekli olduğuna ve davanın sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına 
karar verdi. 
 
Germencik’te köylülerin izni olmadan madencilik faaliyeti başlatıldı 
 
Aydın Çevre Kültür Derneği yaptığı basın açıklamasında 2007 yılında çıkan Jeotermal ve Maden 
Yasası ile birlikte yapılan ek düzenlemeleri ile Aydın coğrafyasının talana müsait hale getirildiğini 
belirterek, birinci sınıf tarım topraklarının maden şirketlerine ya da jeotermal şirketlerinin 
yağmasına açıldığını belirtti. Madran Dağı’nda yaşanan yağmanın hatırlatıldığı açıklamada, yeni 
hedef olarak Kartal Dağı’nı yeni yağma alanı olarak hazırlandığı belirtildi. Dernek, MTA ekiplerinin 
Germencik ilçesinin Dağyeni köyünde köylülerin izni olmadan maden sondajları yapıldığını belirtti. 
Aydın Germencik Dağyeni köyü Kartal Dağı’nda yapılmak istenen maden sondajlarına tepki 
gösteren köylüler maden girişimine karşı yüzlerce kişiyle yürüyüş düzenleyip direniş örgütleyerek, 
sondaj alanlarının olduğu yerde nöbet başlatmışlardı. MTA’nın bilgilendirme toplantısını protesto 
eden köylüler MTA’nın köylerini terk etmesini istedi. Germencik Dağyeni köylülerinin kararlı 
direnişi sonuç getirdi ve MTA köy yakınlarındaki sondaj makinelerini ve ekipmanları sökerek 
köyden ayrılmaya başladı. 
 
 
Gürpınar’da maden işgali genişletiliyor 
 
Van’ın Gürpınar ilçesinde yılda 300 bin ton kömür çıkarma girişimi başlatıldı. Vefa Group 
Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Gıda San. Ve Tic. A.Ş. tarafından ruhsatı daha önce alınmış olan 
1.967 hektarlık (20 milyon metrekare) alanda açık ocak işletmeciliği ile üretim yapılacak. Kömür 
üretimi sırasında 2 milyon 700 bin ton atık pasa açığa çıkacak olan madenin yaklaşık 9 yıl çalışacağı 
belirtildi. 
 
 
 

https://yeniyasamgazetesi3.com/canakkalede-altin-madeni-isgali-genisliyor/
http://mezopotamyaajansi35.com/EKOLOJI/content/view/157716?page=3
http://mezopotamyaajansi35.com/EKOLOJI/content/view/157716?page=3
https://www.cumhuriyet.com.tr/cevre/aydinda-halk-yillardir-jeotermal-enerji-santrallarina-karsi-mucadele-ediyor-2007513
https://yeniyasamgazetesi3.com/gurpinarda-maden-isgali-genisletiliyor/
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Halk mermer ocağı toplantısına izin vermedi 
 
Denizli Tavas’da 10 mahalleyi kapsayan 20 bin dönümlük alana açılmak istenen mermer ocağına 
tepki gösteren halk, şirketin bilgilendirme toplantısı yapmasına izin vermedi. Nikfer Mahallesi’nde 
yapılmak istenen bilgilendirme toplantısını protesto eden halk, toplantıyı yaptırmadı. “Toprağıma, 
suyuma, tarlama, havama, yaşam veren doğama dokunma” pankartı açan yöre halkı “Mermer ocağı 
istemiyoruz” sloganı attı. Yurttaşlar tarafından firma yetkililerinin konuşmasına izin verilmezken, 
yetkililer toplantıdan ayrılmak zorunda kaldı. 
 
ÇED toplantısı halkın tepkisiyle engellendi 
 
Arsuz'ta yapılmak istenilen krom ocağına karşı bir araya gelen yurttaşlar, ÇED toplantısını üçüncü 
kez engelledi. Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Hüyük Mahallesi’nde kurulmak istenilen krom ocağına 
karşı bir araya gelen yurttaşlar, çevreciler ve siyasi parti temsilcileri, Çevre Etki Değerlendirme 
(ÇED) toplantısını üçüncü kez engelledi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili 
Tülay Hatimoğulları ile HDP Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay 
Milletvekili Barış Atay, Doğanın Çocukları, TÖP ve SYKP de yurttaşlara destek verdi. Yurttaşlar, 
"Doğamız için, yaşamımız için buradayız, çocuklarımıza temiz bir gelecek sağlamak için buradayız. 
Sularımız kirlenir, ağaçlarımız kesilir. Maden şirketi köyümüzden defol!” 
 
Koruma altındaki Tavas Ovası'nda mermer ocağı tehlikesi 
 
Akamer Mermer şirketi, Denizli'nin ayçiçeği, mısır ve tütün merkezlerinden Tavas’a bağlı 10 ayrı 
mahallede mermer ocağı kurmak için ruhsat aldı. Firma 16 bin dönümlük araziyi kapsayan projeyle 
ilgili mahallelerde yapmak istediği halkı bilgilendirme toplantılarında vatandaşların protestolarıyla 
karşılaştı. 
 
Erdoğan'ın imzaladığı 'Tavas'ta acele kamulaştırma' kararı yargıya gidiyor 
 
Denizli’nin Tavas ilçesinde 10 mahalle, mermer ocağına karşı direnirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kömür ocağı işletmesi için acele kamulaştırma kararı verdi. Avdan Mahallesi’ne yapılmak istenen 
açık kömür ocağı işletmesi için dün Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı acele 
kamulaştırma kararı yayınlandı. Yayımlanan karara göre, kömür ocağı işletmesi için linyit 
çıkarılmak üzere, 3 milyon 764 bin metrekarelik büyük bir alan acele kamulaştırılacak. Yöre halkı, 
kararı yargıya taşımaya hazırlanıyor. 
 
Kömür Santrallerin 55 Yıllık Karnesi:  4.8 Trilyon TL Sağlık Maliyeti, 196 bin 091 Erken Ölüm 
 
Yeni yayımlanan bir rapora göre, halen çalışır durumda olan kömür santralleri 4.8 trilyon TL’lik 
sağlık maliyeti bulunuyor. Bunun yanı sıra santrallar 117 bin 661 erken doğuma, 1 milyon 247 bin 
çocukta bronşit vakasına, 62 milyon iş günü kaybına yol açtı. Türkiye’de kömür kullanımının sağlık 
maliyeti üzerine çalışmalar yapan HEAL -Sağlık ve Çevre Birliği, “Kronik Kömür Kirliliği Kümülatif 
Sağlık Etkileri Özel Raporu” kapsamında bu yıl ilk defa son 55 yılın toplam sağlık maliyetini ortaya 
koydu.  Raporun sonuçlarına göre 1965 -2020 yılları arasında açılan ve halen 16 ilde faaliyette olan 
50 MW’ın üzerindeki büyük kömürlü termik santrallar, 55 yılda toplamda 4.8 trilyon TL sağlık 
masrafına ve yaklaşık 200 bin erken ölüme neden oldu. Kömür kirliliğinin en yüksek olduğu il 
Muğla, madenci şehri Zonguldak, planlanan santrallerin yoğunlaştığı Çanakkale ve inşaatı devam 
eden santralın bulunduğu İskenderun Körfezi, çalışmanın odağındaki bölgeler. Bu bölgelere özel 
dosyalar içeren çalışma kapsamındaki diğer iller ise Kütahya, Manisa, Sivas, Kahramanmaraş, 
Ankara, Bursa, Kocaeli, Şırnak, Bolu, Yalova ve İzmir. 
 

