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2018 YILI DOĞA HAKLARI RAPORU:
FERMAN SARAYDAN, UMUT MÜCADELEDEN
Ak Parti’nin beton ve rant politikasının neden olduğu yıkım 2018 yılında da 
yurdun dört bir yanında ciddi doğa hakları ihlallerinin ortaya çıkmasına 
neden oldu. Taş ve maden ocakları ormanlarda, derelerde ve tüm doğal yaşam 
alanlarında telafisi imkansız hasarlar ortaya çıkardı. Ormanlarda yapılan yasal 
düzenlemelerle yapılaşma, enerji ve maden projeleri tehdidi artarken, kıyılarda 
da yapılaşma baskısı arttı. Şehir merkezlerinde kalan ve çoğunlukla yeşil alan 
konumunda olan askeri alanlar da imara açıldı. Yeraltı ve yerüstü sularında 
olduğu gibi hava kirliliğinde de ciddi bir artış yaşandı.

Türkiye 2018 ile birlikte Jeotermal Enerji Santralleri (JES) tartışmaya başladı. 
O� zellikle Aydın, Denizli, Manisa gibi şehirlerde tarım arazilerine verdiği zararla 
gündeme gelen JES’lere karşı büyük bir kamuoyu tepkisi ortaya çıkarken 
Başköy ve Kızılcaköy’de yaşayan yurttaşların mücadelesi 2018’de doğa hakları 
için verilen en önemli mücadeleler arasında yerini aldı.

Bunların yanı sıra;

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Köyü halkı, biyo kütle enerji 
santraline karşı aylarca nöbet tuttu.

2016 yılında sarı yazmalarıyla büyük bir mücadele veren Kastamonu’nun Cide 
İ�lçesindeki Loç Vadisi halkı HES projesiyle bir kez daha yüz yüze kaldı.

Marmaris’in Okluk Koyu’nu yurttaşlara kapatan, yazlık saray için onbinlerce 
ağacın kesilmesine seyirci kalmayanlar tüm baskı ve zorluklara rağmen seslerini 
duyurmaya çalıştı.

Kaz dağlarında altın başta olmak üzere pek çok maden projesine tepkiler 2018 
yılı boyunca gündemdeydi.

Manisa Çaldağı’nda dev nikel madenine karşı mücadele devam etti.

Yatağan’da maden nedeniyle sularını, hayvanlarını kaybeden Gökgedik köylüleri 
ellerinde kalan son geçim kaynağı fıstık çamlarını da feldspad madenciliğine 
kurban vermemek için nöbete başladı.

Divriği’ye bağlı Mursal köyünde maden rezervlerini tespit etmek amacıyla 
başlatılan sondaj çalışmaları bölge halkının tepkisiyle durduruldu.

Ordu, Gölköy’e bağlı Yuvapınar Köyü’nde yapılması planlanan bazalt ocağı 
projesine köylüler karşı çıktı.
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Gümüşhane Kürtün ve Giresun Çavuşlu’da orman arazilerine zarar veren, suları 
kirleten vahşi çöp depolama sahalarına karşı köylüler seslerini duyurmaya 
çalıştı.

Silivri’ye bağlı Danamandıra köyünde 10 senedir köylülerin yaşamını olumsuz 
etkileyen taş ocağına karşı tepkiler sürdü.

Heybeliada Çam Limanı’nın Diyanet’e devredilmesi tepki çekerken,

Trakya nehirlerinden kirlilikten, orman ve tarım arazilerini yok edecek pek çok 
projeye karşı mücadele etti.

Tekirdağ Çerkezköy’de kurulması planlanan kömürlü termik santrala karşı 
toplanan onbinden fazla dilekçe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tekirdağ İ�l 
Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kırklareli’nin Vize İ�lçesi’ne bağlı, doğa harikası İstranca Ormanları’nın içindeki 
Soğucak Köyü yakınlarına yapılması planlanan kalker ocağına tepkiler sürdü.

Eskişehir Alpu Ovası’nda ve Kırklareli’nin verimli tarım topraklarında yapılmak 
istenen termik santral ve kömür madenciliğine karşı yükselen tepki hukuk 
savaşını sürdürdü.

