MİLAS

KAVAKLIDERE

YATAĞAN

MUĞLA
BODRUM

MENTEŞE
ULA
KÖYCEĞİZ

MARMARİS
DATÇA

ORTACA
DALAMAN
SEYDİKEMER

Muğla Çevre Platformu

FETHİYE

MUÇEP
Web sitesi: mucep.org
Facebook: @muglacep
Twi er: @muglacep
E-posta: bilgi@mucep.org

KURULUŞUMUZ

MUĞLA
ÇEVRE
PLATFORMU

MİLAS

KAVAKLIDERE

YATAĞAN

MUĞLA
BODRUM

MENTEŞE
ULA
KÖYCEĞİZ

MARMARİS
DATÇA

ORTACA
DALAMAN
SEYDİKEMER

Muğla Çevre Platformu

FETHİYE

MUÇEP

Muğla Çevre Pla ormu (MUÇEP), Muğla'da doğayı, doğal varlıkları ve çevreyi koruma duyarlığına sahip sivil toplum kuruluşları ve
bireylerin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir sivil toplum girişimidir. Bu duyarlığa sahip kişi ve kuruluşları Muğla Çevre Pla ormu ça sı
al nda birlikte çalışmaya yönelten itki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara ndan, Muğla ili genelindeki doğal SİT alanlarını ve
derecelerini yeniden belirlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünün öğrenilmesi olmuştur.
Muğla merkez ve ilçelerinden doğayı koruma duyarlılığı olan örgütlerin temsilcileri ve bireyler 4 Aralık 2016 tarihinde ilk kez Akyaka'da
bir araya gelerek MUÇEP'in nüvesini oluşturdular. Komisyonlar kurularak Bakanlığın 21 ilde doğal SİT alanlarının yeniden
değerlendirmesi çalışmaları kapsamında hazırla ğı 'Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor'a dayanılarak hazırlanan taslak
haritalar irdelendi. Yapılan çalışmalarda doğa koruma alanlarını yeniden belirleyen bu tasarının Muğla için çok çeşitli çevresel ve doğal
yıkımlara yol açacağı belirlendi. 8 Ocak 2017 tarihinde Marmaris'te ikinci kez buluşan MUÇEP'liler, çalışmaların sonuçlarını kamuoyu
ile paylaş lar. Bu ekolojik yıkım tehdidine karşı çıkılması konusunda oydaşma sağlandı ve MUÇEP'in kuruluşu kamuoyuna açıklandı.

AMACIMIZ
Pla ormumuzun amacı, Muğla bölgesinde, doğal varlıkların, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin korunması; yöre insanlarının
ekonomik faaliyetlerin uzun vadede sürdürülebilir ve doğa ile daha uyumlu hale gelmesini sağlayarak ortak yaşamın iyileş rilmesidir.

HEDEFLERİMİZ
Tüm doğal varlıkların, biyolojik çeşitliliğin, ortak yaşam alanlarının korunması; taraf olunan yerel, ulusal ve uluslararası
sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine ge rilmesi için bütünleşik yöne m planlarının oluşturulması, hayata
geçirilmesi, denetlenmesi; doğanın ve ortak yaşam alanlarının planlama süreçlerine halkın etkin ka lımının sağlanması,
Canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının; doğal ve kültürel değerlerin korunmasının; sadece mevcut hukuksal düzenlemelerle
sağlanamayacağı düşüncesiyle, bilimsel bilgiler ve koruma bilincinin geliş rilmesi ve yaygınlaş rılması,
Her türlü çevresel kirlenmeye, doğal ve kültürel değerin bozulmasına yönelik faaliyetler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi
ve uyarılması, kamuoyunda farkındalık yara lması,
Çevreyi kirleten ve bozan faaliyetlerin önüne geçmek için, ulusal ve uluslararası hukuki yollara başvurulması; gerçekleş rilecek
etkinliklerle kamuoyu desteği sağlayarak, siyasi-yönetsel karar alıcılar üzerinde demokra k baskı oluşturulması,
Çevre ve doğa ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin ve yöne m-planlama faaliyetlerinin takip edilmesi ve gerek ğinde düzel lmesi için
girişimde bulunulmasıdır.

Change.org'da #MuğlaCennetKalsın
imza kampanyamıza katılın!..
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Doğaya insan merkezli bakılamayacağına, doğanın mülk edinilemeyeceğine, tüm canlıların doğa içinde, insan kadar var olma hak ve
olanağına sahip olması gerek ğine inanıyoruz.
Bu anlayışla birey, kurum, devlet ve tüm yöne m organları düzeyinde herkesin, bu ortak varlık kabulüne saygılı biçimde davranması
gerek ğini kabul ediyor, bu anlayışa aykırı her türlü bireysel, toplumsal ve yönetsel eyleme karşı durmayı temel görev sayıyoruz.
Kurumsal yapı ve işleyiş açısından özgürlükçü-eşitlikçiliği; hiyerarşik, çoğunlukçu ya da cinsiyetçi değil, yatay örgütlenmiş ve çoğulcu
olmayı; azınlığın ve tek ka lımcının düşünce ve görüşlerinin çoğunluğunki kadar anlamlı ve değerli olduğunu kabul eden bir yapıya
sahip olmayı, sürekli göze lmesi gereken bir ilke sayıyoruz.
Bireysel veya kurumsal tüm ka lımcılarından, her sürece etkin ka lımı somut olarak ortaya koymalarını bekliyor; örgütlenme
yapımızı ve çalışma şekillerimizi, bu ilkenin gerçekleşmesini sağlayacak biçimde düzenliyoruz.
Tüm çalışma ve kararlarımızda doğrudan demokrasiyi temel bir ilke olarak kabul ediyoruz.