https://yeniyasamgazetesi3.com/halk-mermer-ocagi-toplantisina-izin-vermedi/
http://mezopotamyaajansi35.com/EKOLOJI/content/view/158378?page=2
https://www.gazeteduvar.com.tr/koruma-altindaki-tavas-ovasinda-mermer-ocagi-tehlikesi-haber-1549183
https://www.gazeteduvar.com.tr/erdoganin-imzaladigi-tavasta-acele-kamulastirma-karari-yargiya-gidiyor-haber-1549338
https://www.iklimhaber.org/turkiyedeki-komur-santrallarin-55-yillik-karnesi-4-8-trilyon-tl-saglik-maliyeti-196-bin-091-erken-olum/
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Kömür’de madene karşı direniş sürüyor: 20 gözaltı     

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesinin kuzey kesiminde yer alan Serintepe (Malê Berdıh) 
Mahallesi’nin kırsal alanında MEDOS madencilik şirketi tarafından yapılmak istenilen mermer 
ocağına karşı direniş 8’inci gününde sürüyor. Maden için çalışmaları başlatılan şantiye yolu, bölge 
halkının eylemleriyle bir haftadır durdurulmuştu.  

 
Erzincan halkının siyanür soluduğu İliç’te bilirkişi keşfi 

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Çöpler Köyü’ndeki Çöpler Altın Madeni 2010’dan beri faaliyette. 
Anagold bünyesindeki Alacer Gold ve AKP’ye yakın bir şirket olan Çalık Holding yaşamı zehirleyen 
madenin sahibi. Konuyla ilgili olarak doğa mücadelecileri yıllardır seslerini duyurmaya çalışıyor, 
hukuki yollara başvurarak ekosistemde gerçekleştirilen yıkımların önüne geçmenin yollarını arıyor. 

Peri Suyu’ndaHes’lerden sonra maden işgali! 

Yedisu, Özlüce, Pembelik, Seyrantepe, Tatar, Kiğı, Duru ve Karataş gibi HES projeleriyle yaşamdan 
çalınan Peri Suyu ve havzası şimdi de madencilik projelerinin hedefinde. Bingöl Adaklı ve Kiğı 
ilçeleri sınırlarında planlanan Kurşun-Çinko-Gümüş Kompleks maden projesi için ÇED olumlu 
kararı verildi. Dersim’den Av. Barış Yıldırım’ın yöre dernekleri adına hukuksal süreç başlattığı 
öğrenildi. Kadıköy’de Bingöl’de yapılan maden ocağı için Peri Vadi Platformu tarafından eylem 
gerçekleşti. Eylemde, maden ocağının yaratacağı tahribata dikkat çekilerek, ‘Derhal iptal edilmeli’ 
denildi. 

Simav Örencik’te ağaç katliamı başladı 

Kütahya’nın Simav ilçesi ve Emet coğrafyalarını ve ardından Tavşanlı’ya kadar tüm bölgeyi alt üst 
edecek olan madenin ve siyanürle ayrıştırma yapacak olan işletmenin önünde yasal hiçbir engel 
kalmadı. Avcılar ve Örencik köylerini ve Eğrigöz Dağı’nı yok edecek olan, Zenit Madencilik yaklaşık 
9 bin ağacı işaretlemiş ve Temmuz ayı itibariyle ağaç kesimlerine başlamış durumda. Kütahya’nın 
Simav ve Tavşanlı ilçelerine bağlı Örencik Köyü’ne Zenit Madencilik tarafından altın gümüş 
madenciliği yapılmak isteniyor. Ormanların ve sulak alanların talan edilmesini istemeyen 
köylülerin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptali için açtığı dava Kütahya 
İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. 

Akbelen’de maden işletmek isteyen şirkete izin çıkmadı 

Muğla’nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için İkizköy 
sınırları içerisinde 680 dönümlük asırlık çam ormanlarının bulunduğu alanı maden ocağına 
çevirmek isteyen şirkete mahkemeden onay çıkmadı. Mahkeme, termik santral şirketinin “Akbelen 
Ormanı Ağaçları Ömrünü Doldurmuş İzin Verin, Keselim” talebini reddetti. 

 
Hemşin Vadisi'nde ÇED'siz taş ocağı yargıdan döndü 
 
Hemşin Vadisi'nde yapılması planlanan taş ocağına karşı köylüler 2018 yılında dava açtı. 4 yıl sonra 
Rize İdare Mahkemesi, taş ocağı projesine verilen "ÇED gerekli değildir" kararını iptal etti. 
 

 

 

 

http://mezopotamyaajansi35.com/EKOLOJI/content/view/167830?page=3
https://yesilgazete.org/erzincan-halkinin-siyanur-soludugu-ilicte-bilirkisi-kesfi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/hemsin-vadisinde-cedsiz-tas-ocagi-yargidan-dondu-haber-1549330
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Bor üzerinde dönen tezgahlar ve Eti Maden! 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz gün Bandırma’daki Eti Maden 
Tesisleri’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Bandırma’da Bor Karbür Tesisi’nin yapım 
işlerinin devam ettiğini söyleyen Dönmez, önümüzdeki yıl da ferrobor ve lityum karbonat 
tesislerinin temelinin atılacağı belirtti. 

79 ekoloji ve kitle örgütünden ortak açıklama 

Zeytin ve zeytinyağı üreticileri, ekoloji ve demokratik kitle örgütlerinden oluşan 79 kuruluş, 
zeytinlikleri madenciliğe açan 1 Mart tarihli yönetmelik değişikliği hakkında verilen yürütmenin 
durdurulması kararının kaldırılmasına yönelik ortak açıklama yayınladı. Zeytinlikleri madenciliğe 
karşı savunmasız bırakan yönetmelik değişikliğinin iptalini istedi.   
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Karaburun'da kurulmak istenen güneş enerjisi santrali (GES) için düzenlenen halkın 

katılım toplantısı tepkiler üzerine iptal edildi 

Karaburun'un Parlak mahallesinde, Sazak köyüne bitişik sit alanında Öres Elektrik Üretim A.Ş. 

tarafından kurulmak istenen GES için bugün düzenlenen halkın katılım toplantısı, tepkiler üzerine 

yapılamadı. Parlak mahallesindeki köy kahvesinde toplanan yöre halkı ve çevreciler, "Bunun adı 

temiz enerji değil, talan" yazılı pankart açıp, "Yarımada'dan elinizi çekin" sloganı attı. 

Afşin’de ÇED olumlu kararı iptal edildi 

Maraş'ın Afşin ilçesinde Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması 

planlanan Afşin-Elbistan Kömürlü Termik Santral projesine ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) Olumlu Kararı" mahkeme tarafından iptal edildi. Bölge halkı tarafından, Haziran 

2018'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen ÇED Olumlu Kararı'nın iptaline 

ilişkin dava açılmış, Danıştay tarafından bozulan iptal kararı üzerine Mahkeme tarafından Kasım 

2021'de yeni bilirkişi raporu alınmıştı. Söz konusu raporda projede kamu yararı bulunmadığı ortaya 

koyuldu. ÇED'de uyumsuzluk Raporda "Bacadan yayılan maddelerin, uçucu küller olduğu, bu 

küllerin ve filtrelerde biriken tozların oluşturduğu yığınların, termik santralların yârattığı en 

önemli sorunlardan biri olduğu" belirtildi. Diğer yandan küllerin ağır metal ve radyoaktif iptal 

edildi elementlerce kirlenmiş olma olasılığının da olduğu aktarıldı. Mahkeme proje alanı 

içerisindeki tarım arazileri ile tarım arazileri dışında kalan yerlerden sıyrılacak bitkisel toprak 

kalınlığı konusunda ÇED raporunda verilen rakamların, ilgili alanlardaki AKK (Arazi Kullanım 

Kabiliyeti) sınıfları ile uyumsuzluklar gösterdiğine karar vererek 'ÇED Olumlu Kararı'nın hukuka 

uygun olmadığı yönünde karar verdi.  

