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“Ekolojik Liman” Yalanı Tutmadı:        

Datçalılar IDK’daki İtirazlarıyla Birlikte Suç 

Duyurusunda da Bulundu 

11 Ocak 22’de Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı İnceleme ve Denetleme Komisyonunda Datça Yat 

Limanı yapım süreci ile ilgili itirazları  ve ÇED süreci bitirilmeden 

sürdürülen inşaat nedeniyle işlenen suçları dillendiren 20’den 

fazla Datçalı yurttaş işlenen suçlar nedeniyle Savcılığa Suç 

Duyurusunda bulundu… 

bkz: https://penceretv.com/doga/datcada-kacak-yat-limani-icin-suc-

duyurusu-163062h 

bkz:https://www.haberhurriyeti.com/haber/9187944/datcada-kacak-

yat-limani-icin-suc-duyurusu#  

bkz: https://fb.watch/aCfBTjbuDb/ 

 

Ankara’daki IDK Toplantısında Datça Azganlı 

Mevkiinde yapılmakta olan Yat Limanı 

İnşaatına İtirazlar: 

Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi bir süredir, 30 yıllık yılan 
hikâyesine dönen projenin sakıncalarını dillendiriyor. Hikâyeyi 
Datça MUÇEP’ten A.Bodur BirGün’e anlattı: “Çevresel etki 
değerlendirme raporunda sorgulanması gereken asıl meselelerin 
de unutulduğu görülmekte. Bu liman Özel Çevre Koruma Bölgesi 
olan Datça için kesinlikle uygun değildir; seçilen yer ve 
kapasitenin o koy, o deniz, o kıyılara, o göle, mavi bayraklı plaja, 
dip canlılarına, kısaca oradaki yaşam alanlarına ve türlere 
vereceği zararlardan özellikle bahsedilmediği, gözlerden 
saklandığı görülmektedir. Kıyılar herkesin gözü önünde tarumar 
edilmiş durumda. Topan Ada derler bir kayalık, haritadan 
silinmiş. Deniz doldurulmuş, kıyılar doldurulmuş. Delice hafriyat 
yapılmış ve hala da denizi doldurmak için bir taş ocağından belki 
binlerce kamyonluk dolgu malzemesi taşınacak denize. Datça’nın 

içinde sırf bu iş için bir taş ocağı işletilecek. Tarım alanları, 
canlılar, insanlar, su kaynakları zarar görecek. Yaşanan ekolojik 
bir kırımdır. Çevresi ile birlikte korunması gereken anıt mezarın 
dibine liman yapılıyor. Üstelik bu yat limanı, ekolojik olduğu 
iddiası ile pazarlanıyor”            haberin devamı:  
             https://www.birgun.net/haber/ekolojik-liman-datcayi-yok- edecek-373166                                                                     

 

IDK Toplantısı sonrası detaylar için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz: 
-https://datcagundem.wordpress.com/2022/01/12/datca-yat-limani-

ced-sureci-durduruldu-mu/ 
-https://www.gazeteduvar.com.tr/datcadaki-cennet-koyda-25-yildir-

bitmeyen-marina-kavgasi-haber-1548173 

-https://sendika.org/2022/01/mucep-cevre-ve-sehircilik-bakanligi-
onunde-yat-limanina-karsi-datcayi-savunuyoruz-643073/ 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ERjjn5Spiz8&featur
e=youtu.be 

-https://m.youtube.com/watch?v=h_eYiDA8KXU 
 

Çevresel Etki Değerlendirme sürecinde bir İnceleme ve 
Değerlendirme Kurulu Toplantısına örnek olarak sunulan Datça 
Yat Limanı ile ilgili bu video,  deneyimli takipçilere göre ders 
niteliğinde görülmüş ve IDK toplantılarına hazırlananların 
izlemesi amacıyla yüklenmiştir.         bkz: https://mucep.org/7339-2/ 
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MUÇEP Datça Meclis Toplantısı 30 Ocak 2022 
Pazar günü saat 14:00’te sanal ortamda ZOOM 

üzerinden olacaktır,  BEKLİYORUZ... 

GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ 

Yüz yüze bir araya gelebilmek için 27 Ocak 2022 
Perşembe günü saat 14:00’te Özbel Kahve’de açık 
havada bir saati geçmemeye çalışarak gündem 
belirlemeye dönük bir ön toplantı planlanıyor… 

 

datça 
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FETHİYE GÖCEK’TE GÖCEK MECLİSİ MUÇEV’in 
KIYI İŞGALLERİNE ve YAT LİMANINA 

İTİRAZLARINI SÜRDÜRÜYOR 
“Öncelikle Göcek Belediye İskele olarak bilinen tekne bağlama 

iskelelerinin MUÇEV şirketine verilmesi ile başlayan süreci kısaca 

özetlemek isteriz: yeni marina projesine ait imar planının askıya 

çıktığı Ağustos 2020 döneminde, pek çok duyarlı Göcek dostu, 

imar planı ile öngörülen değişikliklere dair itiraz dilekçelerini ilgili 

makama iletmiş fakat maalesef bu itirazlarımız Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 

reddedilmiş ve böylece imar planı kesinleşmiştir. Bunun üzerine 

Göcek sakinleri tarafından, Göcek Halk Meclisi önderliğinde 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı, MUÇEV iskelesine ait imar 

planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava 

açılmıştır.                             Devamı bkz:  https://mucep.org/7324-2/ 

Bir sahil kandırmacası Göcek: Mahkeme imar planlarını iptal etti 

ancak marina çoktan bitti. Çevre Bakanlığı'na bağlı MUÇEV, 

Göcek Limanı'nı devralıp yat limanı yaptıktan sonra sahilde 

yürümek 'yasak' oldu. Göcekliler imar planına karşı açtıkları 

davayı kazandı ancak bu süreçte inşaat bitti… 

Devamı bkz: https://www.gazeteduvar.com.tr/bir-sahil-

kandirmacasi-gocek-mahkeme-imar-planlarini-iptal-etti-ancak-

marina-coktan-bitti-haber-1549925 

 

 

Datça’da AK Parti dışında neredeyse bütün partiler, marinaya 
karşı olduğunu açıkladı.  DatçaHaber Gazetesi’nin yanıltma 
çabası, içler acısı: CUMHURİYET’in dillere destan manşetini 
aratmadı! Üstelik “ÇEVRECİLER’i de   Datçalı’dan  saymadı!   

Lafa gelince “çevrecilerin en daniskası”  kendileriydi?  

 

BAYIR’DA ÇİMENTO FABRİKASINA HAYIR! 

 

“Hali hazır durumda Çimento Fabrikası ile ilgili olarak son 
aşamaya gelinmiş olup Menteşe Belediye Başkanlığı’na ruhsat 
başvurusu yapılmıştır. Faaliyete dayanak oluşturan ÇED raporu 
31/12/2014 tarihli olup ÇED Yönetmeliğinin 14/4 maddesi 
uyarınca geçerlilik süresi olan 7 yıl 31/12/2021 tarihinde 
dolmaktadır. Bu nedenle işletmeci şirketin bu süre dolmadan 
ruhsatlandırma faaliyetini tamamlamaya çalıştığı gözlemlen-
mektedir. 
... 
Bu sebeple Bayır’da kurulması planlanan Çimento Fabrikasının 
çevre ve canlı yaşamı yönünden yaratacağı sıkıntıları tekrar 
hatırlatıyor ve Bayır’da çimento fabrikası istemediğimizi bir kez 
daha duyuruyoruz.” 
Menteşe Kent Konseyi  MUÇEP Menteşe Meclisi  Deştin Çevre Platformu  

bkz: : https://mucep.org/bayir-cimento-fabrikasina-karsi-itiraz-var/ 
 

 

