
30.01.2022 – Datça MUÇEP Meclis Toplantısı 
Katılanlar:  

Emet, Gül, Hürriyet, Melda, Muazzez, Nadide, Nesrin, Nurten, Renate, Zeynep K., Aydın, Ayhan, 

Ferhan, Güngör, Mehmet P., Nurhan, Özgür K., Turan, Sencer olmak üzere 19 kişi… 

Gündemin Oluşturulması 

Meclis Toplantısı öncesi gündemin oluşturulması amacıyla, Meclis Grubuna açık davet çıkartılarak, 

Özbel Kahve’de bir ön toplantı yapıldı. Toplantıda  Güngör, Nurten, Renate, Aydın, Ferhan, Nurhan 

hazır bulundu. Toplantı sonunda aşağıdaki gündem maddeleri önerildi:  

1. Kolaylaştırıcı ve Yazmanın belirlenmesi 

2. Koordinasyon Kurulu ve Çalışma Gruplarının faaliyet raporları 

 2.1-Koordinasyon Kurulu 

 2.2-Kent-Yapılaşma ÇG 

 2.3-Örgütlenme ÇG 

 2.4-Basın-Yayın ÇG 

3. Kargı Koyu, Yat Limanı ve Alavara’dagelinen son durumların paylaşılması 

4. Yeni problem noktaları-tehditler hakkında tartışmalar 

4.1. Merkez ve Mesudiye’deki Taş Ocaklarında gelinen nokta  

 4.2. Deniz suyu arıtma ile ilgili sorunların incelenmesi 

 4.3. Kıyı işgallerine karşı çıkarken Belediyenin Özbel-Kızlanaltı arasındaki “beachclub” 

konusuna dair  

5. Koordinasyon Kurulu ve Çalışma Gruplarındaki değişiklikler 

6. MUÇEP genel ve diğer MUÇEP yerel meclislerinin başlıca sorunları hakkında kısa bilgilendirme 

7.Dilek ve Temenniler 

 

1- )Bu gündem maddeleri ışığında 19 kişi ile 30.Ocak saat:14.00’de zoom üzerinden toplantı başladı. Üç 

saatlik görüşmelerden sonra toplantı sonlandırıldı. Toplantıda konuşmacılara herhangi bir süre kısıtlaması 

konulmadı. Toplantı istenildiğinde izlemek üzere herkesin oluru ile kayıt altına alındı.  Toplantı 

kolaylaştırıcılığını ve notlarını paylaşmayı Aydın üstlendi.    

2- 3 )Faaliyetler Hakkında Sunumlar 

Renate,  MUÇEP Koordinasyon Kurulundaki faaliyetleri anlattı…  Ardından Datça Meclisi tarafından yapılan 

etkinlikleri sıraladı:  Sandras, Akbelen, Gökova etkinliklerine katılım ile Datça Belediye Başkanına yapılan 2 

ziyaret, Zoom üzerinden TMMOB İKK Toplantısı, Yat Limanı için Büyükşehir Belediyesi ziyaretleri, çeşitli 

kereler itiraz dilekçelerine imza etkinlikleri, COP’26 Yat Limanı Etkinliği, COP’26 Marmaris-SöğütEtkinliği,  

Yeniköy Termik Santrali önündeki toplaşma ve Akbelen direnişçileri ile toplaşma ve nöbete katılım, IDK 

toplantısı için Ankara ÇŞB ziyareti, Yat Limanı Suç Duyurusu, Kargı Deresi Yolundaki Taş Ocağına açılan 

dava vb. anlattı. Aydın, Örgütlenme ve Basın Yayın ÇG’larının faaliyetlerinden sözetti (Basın-Yayın ve 

Örgütlenme Ekiplerinin Çalışma Raporu ekte sunulmaktadır). Konuşmasında yat limanı çalışmalarındaki 

katkılarından dolayı Datça-Gündem’in, Beyza Üstün’ün, Murat Çepni ve Süleyman Girgin ile Avukat Ali 