Bodrum Tilkicik Koyu’nu 10 bin metrekare deniz dolgusundan bölgede yaşayan 
insanların çabalarıyla kurtuldu.

İ�zmir Menemen Karagöl’de kalker ocağı için kesilmeye başlanan ağaçlar için bir 
araya gelen bölge halkı projeyi durdurdu.

Balıkesir Havran’a bağlı Kocaseyit Köyü’ndeki köylülerinin taş ocağına karşı 
mücadelesi sürüyor.

Türkiye’nin en büyük blok ormanına sahip Karabük’ün Yenice ilçesinde yer alan 
Şeker Kanyonu’na yapılmak istenen HES projesi tepkilerin odağındaydı.

Antalya’nın Finike ilçesinde doğayı tahrip eden taş ve mermer ocaklarına karşı 
mücadele veren yaşam savunucusu Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin 
öldürülmesine ilişkin davada cinayet sanığı Ali Yamuç’un cezaevinde intiharının 
ardından, tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme ailenin detaylı soruşturma talebi 
reddedilerek dava kapatıldı.

3. Köprü projesinin arkasındaki asıl niyet de 2018 yılında İ�stanbul’un akciğeri 
olan Kuzey Ormanlarının hızla yapılaşmaya açılmasıyla ortaya çıktı. İ�stanbul’un 
Kuzey Ormanlarında imara açılan yüz binlerce dönüm arazi AKP’nin rant temelli 
şehircilik politikalarının bir kanıtı oldu.

Utku Zirig
Ailenin cinayetin detaylı soruşturulması talebi mahkemece reddedilerek dava kapatıldı.�
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Artvin Arhavi’de, doğayla uyumsuz çok katlı yapıların ortaya çıkmasına zemin 
hazırlayan imar planı yaşam savunucularının girişimi sonucunda Belediye 
Meclisinden şimdilik geçemedi.

Kocaeli’nde uğruna 12 bin ağacın kesileceği Umuttepe’deki çöp tesisine tepkiler 
yıl boyu dinmedi.

2018’de tarım arazileri ve meralar büyük bir hızla imara açıldı, imar affı ve yeşil 
yol gibi projelerle talan hukuksuz bir biçimde hız kesmeden devam etti.

Yaylalarda, ormanlarda ve kıyılarda süren projelere itiraz davalarının sonuçlarının 
beklenmemesi, yargı kararlarının hiçe sayılması gibi hukuksuzluklar; 2018’de 
tüm yurttaşlara, Anayasal haklarını savunmak için tek çarenin mücadele etmek 
olduğunu bir kez daha gösterdi.

Utku Zirig
ormanlarda ve kıyılarda䝀
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Utku Zirig
DOĞA HAKLARI İHLAL ALANLARI
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1-) ORMANLAR VE DOĞA KORUMA ALANLARI
Ormanlarımız 2018 yılında da madencilik faaliyetleri ile RES, HES, JES ve 
kömürlü termik santrallar gibi enerji yatırımları ile bu santralların elektrik 
nakil hatları için katledildi.

Pek çok yerde yargı kararları da bu katliamları durdurmaya yetmezken, çıkarılan 
yasalar yoluyla orman talanı hızlandı.

Türkiye’nin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliğe karşın bu değerlerin 
korunmasına yönelik çerçeve kanunun 2018 yılında da Ak Parti tarafından 
çıkarılmadı. Bunun nedeninin Sİ�T alanlarının imara açılıp, koruma statülerinin 
değiştirilmesi olduğunu iktidarın 2018 yılındaki uygulamaları bir kez daha 
kanıtladı.

Ayrıca gerek ormanlar gerekse korunan alanlar üzerinde sürdürülen planlı 
denetimsizlik politikaları sonucunda 2018 doğa hakkı gasplarının en yoğun 
yaşandığı yıllardan biri oldu.