ÇALIŞMALARIMIZ
Pla ormumuz, kuruluş sürecini de harekete geçirmiş olan, Muğla doğal SİT alanlarının yeniden belirlenmesine yönelik Bakanlık
çalışması sonucunda ortaya çıkan taslak düzenlemeyi içeren haritaları ayrın lı olarak incelemiş; ge receği değişiklikleri, mevcut
durumla karşılaş rmalı olarak belirlemiş r.
Hazırlanan taslak düzenlemeye dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kamuoyu ile paylaşılmayan bilimsel dayanaklar hakkında
kampanya şeklinde BİMER üzerinden sorular yönel lmiş r. Bakanlık'tan kısaca; “çalışmaların devam e ği, bilgi verilemeyeceği”
şeklinde cevap verilmiş r.
Çalışmaların sonucunu 11 Şubat 2017 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi'nin düzenlediği “Doğal Mirasımız Doğal Sit
Alanları” Panelinde sunmuştur.
Hazırlanan taslağın dayanağı olan “Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araş rma Raporu'nun yayınlanması talebine cevap
verilmemesi üzerine, hazırlanma süreci üzerine araş rmalar yaparak, Rapor'un, uygun olmayan bir ihale süreci sonucunda, bir
gayrimenkul ya rım ve danışmanlık şirke 'ne hazırla ldığını tespit etmiş, bu bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış r.
Kuruluş aşamasında askıya çıkarılan Aydın-Denizli-Muğla Çevre Düzeni Planı revizyonunu inceleyerek, bütüncül bir yaklaşımla ve
kapsadığı alan içindeki korunan alan statülerini dikkate alarak hazırlanmadığını tespit e ği Plan'a i raz etmiş r.
Hukuk Komisyonu ve Bilim Komisyonu tara ndan doğal sit alanlarını etkileyecek tasarının hukuki ve bilimsel boyutlarını irdeleyen
makaleler düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Muğla Bölgesinde yapılan Yenilenebilir Enerji ya rımlarının neden olduğu ekolojik tahribatların ekolojik, sosyolojik ve hukuki
yönlerini irdeleyen çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmaların sonuçlarının “Yenilenebilir Enerji” konulu panellerde paylaşılması
planlanmaktadır.
Ayvalık Tabiat Pla ormu ile birlikte, 26. Dönem Milletvekillerine, Doğal SİT alanlarının yeniden belirlenmesinin yaratacağı felaketlere
dikkat çekerek, konuya duyarlı olmalarını talep eden bir ortak çağrı mektubu gönderilmiş r.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışması Türkiye'deki tüm doğal SİT alanlarını tehdit e ği için, benzer mücadeleler veren sivil toplum
örgütleri ile dayanışma ağı, başta Ayvalık olmak üzere ülke genelinde yaygınlaş rılmaktadır.

SİT ALANLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE NEDEN KARŞI ÇIKIYORUZ ?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırla ğı “Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araş rma Projesi Raporu”na dayanarak
Doğa Koruma Alanlarının yeniden değerlendirilmesi ve koruma statülerinin düşürmesi ya da kaldırması kabul edilemez. Çünkü;
Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araş rma Projesi Raporu, kamu vicdanında kabul edilemez bir şekilde özel şirketlere
(mimarlık, mühendislik, gayrımenkul) hazırla lmış r; ekolojik olmaktan ziyade ekonomik kaygılarla hazırlandığı açık r,
bilimsellikten uzak r,
Bu çalışma imar a

içermektedir, adrese teslim değişiklikler içermektedir,

Yerel aktörler ve halk karar süreçlerinde göz ardı edilmiş r,
Bölgeyi bütüncül bir yaklaşımla ele almak yerine, sadece mevcut sit alanları yeniden değerlendirilmiş r,
Bilimsel gerekçelerinin anlaşılamadığı statü değişiklikleri yapılmış r,
Ülkemizin taraf olduğu uluslararası ilkeler, sözleşmeler ve geçmişte bölgede yapılmış bilimsel çalışmalarla çelişmektedir,
Bungalov ve günübirlik tesis/turizm yapıları ve yerleşimler gibi muğlak yapılaşma tariﬂeri ge rilmektedir.
Mevcut planlama kararlarıyla çelişen değişiklikler içermektedir,