Kurt’un ve bu itirazların dillendirilmesine katkıverenlerin önemini vurguladı.  Güngör sırasıyla Alavara 

Davasında (Büyükşehir Belediyesinin açtığı davada müdahil olarak) kazanılan davayı; IDK için hazırlanan 

rapor ve stratejik planın ve Ankara’daki itirazların başarılı olduğunu dile getirdi; Kargı Koyunun 

Özelleştirilmesine dönük TMMOB’nin açtığı davaya müdahil olmak üzere dava dilekçesinin hazır olduğunu 



söyledi; Yat Limanı ile ilgili Suç Duyurusundan ve Kargı Deresi Yolundaki Taş Ocağına açılan dava hakkında 

bilgi verdi. Böylelikle Eylül 2021’de problem yumağı olarak mücadele edilmesi gereken Yat Limanı ve Taş 

Ocağı için gerekli adımların tamamının atıldığını belirtti. 

4-)     Bu sunumların ardından yeni tehditler/problem yumaklarının tartışılmasına geçildi 

Kargı Deresi Taş Ocağının yanı sıra Mesudiye’deki Taş Ocağı üzerine tartışmalara geçildi: 

4.1-) Renate Mesudiye’deki Taş Ocağı hakkında bilgi verdi. Güngör ÇED sürecine gerek duyulmadan 

büyütülmeye çalışılan bu taş ocağının da problemli olduğuna değindi. Mehmet kentleşme açısından taş 

çıkartılmasının sakıncalarını ama gerçek ihtiyaç sahipleri açısından da gereğinden söz etti. Ayhan taş 

konusuna da, su konusuna da bütünlüklü bakılması gerektiğinin altını çizdi. Datça yarımadası için 

bütünlüklü bir vizyonla bakılması gerektiğini, bir perspektif yakalanması gerektiğini hatırlattı. Datça için 

tüm projelerde ÇED gerektiğinin altını çizdi. Prensip olarak yerel malzemenin kullanımı doğru olacağını, 

Datça’nın taş ihtiyacının belirlenmesi, taş en az zarar ile nereden alınabileceğini tespit edilmesi gerektiğini, 

öyle bir çalışma 1:25.000 Çevre Düzenleme Planlar kapsamında talep edebileceğimiz dile getirdi. 

4.2-) Deselinasyon Projesi hakkında Renate proje bilgilerini paylaştı ve bu projenin ekolojik ve 

sosyoekonomik yönüyle dikkate alınması gerektiğini; doğaya vereceği zararların yanında yüksek işletme 

maliyeti ile daha pahallı su üretileceğini ve bunun tüketiciye yansıyacağını; belki de tüketim 

alışkanlıklarının-ihtiyaçların doğru belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Ayhan, Mehmet, Zeynep ve Güngör 

su konusunun, kent konseyi su grubu ile birlikte gözden geçirilmesinin yerinde olacağını paylaştı. Turan, su 

grubunun deniz suyu konusunda henüz çalışmadığını, değerlendirmelerin sürdürüldüğünü anlattı. Yağmur 

suyu hasadı çalışmalarından da bilgi verdi ve büyük tuz arındırma projeleri ile Datça betçe arasındaki su 

hatlarını yenilenmesi yerine daha ufak çapta, denizin tolere edebileceği ölçeklerde deniz suyu arıtma 

tesislerinin örneğin Betçe’de yapılmasının belki de daha doğru olduğunu belirtti. Tartışmalarda hemen 

herkes yaşam alanları tahrip edilmeden, doğanın tolere edebileceği büyüklüklerde çareler aranması 

gerektiği konusunda düşüncelerini paylaştı.  