Zorava Çayı’nda HES karşıtı hukuk mücadelesini köylüler kazandı 

Siirt'in Eruh ilçesinden geçen Zorava Çayı üzerine yapılmak istenen ikinci HES'le ilgili yöre halkının 

yıllardır süren mücadelesinde karar çıktı. Bilirkişi raporunu dikkate alan mahkeme, ÇED raporunun 

yetersiz ve çelişkili olduğuna dikkat çekerek köylüleri haklı buldu.  

 
Sinop Nükleer Santrali’ne verilen ‘ÇED Olumlu’ kararına karşı açılan dava reddedildi 

Samsun 3’üncü İdare Mahkemesi, Sinop‘ta yapılması planlanan nükleer santrale Çevre Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu 

raporuna karşı açılan davanın reddine karar verdi. 

Kütahya’da 106 fabrikadan 96’sında üretim durdu, 10’u jeneratörle çalışıyor 
 
Ülke genelinde OSB'lerde uygulanacak elektrik kesintisi başladı. Yüzde 40 doğalgaz, yüzde 90 
elektrik kesintisinin yaşandığı Kütahya'da seramik üretimi durdu, cam jeneratörle devam ediyor. 
İran'ın Türkiye'ye doğalgaz iletimini 10 gün süreyle durdurmasının ardından, organize sanayi 
bölgelerinde (OSB) elektrik kesintisi uygulaması başladı. Kütahya’da 106 aktif fabrikanın yer aldığı 
Birinci Organize Sanayi Bölgesinde kesinti yaşanırken, 30 Ağustos Sanayi Bölgesi'nde üretimin 
kesintisiz bir şekilde devam ettiği açıklandı. 
 
 
 
 

https://yesilgazete.org/zorava-cayinda-hes-karsiti-hukuk-mucadelesini-koyluler-kazandi/
https://yesilgazete.org/sinop-nukleer-santraline-verilen-ced-olumlu-kararina-karsi-acilan-dava-reddedildi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kutahyada-106-fabrikadan-96sinda-uretim-durdu-10u-jeneratorle-calisiyor-haber-1550557
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TMMOB BURSA: Elektrikte yeni zamlar gelecek 
 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Bursa Şube Başkanı Burak Özgen, enerjide dışa bağımlı 
olunmasının zamların temel nedeni olduğunu belirterek elektriğe yeni zamların geleceğini söyledi. 
Geçtiğimiz yılın son aylarında yavaş yavaş gelen elektrik zamları, yeni yılla birlikte getirilen yüzde 
52-127 zamla zirve yaptı. BOTAŞ, İran’dan Türkiye’ye gaz akışının durdurulması nedeniyle sanayi 
bölgelerine doğalgaz kullanımını yüzde 40 oranında kısıtladı.  
 
Amasra’dan bir müjde daha: Hattat Holding’in kömür santral üretim lisansı iptal edildi 
 
Danıştay 6’ncı Dairesi, Amasra’da termik santral yapılması için Zonguldak-Bartın-Karabük 1/100 
binlik Çevre Düzeni Planı’nda (ÇDP) yapılan değişikliği de iptal etmişti. Bartın’ın Amasra ilçesinde 
Hattat Holding tarafından yapılması planlanan Hema Termik Santralı için hazırlanan imar 
planlarının iptal edilmesinin ardından Hattat Holding’in Amasra’da kömürlü termik santral üretim 
lisansı da mahkeme tarafından iptal edildi. 
 
Manisa’da yeni JES’e onay verildi 
 
Alaşehir ilçesinde kurulmak istenen JES sondaj kuyuları için Manisa Valiliği tarafından “ÇED 
gerekli değildir” kararı verildi. Manisa Alaşehir ilçesinde bulunan Kemaliye ve Toygar köyleri 
içerisinde bulunan alana açılmak istenen Jeotermal Enerji Santrali (JES) ile ilgili olumlu karar 
verildi. JES için kurulacak olan 4 adet sondaj hakkında firmanın başvurusunu değerlendiren Manisa 
Valiliği, “Çevresel Etki Değerlendirilmesi gerekli değildir” kararı verdi. Kemaliye ve Toygar 
köylerinde aktif olarak JES çalışmaları devam ederken, geçtiğimiz senelerde buralarda patlamalar 
meydana gelmişti. 
 
 
İkizköy Çevre Komitesi’nden santrale yanıt 

İkizköy Çevre Komitesi, Milas’ta bulunan Kemerköy Termik Santrali’nin çevreci olduğuna dair 
şirket tarafından yapılan söylemlere ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Şirket genel müdürünün 
“kükürtdioksit, azot oksitleri ve toz emisyonları hâlihazırdaki mevzuat sınır değerlerine ulaştığı, 
hatta bunların da altına düştüğü” iddialarına tepki gösterildi. Termik santralin yaydığı kirli havanın 
1986-2020 yılları arasında en az 35 bin kişinin erken ölümünden sorumlu olduğu vurgulandı. 

Elbistan-Afşin Termik Santrali: Yakın köylerde kanser olmayan aile yok 

Maraş Bölge İdare Mahkemesi, Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından Afşin’de yapımı planlanan C 
Termik Santrali projesi için verilen ve “yürütmenin durdurulması” kararının verildiği Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunu, 1 Haziran’da tümden iptal etti. Ancak aynı bölgede 
bulunan, 1987 yılında faaliyete geçen Afşin-Elbistan A ve 2004 yılında faaliyete geçen Afşin-Elbistan 
B Termik Santralleri kül saçmaya devam ediyor. 

Pilarget Vadisi halkı, HES’e karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini ikinci kez kazandı 

Artvin’in Arhavi ilçesindeki Pilarget Vadisi’nin halkı, bölgede yapılması planlanan hidroelektrik 
santralına (HES) karşıtı yürüttüğü hukuk mücadelesini ikinci kez kazandı. Rize İdare Mahkemesi, 
vadide yapılmak istenen HES için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararını 
ikinci kez iptal etti. 

 

 

https://www.gazeteduvar.com.tr/tmmob-bursa-elektrikte-yeni-zamlar-gelecek-haber-1550650
https://www.iklimhaber.org/amasradan-bir-mujde-daha-hattat-holdingin-komur-santral-uretim-lisansi-iptal-edildi/
http://mezopotamyaajansi35.com/EKOLOJI/content/view/159759
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Erdoğan 34 yeni HES yapılacağını açıkladı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi‘nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin (HES) açılış töreninde 
konuştu.Erdoğan konuşmasında, bu yıl içinde kamu-özel sektör işbirliğiyle 20 farklı ilde 34 
hidroelektrik santrali hizmete gireceğini söyledi.İktidarda oldukları son 20 yılda 605 yeni 
HES yaptıklarını, toplam rakamı 730’a ulaştırdıklarını ve toplam baraj sayısının da 930’u bulduğunu 
açıkladı. 

Dönmez: Sinop NGS projesi devam ediyor 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’nin Sinop 
NGS ile ilgili soru önergesini yazılı olarak yanıtladı. Sinop Nükleer Güç Santralı (NGS) projesinin 
hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, “Bu kapsamda, Japonya 
dâhil nükleer endüstri sahibi diğer ülkeler ile karşılıklı bilgi alışverişi ve iş birliğine yönelik 
görüşmeler devam etmekte olup, uygun olabilecek teklifler değerlendirmeye alınmaktadır” dedi.   