ORMANLARI YOK ETMEK İÇİN YENİ YASAL KILIFLAR

2018’deki Ak Parti’nin imara açma, enerji ve maden projeleri yoluyla 
ormanlarımızda ve korunan alanlarımızda sürdürdüğü talan devam etti. 
OHAL Kararnameleri ve tek adama rejimine geçilmesiyle birlikte sahip olduğu 
orantısız güç ile çıkardığı yasa ve yönetmeliklerle Erdoğan’ın ilk hedefinde 
ormanlar vardı.

Orman Kanunu’nda son 16 yılda 17 kez değişiklik yapan Ak Parti Nisan ayında 
yaptığı son değişikliğe dayanarak Temmuz 2018’deki son Bakanlar Kurulu 
kararı ile İ�stanbul, Kocaeli, İ�zmir ve Kütahya’da 1600 hektar kadar ormanlık 
alanı orman sınırları dışına çıkardı.

Orman Kanunu’nun 16. Maddesi’nin kapsamını genişleten yeni bir  yönetmelikle 
ormanların maden atığı döküm alanı olarak kullanılmasının önü açıldı.

2/B düzenlemesiyle 535 bin hektar, verdiği orman izinleriyle 651 bin hektar 
orman varlığımızı yok eden Ak Parti bu performansını 2018 yılında da hız 
kesmeden sürdürdü.

Utku Zirig
2018 yılında�

Utku Zirig
tek adam
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ORMAN YANGINLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Orman ve Su İ�şleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye’de geçen 
yıl çıkan orman yangınlarıyla ilgili verileri açıkladı. Raporda göre, Türkiye’de 
2017 yılında 119 bin 92 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü. 
Geçen yıl meydana gelen 2411 orman yangınından 1280’inin çıkış nedeni 
aydınlatılamadı. 1988 yılından bu yana verilerin yer aldığı istatistiklerde, son 
6 yılda Türkiye genelinde yangın sayısında ve yanan alanların büyüklüğünde 
artış gözlemleniyor.

8 GÜNDE 100 ORMAN YANGINI

Yaz aylarının gelmesiyle artış gösteren orman yangını sayılarını etkileyen 
en önemli faktör insan. Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarının çıkış 
nedenin yüzde 92’sinin insan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Tema Vakfı yaz 
aylarında havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine ve sayısına 
karşı uyardı. Türkiye’de 18-26 Temmuz tarihleri arasında 33 ilde 100’den fazla 
orman yangını çıktı.

106 ŞİRKET MADEN ARAMA VE ÇALIŞTIRMA SAHASI SINIRINI AŞTI

Sayıştay’ın Orman Genel Müdürlüğü’ne ilişkin 2017 yılı denetim raporuna 
göre 106 şirket maden arama ve çalıştırma sahası sınırını aştı. Rapor Orman 
Genel Müdürlüğü’nün maden sahalarına ilişkin etkin bir denetim yürütmediği 
vurguladı.

ORMANLAR AKP’NİN ÇÖP DEPOSU OLDU

Orman Kanunu’nun 16. Maddesi’nin kapsamını genişleten yeni bir yönetmelik 
yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ormanların artık 
maden atığı döküm alanı olarak kullanılmasının önü açıldı. Yapılan değişiklikle  
ormanlarda; enerji üretim santralları, petrol ve doğalgaz boru hattı, haberleşme 
tesisleri, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesisler ile eğitim 
ve spor tesisleri kurulmasına, yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, 
teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesisleri ve madencilik faaliyeti için yol, su, röle 
istasyonu, havalandırma bacası, şantiye alanı, yemekhane, atölye, maden stok 
alanı, pasa döküm alanı patlayıcı madde ve müştemilatı deposuna izin verildi.

ASKERİ FABRİKA İÇİNDEKİ ORMANIYLA BİRLİKTE ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 1,8 milyon 
metrekarelik fabrika arazisi, içindeki ormanlık alanla birlikte özelleştirilme 

Utku Zirig
Rapora

Utku Zirig
TANK PALET İÇİNDEKİ ORMANIYLA BİRLİKTE ÖZELLEŞTİRİLİYOR쏡
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kapsamına alındı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 25 yıl süre ile işletme hakkının 
verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek olan fabrika arazisinin 1 milyon 
metrekarelik kısmı orman ve yeşil alan niteliğinde.