HRANT İÇİN BİR FİLM: HAFIZA YETERSİZ 

Video için: https://m.youtube.com/watch?v=KXUucIFVdF0 

 

19 OCAK 2007 

HRANT’SIZ 15 YIL 

   göcek 
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DSİ tarafından planlanan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de 
onay verdiği proje, 2065 yılı Bodrum nüfusuna su sağlamak üzere 
yapılmaya niyetleniliyor. Proje adında "içme-kullanma suyu 
barajı" geçse de dosyada bir hidroelektrik santral projesi de var.   
Yatağan'ın Çamlıca köyünü sular altında bırakıp, insanları göçe 
mecbur edip, tüm yaşam alanlarını yok edecek proje; Güllük 
deltasına kadar, alt havzadaki tüm üretim ve yaşamı da ciddi 
boyutta ve geri dönüşsüz etkileyecek. Yüzlerce hektar orman 
alanı, Kızılçam Gen Koruma bölgesi sular altında kalacak. Çam 
balı üretimi, zeytincilik gibi faaliyetler bölgede son bulacak. 
Yüzlerce canlı türünün doğal habitatı yok olacak. Biz bu projeye 
razı değiliz. Yurtlarını kaybetmek istemeyen Çamlıca köylülerinin 
yanındayız. Yaşam alanlarının yok olmasıyla yüz yüze kalan tüm 
canlı yaşamını savunmak üzere buradayız! 
 
 

 

KÖYCEĞİZ SANDRAS DAĞINDAKİ MADEN İÇİN 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ÇIKTI:  

 
“Muğla Köyceğiz’de Sandras dağındaki Köyceğiz’in içme suyu 
kaynaklarını zehirleyeceğinden endişe edilen, Efes olivin madeni 
için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı açılan davada,  
8 Ekim 2021 Cuma günü maden alanında keşif yapılmıştı. Bilirkişi 
incelemesi sonucunda dava sonuna kadar yürütmesinin 
durdurulmasına kesin olmak üzere 22.12.2021 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.” 

Devamı için: https://mucep.org/bilirkisi-sandrasta-su-kaynaklarini-

madenlere-kurban-etmedi/ 

 

videoyu izlemek için: 
https://www.youtube.com/watch?v=o1mwvXjBMKs 

 

 

… Çine ilçesine bağlı Topçam köyünde aylardır Eysim 
Madenciliğin Taş Ocağı faaliyetlerine karşı mücadele eden 
Coşkun ailesinin evine yapılan silahlı saldırıyı üzüntü ve öfkeyle 
karşıladık, protesto ediyoruz! Coşkun ailesinin aramızda, hayatta 
oluşu içimize bir nebze su serpse de Büyüknohutçu çiftinin hala 
aydınlatılmamış cinayete kurban edilmesini, Metin Lokumcu’nun 
ölümüne neden olan saldırıyı unutmadık. Bunların aynı baskıcı 
yapının ve ranta bağlı çıkar ilişkilerinin ürünü, sonucu olduğunun 
da bilincindeyiz. 

Bu yapı ve ilişkileri, Marmaris’te Halime Şaman’a açılan “haksız 
rekabet” davasında da; Milas’ta Deniz Gümüşel’in gözaltına 
alınışında da; Sürmene’de evi yakılan Gökçe Erhan’ın durumunda 
da birebir görüyoruz. İkizdere’den İkizköy’e, Munzur’dan 
Kazdağları’na, Sinop’tan Mersin’e, güvenlik güçlerinin de 
şirketlerin de yaşam alanları savunucularına sürdüregeldikleri 
engellemeler, saldırılar benzerlik gösterdikleri ölçüde hepimizin 
ortak geleceği açısından oldukça kaygı vericidir. Yaşam benzer 
şekilde karşılıyoruz. Muğla’dan Aydın’a, komşumuza, Coşkun 
ailesine buradan da geçmiş olsun diyoruz. İlgili kurumların 
saldırıya uğrayan Coşkun ailesinin can güvenliğinin sağlanması ve 
etkili bir soruşturma yürüterek faili/failleri ve varsa 
azmettirenleri bulmasını bekliyor; talep ediyoruz. 
Yaşamın ve onu savunanların yanında olmaya devam edeceğiz… 