Aydın’da köylüler yolu kapattı 

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy’de kurulmak istenen Jeotermal  Elektrik Santrali’ne (JES) karşı 
çıkan köylüler iş makinelerinin sevk edileceğini öğrenmeleriyle birlikte harekete geçerek eylem 
başlattı. Köylüler ve onlara destek veren çevreciler, santralin kurulacağı bölgeye giden yolu trafiğe 
kapatarak geçişlere kontrollü olarak izin verdiler.  

HDP’den Viranşehir GES için araştırma önergesi 

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nin Kadıköy kırsalında 
Kalyon Holding’e 3 Güneş Enerji Santrali (GES) için 90’ar hektarlık mera vasıflı alan tahsis 
edilmesini ve tüm maliyetinin hibe edildiği 162 bin 500 adet panelin araştırılması için Meclis’te 
komisyon kurulmasını istedi. Sürücü, “Bu proje ile yeni bir DEDAŞ yaratılarak, güneş enerjisinin 
üretimi tekelleştirilerek, hazineye ait meralar manidar yöntemlerle seçilmiş özel bir şirketin adeta 
hizmetine sunulmak isteniyor” diye belirtti. 

 
Nükleer santralin yeniden ‘ısıtıldığı’ Sinop’ta huzursuz bekleyiş sürüyor: Yaşamak istiyoruz 
 
Sinop’taki nükleer santral süreci 1990’lı yılların ortasında başlamıştı. Japonya’nın üstlenmesi 
planlanan santral için görüşülen Japon şirketlerden önce Itochu ardından da yüklenici firma 
Mitsubishi Heavy Industries ‘finansman artışı’ gerekçesiyle projeden çekildi.Sinop’un merkeze bağlı 
Abalı köyünün İnceburun mevkiinde kurulmak istenen Türkiye’nin ikinci nükleer santrali, 
Japonya’nın maliyetlerin arttığı gerekçesiyle projeden çekilmesi üzerine bir süredir gündemden 
çıkmıştı. Ancak, geçen ekim ayında gerçekleşen Astana görüşmeleri sırasında Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhatabına “Sizinle Sinop’u da 
konuşmuştuk. Bu iki nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada çok farklı olacaktır” diyerek 
yıllardır finansman sorunları ve açılan davalarla anılan Sinop NGS projesini yeniden gündeme 
getirdi. Açıklamanın ardından Rusya devletine bağlı atom enerjisi kurumu Rosatom, Türkiye ile 
Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını duyurdu. 
Halihazırda Mersin’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) çalışmalarını sürdüren Rosatom‘un 
Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sinop’un dört üniteli bir nükleer santral inşası için “son derece 
cazip” bir nokta olduğunu da söyledi. 
 
 

https://www.ndk.gov.tr/sinop-nukleer-santrali
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Munzur Vadisi’nde yapılması planlanan tüm baraj ve HES projeleri iptal edildi 
 
Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 13 Ekim 2022’de oybirliği ile aldığı kararda “Munzur Vadisi Milli 
Parkı’nın Mutlak Korunma Zonu’nda inşa edilmesi planlanan dava konusu proje alınması gereken 
‘kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk’ kararı açısından tamamlanması 
gereken çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanmadığı anlaşıldığından dava konusu 
işlemlerde hukuka uygarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer vererek 
iptal kararı verdi. 
 
 
Üçüncü nükleer santral için Trakya’da yer tespit çalışmaları başladı 
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘le görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaatı 
devam eden Akkuyu ve planlanan Sinop dışında üçüncü bir merkezde daha nükleer santral kurma 
planı olduğunu açıklamıştı. Erdoğan “2024’ün başı veya 2023’ün sonlarında Akkuyu Nükleer 
Santrali’ni açacağız. Sinop’ta yeni bir dört üniteli nükleer santral açacağız. Üçüncüyü de farklı bir 
merkezde yapacağız. Bunların her birinden yüzde 10 enerji temini sağlayacağız” demişti. Enerji 
Bakanı Dönmez ise “Trakya’da yeni nükleer güç santrali için yer belirlemeye çalışıyoruz” dedi.  
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KENT SUÇLARI VE 
MÜLKSÜZLEŞTİRME 
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Atatürk Havalimanı Projesi yargıya taşındı 

Atatürk Havalimanı projesi yargıya taşındı İstanbul Havalimanı'nın kullanıma açılmasıyla birlikte 
kapatılan ve millet bahçesine dönüştürüleceği açıklanan Atatürk Havalimanı ihalesi yargıya taşındı. 
TOKİ'nin 29 Nisan'da pazarlık usulüyle yaptığı Millet Bahçesi ihalesinin imar planlarına aykırı 
olduğu belirtildi.  

3.Havalimanı İşçileriyle Dayanışma Platformu, “Doğa, yaşam ve toplum öncelikli bir kenti, 
bir düzeni birlikte kuralım ölüm projelerine geçit vermeyelim” açıklaması yaptı 
 
3.Havalimanı İşçileriyle Dayanışma Platformu, "3.Havalimanı Kent suçudur yaşam yıkımıdır" 
sloganıyla, Beyoğlu'nda bulunan Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde basın toplantısı 
düzenledi. Açıklamada, "3. Havalimanı kent suçudur yaşam yıkımıdır" pankartı açıldı. Açıklamaya, 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Ekolojistler katıldı. 
 
Kanal İstanbul köy bırakmadı 
 
Yüksek şehir plancısı Nuray Çolak’a göre Kanal İstanbul güzergahında kurulacak Yenişehir'e verilen 
imar onayı, kentte yaşamı daha da zorlaştıracak, gıdaya erişimin maliyetini artıracak. Yenişehir 
projesi hem tarım alanlarını, hem kırsal yaşamın sürdüğü ve tarımsal üretimin devam ettiği köyleri 
hem de iki önemli su havzasını yok ediyor. Yeni havalimanı manda yetiştiriciliğinin yoğun olduğu 
Yeniköy’ü etkiledi. 10 yıldır çılgın proje tanıtımı ile başlayan süreçte, tarımsal üretiminin devam 
etmesinin zorlaştığını söyleyebiliriz. Bugünden sonra bu projeden tamamen vazgeçilse bile verilen 
zararın da unutulmaması gerekir. Üstelik Karadeniz kıyısında ve Marmara denizine dolgu yapılması 
planlanıyor. Yeniköy sahilinde bir lojistik liman ve bir büyük yat limanı inşa edilecek. Kuzey 
Ormanları'nda derelerin baraja dönüşeceğini, daha fazla taş ocağı açılacağını, daha fazla emisyon 
üretileceğini ve hayatın daha pahalı ve zor olacağını da eklemek gerekir. 
 

Antalya-Isparta-Burdur Planları 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylanan ve Antalya, Burdur, İsparta bölgesini 
kapsayan 1/100.000 ölçekli çevre planında mahkemelerce iptal edilen birçok kararın tekrar planda 
yer aldığı ortaya çıktı.  TMMOB tarafından hazırlanan raporda, "Bu yanlıştan derhal dönülmeli" 
uyarısı yapıldı. TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, plan değişikliğinin kısmi iptali ile 
yürütmenin durdurulması talebiyle Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi kanalıyla Danıştay'a dava 
açtığını duyurdu.  