4.3-) Ferhan’ın önerisiyle gündeme alınan Özbel Mahallesi ile Kızlanaltı arasındaki belediyeye ait, belediye 

meclisi kararı ile 8 yıllık kiralama ile bir tuvalet ve büfe olarak deniz kıyısında yaptırılan yapının, taş duvar 

ve eklentileri ile birlikte kıyıya şezlonglarla yayılarak bir “beachclup”e dönüştürülen yapıya dair MUÇEP’in 

söyleyecek bir sözü olması gerektiğini dillendirdi. Bu konuda Belediye ile görüşülmesi gerektiği konusunda 

anlaşıldı. 

4.4-) Güngör, Mehmet P., Zeynep K., Melda Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ve Hacettepe Üniversitelerinin 

plan projelerinden yararlanılması ya da yeni projelendirmeler için üniversitelerle atölye çalışmalarından 

yararlanılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

4.5-) Datça’da diğer STK ve örgütlenmelerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve birlikte hareket edilmesi 

konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Nurhan, termik santrallere karşı İklim Adaleti Koalisyonunu 

ile ilişkileri anlattı. 

Yeni Görevlendirmeler: 

Taş (ocağı) ve su (tuzsuzlaştırma) konusunda (su konusunda su grubuyla da öngörüşmeler yapılarak) bir ön 

araştırma-inceleme grubunun kurulmasının yararlı olacağı noktasında anlaşıldı.  

Bu Çalışma Grubu için Güngör, Ayhan, Zeynep, Nesrin katılabileceklerini söyledi.  

Melda eş sözcülükten ayrılma dileğini iletti ve Ayhan tüm katılımcıların oluru ile Renate ile birlikte yeni eş 

sözcü oldu. 

Örgütlenme Ekibinde Nadide görev alabileceğini belirtti.  

Tüm çalışma ekiplerine yeni katılımlar için meclise de çağrı çıkartılması konuşuldu.   

Bu arada Mehmet P., Sedat Y. ve Faruk Hocam Koordinasyon grubundan ayrıldıklarını bildirdiler.  Çalışma 

Gruplarından Koordinasyon Kurulu için yeni görevlendirmelere gidilmesi konusunda anlaşıldı.  



EK 1:  

Örgütlenme ve Basın-Yayın Çalışma Gruplarının Faaliyetleri 

Örgütlenme ve Basın-Yayın Çalışma Gruplarının faaliyetlerini anlatmadan önce temel bazı tespitler yapmak 

lazım. Biliyorsunuz, MUÇEP’in Muğla çapında tüm beldelerin hep birlikte çalışma alışkanlığı son bir yıl içinde 

ilçelerdeki yerel meclislere doğru kaydı. Artık bir arada yapılması istenen çok özellikli çalışmalar dışındaki tüm 

çalışmalar, teker teker yerel meclislerlerce yürütülüyor. Datça Meclisi, bu yeni çalışma biçimine en çabuk ayak 

uyduran meclis oldu. Bu eğilim başlamadan çok önce Alavara Çalışma Grubu ile zaten teknik-stratejik 

çalışmalardan başlayarak, örgütlenme ve basın-yayın aktivitelerini de içinde barındırıldığı çalışmaları yapabilme 

yeteneğine kavuşmuştuk.  

Bizim Örgütlenme Ekibimiz, yaklaşık 6 aydır çalışıyor. Başlangıçta kalabalık bir kadro ile kuruldu. Ama şu anda 

ekipte Nurhan, Ferhan, Aydın, Mehmet, Nesrin, Gülkadın var ama aslında faal 2 bilemediniz 3 üyesi ancak var. 

Koyduğumuz hedeflere gelince: 

1-  Muçep Datça Meclisine yeni üyeler kazanmak amacıyla faaliyetlerde bulunma hedefi vardı. Bu hedef 

konulduğunda Datça Meclisi WP grubu yaklaşık 130-135 kişi aralığındaydı. Şu andaki üye-gönüllü sayısı 151 

kişidir. Üye sayısını çoğaltma hedefinin yanında, bu hedefi yakalarken 

- Daha ziyade genç ve yerli üyelerin çoğaltılması hedeflenmişti. Bu konuda çok başarılı adımlar atılamadı.  Ancak 

yapılan imza kampanyaları, belediye ziyaretleri, basın açıklamaları, COP 26 etkinlikleri gibi açık hava etkinlikleri 

ile eski gönüllüler ve yeni potansiyel gönüllülerle sokakta ilişkiler de kuruldu ve bu ilişkiler az da olsa güçlendirildi.  