MANAVGAT’TA ORMAN VE MERALIK ALANA GOLF SAHASI

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç’ta mera ve ormanlık alan 
statüsündeki bölgeye 4 golf sahası yapılacak. İ�çinde turistik tesislerin de olduğu 
imar planı askıya çıktı.

MERSİN’DE DÜNYANIN EN ESKİ TERSANELERİNDEN BİRİNE BALIK 
ÇİFTLİĞİ 

Dünyanın en eski tersanelerinden birinin bulunduğu Silifke’deki Dana Adası’nın 
açıklarına yapılacak balık çiftlikleri için ‘ÇED Gerekli Değildir’ raporu alındı. 
Bakanlık antik kalıntıları görmezden geldi.

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI’NA MERMER OCAĞI ve HES TEHDİDİ

Uluslararası öneme sahip, Türkiye’nin en önemli doğal ve kültürel miraslarından 
Küre Dağları Milli Parkı için mermer ocağı işletmesi tehdidi gündeme geldi. 37 
bin hektarlık mutlak koruma bölgesine sahip olan Küre Dağları Milli Parkı’nda 
yaklaşık 200 hektarlık ruhsat alanına sahip proje hayata geçerse Ulukaya 
Şelalesi’nin yok olma tehlikesi de var.

2016 yılında Loç Vadisi halkının mücadelesi sonucu rafa kalkan HES projesi 
2018 yılında tekrar ortaya çıktı. Proje alanını, Küre Dağları Milli Parkı’ndan 
yalnızca 245 metre uzağa çeken şirketin ÇED raporu,  Bakanlığın İ�nceleme ve 
Değerlendirme Komisyonu’nca yeterli bulunup, kabul edildi. Devrekani Çayı 
üzerine yapılmak istenen proje için bugüne kadar 7 bin 763 ağaç kesildi. HES, 
çınar, karaçam, meşe, karaağaç, sarıçam ve kayın ağacı gibi çeşitlerin olduğu 
758 bin 792 metrekare orman alanını kullanacak.

ANTALYA’DA DOĞA HARİKASI KAPUTAŞ PLAJI’NA KEPÇE GİRDİ

Antalya’nın Kaş İ�lçesi’nde bulunan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda kepçeyle 
yapılan kazı çalışmasına ait görüntüler tepki çekti. Orman ve Su İ�şleri 
Bakanlığı’nca 2015 yılında  B tipi mesire yeri olarak 29 yıllığına Kaş Belediyesi’ne 
kiraya verilen Kaputaş Plajı Kalkan Güney yamaçları Sİ�T alanı içinde yer alırken 
Belediyenin yaptığı uygulamaların Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun 
verdiği izinlerin dışında olduğunu belirtildi.

Utku Zirig
“MANAVGAT’TA….” BAŞLIKLI BU BÖLÜM ÇIKACAK�
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RUSYA’NIN “TÜRK AKIMI” PROJESİ İÇİN ISTRANCALARDA ORMAN 
KATLİAMI

Türk Akımı Kara Kısmı Doğal Gaz Boru Hattı inşaatı kapsamında İstranca 
Ormanlarında ağaç katliamı başladı. Boru Hattının karaya çıkacağı Kıyıköy 
Selvez Koyunda başlayan çalışmalar nedeniyle binlerce ağaç kesilirken, 
ormanlık alan iş makineleri ile adeta yerle bir edildi. Proje dosyasında ‘boru 
hattının geçeği güzergâhta 26 metre genişliğinde çalışma yapılacak’ ifadesi yer 
alsa da, Selvez Koyunda çok daha geniş bir alanın talan edilmesi dikkat çekti.

ISTRANCALARA TÜRK AKIMI’NDAN SONRA İKİ BİN RES PROJESİ

Taş ocaklarının ciddi tahribata neden olduğu ve son olarak Türk Akımı 
Projesi’nin İstrancaları yarıp geçtiği  Trakya’da, iki bine yakın RES başvurusu 
yapıldığı ortaya çıktı.