MUÇEP basın duyurusu için : https://mucep.org/7274-2/ 
 

                                                                      BODRUM BARAJINA HALK TEPKİLİ 

 

                          UĞUR MUMCU’YU              25 Ocak 1994 

 

                                                                  SALDIRILAR ORTAK YAŞAMA KARŞI 

 

 milas 

 çine 
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Muğla Çevre Platformu’nun (MUÇEP), Bodrum Bargilya 
Tuzlası’nda, Datça Yat Limanı Proje Alanında, Köyceğiz 
Meydanda, Marmaris Kızılbük’te, Gökova Akyaka Halk 
Plajı’nda, Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda yapılan 
açıklamaların ardından tüm yaşam savunucuları Yeniköy 
Termik Santrali önünde buluştu ve Termik Santrallerin 
kapatılmasını bir kez daha haykırdılar. 

 

 

 

 

ÖZBERK İnşaat Tarafından İşletileceği Söylenen ve 
Valilik Tarafından ÇED Sürecine Sokulmayan 

Taş Ocağı Dava Sürecinde: 

 

Kargı Deresi yolu üstünde ÇED Sürecinden kaçırmak için 25 
dönüm altında gösterilen bu taş ocağının Kaçak Yat Limanına taş 
yetiştirmek için yapıldığı da bilinmekte            ! 
Bir taş ocağı niçin doğal hayata zarar verir ya da "çevreciler" 
neden taş ocaklarına karşı          :  
1- taş ocakları kayaçlar üzerinde bozulmalara, dibe kadar varan 
çatlamalara neden olur ve su sistemlerine zarar verir..               . 
2- doğal yaşam alanları içinde eko sistemin en kalabalık üyeleri, 
genellikle toprağın ilk katmanlarında yaşarlar... taş ocaklarında 
yapılan hafriyatlarda bio-çeşitlilik önemli ölçüde tahrip olur. 
ekolojik sistemin milyonlarca yılda oluştuğunu düşünürsek bu 
alanların sonradan rehabilite edilebilmeleri  hiç de kolay 
olmayacaktır.  
3- sadece bulundukları ortamın ekolojik dengesini bozmakla 
kalmazlar, çevredeki canlıların da geçiş yollarını engelledikleri için 
yakın ve/veya uzak çevrelerindeki yaşam alanlarına da zararlı 
etkileri olacaktır                  . 
4- taş ve maden ocakları çalışanlarına da en fazla zararı veren 
işletmeler arasındadır                 .   
5- çevredeki tarım alanlarına,  insan yerleşimlerine de gürültü, 
toz, trafik vb. açısından zararları vardır...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datça’da Su Hasadı Denemeleri  

 

Datça Kent Konseyi Su Çalışma Grubu, Anakara ile su bağlantısı 
olmayan Datça’da yakın zamanda yaşanabilecek su kıtlığına 
dikkat çekmeye çalışıyor. Bilindiği gibi Datça’da kullanma suyu 
yeraltından sağlanmakta ve yer altı rezervleri de azalan yağışlar 
ve artan nüfus ve su kullanımının etkisiyle giderek tükenmekte. 
Yetkililer iklim değişikliklerini de hesaba katarak Datça’da su 
kıtlığının kapıda olduğunu söylüyor.     Devamı için bkz:    
   https://datcagundem.wordpress.com/2021/11/20/datca-kent-
konseyi-su-calisma-grubundan-davet-var/      

Alavara Koyu Davası Sonuçlandı: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Muğla’nın Datça 
ilçesinde bulunan Alavara Koyunda sit derecelerinde değişiklik 
yapılmıştı. Düzenlemeyle birlikte koyda çevre tahribatının önü 
açılırken Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 
hukuki süreç sonunda sit tescil kararı iptal oldu. Datça MUÇEP 
Meclisinden yurttaşlar da davaya müdahil olmuşlardı... 

https://www.mugla.bel.tr/haber/buyuksehir-dava-acti-alavara-
koyu-kurtuldu                                                                                      . 