Narlıdere kentsel dönüşüme karşı eylem 

Narlıdere Mahalleler Birliği üyeleri düzenledikleri eylemle seslerini duyurmaya çalıştı. Vatandaşlar 
tarafından açılan pankartlarda, 'rantçı değil, halkçı dönüşüm istiyoruz', 'ne göç. ne borç istiyoruz', 
'rant sizin mahalle bizim', 'sorun sadece dört duvar değil', 'artık yeter', 'inşaat sermayesi değil, halk 
kazanacak', 'verdiğiniz sözleri tutun', 'mahallemizi size yedirmeyeceğiz', 'tapularımızı istiyoruz' 
mesajlarına yer verildi. planların taslak aşamasında iken bilgisine ulaşma, önerilerimiz iletme 
konusundaki bütün çabalarımız oyalayıcı gayrı ciddi bir tutumla karşılanmıştır.  
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Dicle Nehri’ndeki kirliliğe tepki 
 
Dicle Nehri’ne dökülen kanalizasyon suları ve atılan çöplerden dolayı yayılan kötü kokulara tepki 
gösteren Cizre’deki yurttaşlar, “Burası kayyımın gerçek yüzüdür” dedi. Kayyımla yönetilen Şırnak’ın 
Cizre ilçesinde yurttaşlar, çöpler ve kanalizasyon suları nedeniyle etrafa yayılan kötü kokulardan 
şikayetçi. Ancak kayyum belediye, halkın tepkisine rağmen, yıllardır sorunlara bir çözüm 
geliştirmedi. Dicle Nehri'nin geçtiği ilçenin 11 noktasından kanalizasyon suları nehre akıyor. 
Yurttaşlar, nehre akan kanalizasyon sularından ve bölgeye gelişi güzel atılan çöplerden rahatsız.  
 
 
TMMOB'dan Amed tepkisi: göç ettirilmeden de kentsel dönüşüm yapılır 
 
TMMOB Amed İl Koordinasyon Kurulu (İKK), kenttedevameden"kentseldönüşüm" çalışmalarına 
dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1980 sonrasında köy boşaltmaları ve zorunlu göçlerle 
kentlere yoğun bir göç süreci başladığı, göçlerle birlikte de gecekondulaşma, bölgesel eşitsizlikler, 
kente uyum ve kentsel sistem gibi sorunlar ortaya çıktığına dikkat çekildi. Diyarbakır’da da benzer 
sorunlar yaşandığının belirtildiği açıklamada, “Bugün Diyarbakır’da birçok mahalle 'güvenlik' 
gerekçesi ile riskli alan ilan edildi ve birçok yapı sahibi o dönem yürürlükte olan ve bir kentsel 
dönüşüme kadar geçerliliği olan imar affından faydalandı. Hak sahiplerinin mülkiyet sorunu 
çözülmeden başlatılan bu kentsel dönüşüm projeleri kentin asıl sahiplerini yerlerinden edip 
mağdur edecektir" denildi. 
 
Bakan gözünü sit alanına dikti 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 5 yıldızlı otel yapabilmek için sit alanına gözünü 
dikti. Bakan Ersoy’un hazineden 25 bin metrekarelik alanın tahsisi için bakanlığa başvuruda 
bulunduğu ortaya çıktı. Muğla Bodrum’da Çiftlik Mahallesi Adalıyalı Mevkii’nde Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu Ersoy Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği 
tarafından 5 yıldızlı ‘MaxxRoyal Bodrum Otel’i açılmak isteniyor. 

 

Bilirkişi raporu hiçe sayıldı: Danıştay, Çeşme Projesi’ne yönelik yürütmeyi durdurma 
talebini reddetti  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 
Çeşme Turizm Projesi planlarına karşı açılan dava sonucunda Danıştay 6. Dairesi, bilirkişi raporunu 
yok sayarak yürütmeyi durdurma talebinin reddine oy çokluğuyla karar verdi. Bilirkişi raporunda, 
projenin kamu yararına uygun olmadığı ifade edilmesine rağmen Danıştay’ın aldığı karar büyük 
tepki çekti. 

Mahkeme Heybeliada’da Sanatoryumu’nun Diyanet’e tahsisini iptal etti 

İstanbul Heybeliada‘daki tarihi Sanatoryum‘un Diyanet İşleri Başkanlığı‘na tahsisi, İstanbul Tabip 
Odası (İTO), TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği’nin açtığı dava sonucunda iptal edildi. 
2020’de Sanatoryum’un da içinde bulunduğu 200 dönümlük arazinin bir kısmının Diyanet İşler 
Başkanlığı’na “İslami Eğitim Merkezi” kurmak amacıyla devredildiği ortaya çıkmış, Türkiye‘nin ilk 
pandemi hastanesi olarak 1924’te kurulan ve 2005’e kadar hizmet veren kurumun bu tahsisine karşı 
çıkan pek çok kuruluş, iptal istemiyle dava açmıştı. 

http://mezopotamyaajansi35.com/EKOLOJI/content/view/157833?page=3
https://www.gazeteduvar.com.tr/tmmobdan-diyarbakir-tepkisi-goc-ettirilmeden-de-kentsel-donusum-yapilir-haber-1549229


2022                                                                                                  EKOLOJİK İHTİLAFLAR RAPORU 

 

37 
 

 

 

Rant yoluna karşı öğrenciler direnişte 

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde çalışmalarına başlanan ve 

tepkiler üzerinde durduran 11 kilometrelik “Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı” projesine 

yeniden başlandı. ODTÜ öğrencileri ve mezunları, 26 Temmuz’da ODTÜ arazisi içerisinde olan 

ormanlık alanda yeniden çalışmaların başladığını duyurdu. ODTÜ öğrencileri ve mezunları, 

çalışmaların yeniden başlaması üzerine nöbet eylemine başladı. 

Söğütlüçeşme’de ağaç kesimi 

Kadıköy, Söğütlüçeşme’deki Marmaray İstasyonu mevkisinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Demiryolları (TCDD) ile Akfen İnşaat tarafından yürütülen Viyadük İnşaat ve Çevre 

Düzenlemesi projesi adıyla bölgede ağaç kesimi yapıldığı ortaya çıktı.Ağaç kesiminin ortaya 

çıkmasının ardından ekoloji örgütleri olaya tepki gösterdi. 

Marmaris’te Sinpaş’a karşı nöbet eylemi 

Muğla Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Marmaris KızılbükResort Otel ve Devremülk” projesi 

ile ilgili olarak “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için açılan dava geçtiğimiz Temmuz ayında 

görüldü. Görülen davada mahkeme “ÇEDgerekli değildir” kararın iptalini istedi. Mahkemenin iptal 

kararına rağmen inşaata devam eden şirketin faaliyetlerini Marmaris Belediyesi dün 

durdurdu.Mahkeme ve belediye kararını yok sayan şirket bugünde sabahın erken saatlerinde 

çalışmalarını sürdürdü. Çevreciler bölgede nöbet eylemi başlatırken, polis eyleme saldırarak 15 

kişiyi gözaltına aldı. 