2- Daha önemlisi MUÇEP Meclisinin Eylül/Ekim Toplantısında alınan karar gereği yat limanı ya da taş ocağı gibi 

çözülmesi gereken problemlerin planlanması sırasında, kamuoyu desteğinin çoğaltılması için çeşitli etkinliklerde 

örgütlenme ve basın-yayın ekiplerinin birlikte-içiçe çalışması sayesinde tartışmasız ön açıldı. Neler yapıldı: Siyasi 

Partiler ziyaret edildi. Görüşleri soruldu. Sokakta vatandaşların eğilimleri yoklandı ve Örgütlenme Ekibi ile birlikte 

Basın-Yayın Ekibinin bu çalışmaları  Ekim ve Kasım 2021’de başta DatçaGündem Gazetesinde dosya konusu 

yapıldı ve MUÇEP Web Sitesinden başlayarak yerel ve ulusal medyaya başarıyla yansıtıldı.  DatçaGündem’de 

yayınlanan dosya, sadece Kasım ayında 7bin civarında okundu. Bu çalışmalar,  Kent ve Yapılaşma Sorunları 

Ekibinin değerli ve hummalı çalışmalarına da hız verdi. Özellikle Beyza Üstün’ün çalışmalara katılması ile sonuç 

alıcı hamlelerin/stratejilerin planlanması mümkün oldu. IDK sürecinin ve Taş Ocağı İtirazının örgütlenmesi 

konusunda Beyza Hoca’nın doğru stratejinin belirlenmesi konusundaki katkılarını ve bizzat teknik çalışmaya dahil 

olmasını  ve Kent ve Yapılaşma Ekibinin özverili teknik incelemesinin ve raporlaştırmasının özel olarak 

vurgulanması gerekir.  Murat Çepni ve Süleyman Girgin vekillerimizle ilişkiye geçilip, birlikte IDK’da ve ardından 

basın organları önünde yapılan sunum da  Kent ve Yapılaşma Sorunları ekibinde yer alan örgütlenme ekibinin 

destekleri ile oldu. Tıpkı Alavara Çalışma Grubunda olduğu gibi hem teknik, hem örgütlenme ve hem de basın-

yayın ayakları bu çalışma grubunun içinde birlikte yer aldı. 

3- Dışarıda diğer meclisler ve örgütler ile ilişkiler konusunda da çalışmalar yapıldı. Siyasi Parti, Meslek Odaları ve 

Belediye ziyaretleri planlandı ve gerçekleştirildi. Başta Nurhan’ın iteklemesiyle diğer meclislerle ilişkiler 

konusunda MUÇEP Köyceğiz gibi yeni meclislerin kurulmasına ya da Akbelen Direnişine verilen destekler, 

COP’26 içindeki çalışmaları öne çıkartabiliriz. Nitekim COP’26 faaliyetlerine her meclisin kendi bölgesindeki 

problem noktalarından yola çıkarak yeniköy termik santraline ve akbelen ormanındaki direnişçilerle buluşması fikri 

Datça Meclisinin ve Örgütlenme Ekibinin çabalarıyla gerçek oldu.  COP’26 etkinliğinin startı da Datça’da Yat 

Limanı önündeki toplaşma ile verildi ve yol boyunca Marmarisli dostlarla ortak açıklama yapılarak Yeni Köy 

Termik Santralinde tüm Muğla’dan gelen yaşam savunucuları ile buluşularak Termik Santraller protesto edildi ve 

Akbelen Direnişçileri ile temasa geçildi. 