 

 

 

 

 

 

 

                                           İklim Adaletini Hep Birlikte Savunalım: COP’26 Muğla Etkinlikleri 

 

Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine karşı mücadele eden İkizköy Çevre Komitesi, COP’26 Muğla Koalisyonu, çeşitli siyasi 
parti, sendika ve demokratik kitle örgütünün santral önündeki ortak eylemine çok sayıda yaşam savunucusu katıldı. Eylemde 
“Yaşam alanlarımız müştereklerimizdir”, “Bırakın doğal kalsın”, “İklim adaleti için harekete geç”, “Muğla cennet kalsın”, 
“Denizden karaya, ormanlarımıza kıyılarımıza sahip çıkıyoruz”, “İklimi değil sistemi değiştir” yazılı pankartlar açıldı. İlk olarak 
aylardır Akbelen Ormanlarında Kömür Madenleri ve Termik Santraline karşı direnişte olan İkizköy Çevre Komitesinden Nejla Işık, 
gelen tüm iklim aktivistlerini selamladı ve İkizköy Çevre Komitesi adına basın açıklamasını okudu         . 

Kısa video, Muğla’da örgütlü MUÇEP’in faaliyetleri hakkındadır.                                                Bkz:  https://vimeo.com/651599820   

 

 

Datça Yarımadası İçmesuyu Temini Amaçlı Deniz Suyu Arıtma Tesisi ve 

Derin Deniz Deşarj Projesi Datça için Çare mi:  Rapora göre, “proje kapsamında 

içmesuyu temin edilecek yerleşimler Datça Yarımadasında bulunması nedeniyle sınırlı yerüstü ve 

yeraltı su kaynağına sahiptir. Bu nedenle proje kapsamındaki yerleşimlerin içmesuyu ihtiyacının 

karşılanması için deniz suyu temini gündeme gelmiştir. Proje kapsamında arıtma tesisine 60.000 

m3/gün debi ile su girişi olacak ve % 45 verimle arıtılarak 27.000 m3/gün denizden arıtılmış su 

içme suyu şebekesine bağlanacaktır. Arıtmadan çıkan 33.000 m3/gün atık suyun (brine) denize 

deşarjı sağlanacaktır. Projenin gerçekleşmesi ile birlikte Datça Yarımadasındaki yerleşkelere 2075 

yılına kadar içmesuyu temin edilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında deniz suyunun arıtımı 

için Reverse Osmos (Ters Osmoz/RO) teknolojisi kullanılacaktır. Arıtıldıktan sonra ortaya çıkan 

tuzlu su ise deniz deşarjı yöntemi ile denize deşarj edilecektir. Datça Deniz Suyu Arıtma Tesisi 

20.214 m2 büyüklüğünde bir alanda planlanmaktadır.” Desalinasyonun sakıncaları için bkz:       

                                         https://yesilgazete.org/desalinasyon-susuz-kentlere-care-mi-akgun-ilhan/  

https://mucep.org/etiket/datca-meclisi/
https://datcagundem.wordpress.com/2021/11/20/datca-kent-konseyi-su-calisma-grubundan-davet-var/
https://datcagundem.wordpress.com/2021/11/20/datca-kent-konseyi-su-calisma-grubundan-davet-var/
https://www.mugla.bel.tr/haber/buyuksehir-dava-acti-alavara-koyu-kurtuldu
https://www.mugla.bel.tr/haber/buyuksehir-dava-acti-alavara-koyu-kurtuldu
https://vimeo.com/651599820
https://yesilgazete.org/desalinasyon-susuz-kentlere-care-mi-akgun-ilhan/