Tokatköylülere polis saldırısı 

Beykoz Tokatköy’de kentsel dönüşüm için evlerini yıkılmasına karşı çıkan mahalleli, bugün tahliye 

operasyonuna gelen polis ekipleri tarafından darp edildi. İstanbul 13. İdare Mahkemesi, 

TokatköyKentel Dönüşüm Projesi için yürütmeyi durdurma kararı vermiş ancak İstanbul Bölge 

Mahkemesi bu kararı iptal etmişti.Kentsel dönüşüm kapsamında hukuki süreç devam ederken 

Beykoz Belediyesince vatandaşlar evlerinden çıkarılmak istendi. 
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HAYVAN HAKLARI VE 
TÜRLERİN YAŞAMI 
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GDO’lu iki genin hayvan yemi amaçlı kullanılmasına izin verildi 
 
Kullanımda olan genetiği değiştirilmiş 13 soya çeşidi, üç enzim ve 23 mısır çeşidi bulunuyor. Tarım 
ve Orman Bakanlığı‘nın Genetiği Değiştirilmiş (GDO) bir mısır ve bir soya geninin hayvan yemi 
amaçlı kullanılmasına 10 yıl süreyle izin verdiği öğrenildi. Bakanlık, bir çeşit enzimin de 10 yıl 
süreyle üretimine izin verirken, 10 yıllık kullanım süresi dolan GDO’lu iki mısır geninin hayvan 
yemi amaçlı kullanım izni iptal edildi. 
 
 
Yasaklanan beş pestisitin kullanım süresi ikinci kez uzatıldı 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin sağlığa, çevreye ve biyolojik çeşitliliğe zararlı olduğu 
gerekçesiyle yasakladığı pestisitlerin kullanım süresini ikinci kez uzattığı ortaya çıktı. Zehirsiz 
Sofralar Pestisit Eylem Ağı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iki pestisiti yasaklarken, beşinin 
kullanımını alternatifleri bulunmadığı gerekçesi uzattığını açıkladı: Türkiye’de bu ürünler organik 
yöntemlerle yetiştirilebilirken, bu pestisitlerin alternatiflerinin olmadığı nasıl söylenebiliyor? 
 
 
Dokuz ilde ortak miting: Sokak hayvanlarının toplatılması durdurulsun 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, “Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak 
adımları atmaya çağırıyorum” açıklamasının ardından sokakta yaşayan köpeklerin toplatılmasına 
yönelik tepkiler sürüyor. Pazar günü dokuz ilde ortak gerçekleştirilen mitinglerde “Sokak 
hayvanlarına özgürlük”, “Barınaklar ölüm kamplarıdır” sloganları atıldı, bin 200 belediyenin 
barınağı olmadığına da dikkat çekildi. İstanbul, İzmir, Zonguldak, Eskişehir, Hatay, Keşan, Antalya, 
Afyonkarahisar ve Ankara‘da belediyelerin sokak köpeklerini toplamasına karşı hayvanseverler bir 
araya gelerek uygulamanın durdurulmasını talep etti. 
 
 
Tuz Gölü'ndeki flamingoların ölümüne valilik 'iklim krizi' dedi 
 
Yaban hayat gözlemcisi Seçkin Barbaros, geçtiğimiz yıl temmuz ayında binlerce flamingonun ölüm 
nedenlerini CİMER üzerinden Konya Valiliği'ne sordu. Barbaros'a gelen yanıtta flamingo 
ölümlerinden iklim krizi sorumlu tutuldu. İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan raporda; 
küresel iklim değişikliğinin ülkemizde ve özellikle Konya Kapalı Havzası’nda kendisini 
hissettirmekte olduğu, Tuz Gölü’nde yaşanan bu olayda küresel iklim değişikliği ile artan 
buharlaşmanın da etkisi olduğu, bu sebeplerle havzada yaşanan su sorununun, hayatiyetlerini 
devam ettirebilmek için suya ve besine ihtiyacı olan flamingoları olumsuz yönde etkilemekte 
olduğu, beslenme yetersizliği ve doğal seleksiyon neticesinde de belli sayıda flamingo ölümlerinin 
gözlendiği belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi. 
 
 
Urfa’da devlet eliyle ceylan ticareti: Ceylanlar evcilleşemez 
 
Urfa’da TİGEM’in “meraklılara ve yetiştiricilere” ceylan satışı, kimi sorunları da beraberinde getirdi. 
Baroya göre yönetmelik değiştirilmeli. TİGEM’den alınan ceylanların satış izni alınmadığı takdirde 
3’üncü şahıslara satışının yasak olduğunu belirten Sunay, bir yandan kaçak avcılarla mücadele 
edilirken diğer yandan ceylanların doğasından mahrum bırakıldığına dikkat çekti. 
 

https://yesilgazete.org/tarim-ve-orman-bakanligi-gdolu-iki-genin-hayvan-yemi-amacli-kullanilmasina-izin-verdi/
https://yesilgazete.org/yasaklanan-bes-pestisitin-kullanim-suresi-ikinci-kez-uzatildi-stoklar-tukeninceye-kadar-zehir-mi-yiyecegiz/
https://yesilgazete.org/dokuz-ilde-ortak-miting-sokak-hayvanlarinin-toplatilmasi-durdurulsun/
https://www.gazeteduvar.com.tr/tuz-golundeki-flamingolarin-olumune-valilik-iklim-krizi-dedi-haber-1549333
https://www.gazeteduvar.com.tr/urfada-devlet-eliyle-ceylan-ticareti-ceylanlar-evcillesemez-haber-1549382
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Barınağa zehir saçtılar 

Ankara'daki hayvan katliamlarının son adresi İmrahor Vadisi'nde bulunan bir barınak oldu. 

Barınağa atılan ve zehirli olduğu belirtilen yiyecekler, 2 yavru köpeği sonsuzlaştırdı. 9 yavru 

köpekten 7 yavru köpeğin de baygın olduğunu fark eden hayvanseverler, yavru köpekleri yakında 

bulunan bir veteriner kliniğine götürdü.  

 
Konya'da yaban koyunu ve yaban keçisi avı ihalesi iptal edildi 
 
Konya Bölge İdare Mahkemesi, 7 Anadolu yaban koyunu ile 3 yaban keçisinin önümüzdeki ay ihale 
ile avlanmasına karşı açılan davada bakanlık savunmasını yetersiz buldu ve ihaleyi iptal etti. 
Türkiye Vegan Derneği Başkanı Ebru Arıman, karara çok sevindiklerini, bakanlığın açtığı ihalenin 
hiçbir yasal ve bilimsel dayanağı olmadığını savunduklarını ifade etti. Bakanlık tarafından 
görüşlerini çürütecek yanıt verilemediğini, benzer kararı diğer av ihaleleri için de beklediklerini 
söyledi. 
 
Erzincan’da hayvan katliamı 

 

Besleme yapmak için kent çöplüğüne giden hayvanseverler onlarca ölü kedi ve köpekle karşılaştı. 

Sosyal medyada paylaşılan ölü köpek görüntüleri büyük tepkilere yol açarken, eleştirilerin 

odağındaki Erzincan Belediyesi’nden ‘ bilgimiz dışında gerçekleşmiş ‘ açıklaması yapıldı.  

 

Muhtardan köpekler için para karşılığı toplatma ilanı  

 

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kümbet Köyü Muhtarı Erol Çakmak tarafından Facebook hesabı 

üzerinden yapılan ‘100 liraya köpekleri toplama çağrısı’ büyük tepki topladı.  

 

Vaşak avcısına 16 bin lira para cezası  

 

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan 

ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Dersim'de kırsal 

alanda tüfekle vurulup öldürüldü. Silah sesini duyanların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü'nün av koruma kontrol ekipleri bölgeye geldi. Vaşağı vuran avcı, ekipler 

tarafından tespit edilip yakalandı. İsmi açıklanmayan avcıya 16 bin 500 lira ceza uygulandı. 