Başarısız kalınan noktalardan biri: Datça Kent Savunması fikriyatında eksikliklerimiz  olduğu söylenebilir! 



Basın-Yayın Tarafı 

Basın Yayın Grubu da, başlangıçta kalabalık bir ekip olarak kurulmasına karşın. Zaman içinde üyelerini kaybetti. 

Şu an itibarı ile benle birlikte 3 kişi var, sanırım bir tek ben faal kaldım ama ayrılmasına rağmen Sedat’ın katkıları 

ve yeni gönüllümüz Piray’ın ve tabii her zaman Ferhan’ın katkılarını unutmamak lazım. Ekibin yeniden 

yapılandırılmasında yarar var. Üye sayısında azalmaya rağmen  çalışmalarımızın yine de çok sekteye uğradığı 

söylenemez.  

1- Başlatılan Meclisten Haber Var Basın Bülteni düzensiz aralıklarla da olsa sürdürüldü. Nitekim bu meclis 

toplantısı öncesinde 4. Sayısı çıktı ve bu meclis toplantısı için bir anlamda  bir faaliyet raporu işlevi de görmekte. 

2- Sosyal Medya aktiviteleri arasında Twit paylaşımları dışarıdan da alınan desteklerle biraz daha düzenli 

yapılmaya çalışıldı. FB ve İnstagram çalışmaları yapılmamakta. Yapılıp yapılmaması konusunda tartışmalar var. 

3- En başarılı çalışması Örgütlenme Ekibinde de rol paylaşan ve Datça-Gündem Gazetesi ile birlikte planlanan 

Datça Yat Limanı Dosyası oldu. Dosya Güngör ve benim yazılarım ve  yat limanına yönelik videolarımız ile 

başlatıldı.  Özellikle siyasi partilerle, belediye ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerin yayınlanması yararlı oldu. 

Ardından Kent ve Yapılaşma Sorunları ekibindeki çalışmaların yerel ve ulusal medyaya aktarılması sağlandı. 

Özellikle IDK öncesi Piray Hocamın katkısı ile GazeteDuvar’daki yazı ve ardından Solfasol, Sendika, 

GerçekGündem, Medyascope, Fox, Cumhuriyet gibi ulusal basın ve ardından birçok yerel basın organlarında 

çıkan yayınlar ile yayın çalışmaları çoğaltıldı. IDK’daki, Çepni’nin deyişiyle “bir ders niteliğindeki” görüşmeler, 

MUÇEP medya ekibinden Köyceğiz meclisinden  Selin Hocamın da değerli katkısı ile montajlanarak IDK 

süreçlerine hazırlanan başka çevre gönüllüleri için de MUÇEP web sitesinde yayına açıldı. Bunun dışında Murat 

Çepni ile birlikte yapılan basın açıklaması ile Süleyman Girgin’in Cumhuriyete yaptığı açıklamalara da web 

sitemizde yer verildi. Son olarak Eko-Fon’un yat limanı üzerinden Murat Çepni, Güngör Erçil  ve benimle yaptığı 

radyo yayını da katabiliriz, muhtemelen bu yayını da en kısa sürede muçep web sitesi üzerinden yayına açmaya 

çalışırız… 

4- Basın çalışmaları Taş Ocağı ve Yat Limanı Suç Duyurusunda da GazeteDuvar, Muğla-Turnusol, Eko-Fon, 

Haber Hürriyeti, Pencere tv, özgür ifade gibi yerel yayınlarla devam ettirildi. 

Son olarak bu meclis toplantısı için de hem topluluklara ve hem de kişilere gönderilen çağrıları da katabiliriz…  

Şimdi yapılması gereken: bu ekiplere takviyeler yaparak, yenileyerek, eksik kalan çalışmaların tamamlanması ve 

yeni hedefler için yeni planlamalara gitmek ve planlananları gerçekleştirmek üzere çalışmaya tekrar başlamak 

olacaktır…. 

 