 
Bingöl’de yaban domuzu katliamı 
 
Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Korlu köyünde çok sayıda yaban domuzu avcılar tarafından 
katledildi. Hayvan hakları savunucuları katliama tepki gösterirken, avın yurt dışından gelen avcılar 
tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazeteduvar.com.tr/konyada-yaban-koyunu-ve-yaban-kecisi-avi-ihalesi-iptal-edildi-haber-1549839
https://yesilgazete.org/muhtardan-kopekler-icin-para-karsiligi-toplatma-ilani/
https://www.gazeteduvar.com.tr/vasak-avcisina-16-bin-lira-para-cezasi-haber-1553782
https://yesilgazete.org/bingolde-yaban-domuzu-katliami/
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Elazığ Belediyesi’nin ölüm kampına kilit vurulmuyor; gönüllülerin girişine izin verilmiyor 
 
Dört ayda 1062 hayvanın öldüğü Elazığ Barınağı davasının üçüncü duruşması da ertelendi. Davacı 
Türkan Ceylan, Elazığ Belediyesi'nin yıldırma politikası yürüttüğünü söylüyor. Hala aktif olan 
barınakta hiçbir gönüllünün girişine izin verilmediği için iki yıldır neler yaşandığını bilmediklerine 
dikkat çekiyor. 
 
 
Vegan Derneği’nden Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava 

Vegan Derneği Türkiye (TVD), vegan peynirlerin üretimine ve satışına yasak getiren yönetmelik 
maddesinin iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açtı. Dava, ülke çapında tüketiciler ve 
üreticiler tarafında oluşan hak ihlalleri ve kayıplarına karşı yürütmenin durdurulması 
talebiyle Danıştay’da açıldı. 

 

İzmir Barosu: Yüzlerce köpek bakımevinde öldürüldü 

İzmir Barosu, Bayındır Belediyesi Bakımevi‘ne alınan yüzlerce köpeğin sistematik olarak ilaç 
enjekte edilerek öldürüldüğü yönünde ihbarlar geldiğini duyurdu.Hayvan Hakları Komisyonu‘ndaki 
avukatların bakımevine gidip inceleme yaptığını aktaran Baro, savcılığa suç 
duyurusunda bulunduklarını, savcılığın incelemesinde ise toprağa gömülmüş köpek numuneleri 
saptandığını bildirdi. 

Düder Göleti’nde martı katliamı 

Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan Düden Göleti’nde yüzlerce martı ölü bulundu. Göçmen kuşların 
dinlenme ve beslenme alanları arasında yer alan gölette, bir günde yüzlerce yetişkin ince gagalı ve 
karabaş türü martının öldüğü ortaya çıktı.Olayı bir arkadaşının araması sonucu öğrenerek sabah 
saatlerinde olay yerine giden doğa ve kuş fotoğrafçısı Fahri Tunç, ölüm sebeplerinin henüz 
bilinmediğini fakat kimyasal zehirlenme kaynaklı olabileceğini kaydetti. 

Abant Milli Parkı’nda fayton yasaklandı 

Bolu‘da her yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan ve statüsü tabiat parkı’ndan milli park’a çevrilen Abant 
Milli Parkı‘nda faytonlar yasaklandı, göl etrafında yapılan turlara da son verildi.Karar, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Abant çevresindeki köylerde yaşayan yaklaşık 200 
at ve fayton sahibine bildirildi. 

Marmaris’teki yunus parkında bir yunus daha öldü 

Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Marmaris OnmegaDolphin Park’ta Splash adlı 
yunusun hayatını kaybettiği açıklandı.Edinilen bilgilere göre bu ölüm, tesiste kısa bir zaman 
diliminde gerçekleşen dördüncü yunus ölümü vakası. Yunuslara Özgürlük Platformu’nun sosyal 
medya hesaplarından paylaştığı ölüm haberinde, tesis hakkında suç duyurusunda bulunulacağı, 
çeşitli rahatsızlıkları olduğu bildirilen kalan üç yunusun da zaman kaybetmeden deniz memelisi 
uzmanı veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesi için başvuru yapılacağı 
belirtildi. 

https://yesilgazete.org/elazig-belediyesinin-olum-kampina-kilit-vurulmuyor-gonullulerin-girisine-izin-verilmiyor/
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Aktivistler hayvanat bahçesi önünden seslendi 

Doğanın Çocukları tarafından İstanbul, Çekmeköy Hayvanat Bahçesi önünde eylem 
gerçekleştirildi.Dün Hayvanat Bahçesi önünde yapılan basın açıklamasıyla hayvan hapisanelerinde 
canlıların sistematik sömürüye maruz kaldığına işaret edilerek şiddet aracılığıyla bir eğlence 
aktivitesi olarak nesneleştirilen hayvanlara dikkat çekildi. 

Tuz Gölü’nde yine susuzluktan flamingo ölümleri başladı 

Tuz Gölü’nde geçen yıl göle akan su kaynaklarının kesilmesi, aşırı su kullanımı, iklim değişikliğine 
bağlı kuraklık gibi bir dizi nedenle görülen flamingo ölümleri bu yıl da tekrarlanmaya başladı. 

Deneye Hayır Derneği’nin ‘deneysiz ürünler rehberi’ uygulama oldu 

Deneye Hayır Derneği‘nin hayvanlar üzerinde test edilmemiş kozmetik ve temizlik ürünleriyle ilgili 
rehberi uygulamaya dönüerek Apple Store’da yerini aldı. Uygulamanın Android sürümü de yolda. 

Kızılırmak’taki balık ölümlerinin nedeni: aşırı sıcaklık ve kuraklık 

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin araştırmalar 
sonucunda nedenin iklim krizi sonucu oluşan aşırı sıcaklar, kuraklık gibi aşırı hava olayları ve 
bunlara bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması olarak tespit edildi. 

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından Sivas‘ta balık ölümlerinin yaşandığı noktalardan 
alınan numuneler incelendi. Yapılan tahlillerde zehirli toksinlere rastlanılmadığı bildirildi. 

Kürekle açılan yuvada carettacarettalar öldü 

Manavgat’a bağlı Side’nin sahilindeki bir plajda carettacarettaların olduğu yuvanın kürekle açılması 
nedeniyle onlarca yavru deniz kaplumbağası hayatını kaybetti.arettacarettaların hayatı insanların 
yaşam alanlarını işgal etmesi nedeniyle oldukça büyük bir tehdit altında. Daha önce de onlarca kez 
carettacarettalar yangın dumanları, sahile koyulan koşu bantları, şezlonglar ve niceleri nedeniyle 
ölmüştü.  

Türkiye’de 12 çift kalan bozkır kartalının korunması için uluslararası çalışma 

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde, 'en tehlike altında' olan türlerden bozkır 
kartalının yaşam alanlarını korumak için başlatılan çalışmada pilot bölge olarak İç Anadolu seçildi. 

Kumluca Belediyesi boğaları güreştirecek 

Antalya Kumluca Belediyesi’nin 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde düzenlemeyi planladığı Karagöl Yayla 
Şenlikleri kapsamında boğaların güreştirileceği duyuruldu.Antalya Barosu Hayvan Hakları 
Kurulu, girişimleri sonucu kanunen gerekli izinlerin de alınmadığını öğrendi. Hayvan Hakları 
İzleme Komitesi (HAKİM) de, “şiddet içermeyen folklorik amaçlı gösterilere izin verilebileceğini” 
belirten kanun maddesine dayanılarak bir hayvan dövüşünün şiddet içermemesi mümkünmüş gibi 
alınacak herhangi bir izni de zaten kabul etmeyeceklerini açıkladı. 
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Yaban Hayvanlarına trafik eziyeti 

Dersim’deki  Munzur Vadisi Milli Parkı’na koruma altındaki yaban hayvanları, piknikçiler ve 
araçların Munzur Nehri kenarında yoğunluk yaratması nedeniyle su ihtiyacını karşılamakta sorun 
yaşıyor. Nehre inmeye çalışan hayvanların, araçlar ve insanlar nedeniyle tedirginlik yaşadığı 
görülürken, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukat Barış Yıldırım, 
“Tunceli‘den Ovacık‘a doğru 59 kilometre boyunca yaban keçilerinin araç trafiği ve insan baskısından 
dolayı dağlardan suya baktığını gözlemleyebiliyoruz. Gerekli önlemleri alarak, alanın izolesini talep 
ediyoruz” dedi. 

Orfoz balığı tehdit altında 

2004 yılında Korunması Gereken Tehlike Altındaki Türler Kırmızı Listesi’ne alınan orfozun 
popülasyon kaybı, son 24 yılda yüzde 86’ya ulaştı. Türkiye’de orfozun avlanması, toplanması, 
gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasak olmasına rağmen 
yasa dışı olarak avlanmaya devam ediyor. Orfozu yok oluşa sürükleyen tehditlera arasında yasal ya 
da yasadışı avcılık, deniz kirliliği ve iklim krizi bulunuyor. 

 

Bursa’da Kızıl geyik ihalesine iptal 

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü’nün ihale ile Bilecik’te avlanmasına izin verilen, 
nesli tehlike altındaki kızıl geyik için Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu’nun açtığı ihalenin 
iptali davasında bugün yürütmenin durdurulması kararı verildi.  
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TARİHİ VE KÜLTÜREL 

MİRAS TAHRİBATI 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



2022                                                                                                  EKOLOJİK İHTİLAFLAR RAPORU 

 

45 
 

Dünya Sulak Alanlar Günü’nde Türkiye’nin sulak alanları ne durumda 

 

1997’den bu yana kutlanan “Dünya Sulak Alanlar Günü”nün öncelikli amacı ise sulak alanların 
önemini ve korunması noktasında toplumsal bilinç oluşturmak. Peki Ramsar Sözleşmesi’ne üye 171 
ülkeden biri olan Türkiye’nin de kutladığı bu özel günün dışında sulak alanları ne durumda? 
Türkiye’nin Ramsar’la tescillenmiş sulak alanlarının dışında 100’ün üzerinde bölgenin de sulak alan 
olarak önerildiğini belirten Dr. İlhan, “Buraları bakanlıktan çalışanların onaylaması gerekiyor. 
Ancak yapmıyorlar çünkü yeterli personel yok, bu işi öncelik haline getirmemişler” ifadelerini 
kullanıyor. Son 50 yılda 10 bin kilometrekarenin üzerinde sulak alan yok oldu. 
 
"Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan Salda Gölü'nün kıyısında "Millet Bahçesi" olarak 
duyurulan alanın işletmesinin Subartu isimli özel şirkete verildiği ortaya çıktı. TOKİ Finansman 
Daire Başkanı Ayhan Karaca, şirketin burayı yıl sonuna kadar işleteceğini aktardı ve "Oradaki tüm 
harcamalarını kendileri yapıyorlar, gelirleri topluyorlar. Yıl sonu itibariyle de mahsuplaşıp, tüm 
şeyimizi alıp Emlak Yönetim olarak devam edeceğiz" dedi. Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı 
Gazi Osman Şakar, göl bölgesine çivi bile çakılmayacağının belirtilmesine rağmen kenarında 
kepçelerle kuyu kazılıp, kanal açıldığını söyledi. Şakar, Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba köyü 
arasında yer alan, tadilat yapılarak turizme açılan eski orman binasına, Karaoluk pınarının suyunun 
bir kısmının taşındığını kaydetti. Salda Gölü'nün Kayadibi-Doğanbaba arasında kalan, İl Özel 
İdare'ye ait misafirhane ve plajın bulunduğu alanında kepçelerle su kuyusu kazıldı. Valilik, 
inceleme başlattı. 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Erol Kesici, Salda Gölü kıyılarında 
beyaz kumullardaki kararmaların arttığına dikkat çekerek 'çok tehlikeli' uyarısında bulundu. Dr. 
Kesici, bilimsel araştırmalarla ilgili göl çevresinde hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini 
söyledi. 
 

Hierapolis Antik Kenti tehlike altında 

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde M.Ö 2. yüzyılda kurulan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer 
alan Hierapolis Antik Kenti tehlike altında. Antik kentte 500 metre yakınlığında bulunan birinci 
derece sit alanı içerisinde bir yurttaşa ait 31 bin 704 metrekare arazinin sit derecesi düşürüldü. 
Geçtiğimiz yıl ise antik kente 700 metre yakınlığında başka bir yurttaşa ait 34 bin 641 metrekarelik 
arazinin sit derecesi düşürülmüştü. 

 
26 örgütten ortak açıklama: Newala Qesaba toplumsal hafıza mekanına dönüştürülmeli 

İşkence ile katledilen Ermeni, Keldani ve Kürtlerin toplu şekilde gömüldüğü Newala Qesaba’nın 
(Kasaplar Deresi) yapılaşmaya açılmasına birçok baro, hak, hukuk ve sivil toplum örgütü, yaptığı 
ortak yazılı açıklamayla tepki gösterdi. 

 
İtirazlar sonuç verdi: Yıldızkoy imara açılmayacak 
 
Türkiye’nin ilk ve tek Sualtı Deniz Parkı'na sahip Yıldızkoy’un imara açılması durduruldu. İYİ 
Parti’li Gökçeada Belediyesi’nin arkeolojik sit alanı olan Yıldızkoy’un 4 Ekim 2021’de Belediye 
Meclisi’nden oy çokluğuyla geçen imar planı Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 
iade edildi. Kurulun planı, Koruma Amaçlı İmar Planı yönetmeliğinin 6’ncı maddesi ile çeliştiği 
gerekçesiyle iade ettiği belirtildi. 
 
 

https://yesilgazete.org/dunya-sulak-alanlar-gununde-turkiyenin-sulak-alanlari-ne-durumda/
http://mezopotamyaajansi35.com/EKOLOJI/content/view/167539?page=3
https://yesilgazete.org/itirazlar-sonuc-verdi-yildizkoy-imara-acilmayacak/
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Yatağan'da kömüre karşı kültür varlıklarına kesin koruma 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yatağan 
termik santrali için kömür çıkarılmak istenen 3. derece Arkeolojik SİT alanı sınırlarını değiştirmiş 
ve yeniden belirlemişti. Turgut Yardımlaşma Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, 
bakanlığın kararına karşı dava açarak kararın iptal edilmesini istemişti. Dava dosyasına giren 
bilirkişi raporunda söz konusu alanda 2018 yılında yapılan kazı çalışmalarında 91 adet buluntunun 
yanı sıra 14 adet pithos (Pişmiş topraktan yapılan büyük küp) ve 38 adet mezar gibi arkeolojik 
kalıntıların tespit edildiği belirtildi. Ayrıca mezar ve buluntuların Demir Çağı'na ait olduğu 
değerlendirilen raporda bölgenin 3. derece Arkeolojik Sit alanından çıkarılmasının arkeolojik sit 
alanı bütünlüğünü bozduğu anlaşıldığı sonucuna varıldı ve Muğla 1. İdare Mahkemesi rapor 
doğrultusunda 31 Aralık 2020'de kurul kararını hukuka uygun bulmayarak iptal etti. 
 
 
 

 
 
 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yataganda-komure-karsi-kultur-varliklarina-kesin-koruma-haber-1550190