KIYI VE ORMANLARDA TURİZME TAHSİS SÜRESİ 49 YILA ÇIKTI

Hükümet, seçim öncesi turizm yatırımı amaçlı kıyı ve orman tahsisleri ile 
ilgili yeni bir düzenlemeye imza attı. Maliye Bakanlığı’nın Kamu Taşınmazları 
U� zerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İ�lişkin 
Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İ�ktidara yakın 
isimlere rant aktarma aracı olan tahsis ve kiralamaların süresi 49 yıla kadar 
uzatıldı ve satışa da olanak sağlandı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU TARİHİ PAŞASUYU SU KEMERLERİNİ 
YOK ETTİ

Roma dönemine ait en büyük ikinci su kanalı olma özelliğini taşıyan İ�zmit 
Paşasuyu’ndaki 4 tarihi kemer, Kuzey Ormanları’nı katletmeye devam eden 
Kuzey Marmara Otoyolu için yapılan viyadük çalışması nedeniyle yok oldu. 
İ�zmit Belediyesi, Paşasuyu’nu 2015 yılında turizme açacağını duyurmuştu.

SAPANCA’NIN ORMANLARI BETONLAŞTI

Sakarya’nın ilçesi Sapanca’da, ormanlıklarda bulunan göl manzaralı bahçeler, 
son yıllarda art arda inşa edilen villalarla betonlaştı. 2005- 2017 yıllarında ciddi 
bir betonlaşmanın yaşandığı ilçede imar verilmemesi gereken ormanlık alanlar 
rant uğruna feda edildi.



11

ŞİLE SAHİLİNİ BİTİRECEK PLAN: SAHİLE DOLGU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İ�stanbul’un Şile ilçesindeki balıkçı barınaklarının 
olduğu alana dolgu yapılmasını öngören plana imza attı. Bakanlığın hazırladığı 
planla, Hacıkasım Mahallesi’nde bulunan ve 1. derecede Sİ�T alanı olan Balıkçı 
Barınağı’na dolgu yapılacak. Değişiklikle birlikte, balıkçı barınaklarının 
çevresindeki iskelelerin yerine, otopark, meydan düzenlemesi ile fuar ve spor 
alanları yapılacak.

GEMLİK’TE 226 HA ORMAN ALANI YAPILAŞMAYA TESLİM

OHAL yetkisiyle çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan 
değişiklik sonucu Gemlik’te 226 ha orman alanının vasfı değiştirilerek 
yapılaşmaya açılıyor. 26 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
Bakanlar Kurulu kararı ile Gemlik  ilçesinin yeni yerleşim yeri belirlendi. 226 
hektar büyüklüğündeki alanın tamamı orman niteliğinde.

AYDOS ORMANI YOLA FEDA

Aydos Ormanı’nı kuşatmış olan iki semti birbirine bağlamak amacıyla 1. derece 
doğal Sİ�T koruması altında olan Aydos ormanı “yol genişletmek” için tahrip 
edilecek. Kartal ve Pendik arasındaki mevcut yolu genişletmek için yaklaşık 50 
bin metrekarelik ormanlık alanda inşaat yapılmasının önünü açan kararı İ�BB 
verdi.

DİYANET İŞLERİ’NE DEVREDİLEN BOTANİK BAHÇESİ TAHLİYE EDİLDİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen Alman Prof. Dr. Alfred 
Hilbron tarafından 1935’te kurulan İ�stanbul U� niversitesi Botanik Bahçesi 
geçen 2017 yılı Ağustos ayında Diyanet İ�şleri Başkanlığı’na bağlı İ�stanbul 
Müftülüğü’ne devredilmişti. Aradan geçen zaman boyunca ağaç, çalı, otsu, 
tropik ve subtropik yaklaşık 5 bin bitkiyi barındıran Botanik Bahçesi’nin akıbeti 
İ�.U� . Botanik Anabilim Dalı’nın rektörlük emriyle boşaltılmasının ardından 
belirsizliğini koruyor.

TOKİ’DEN ARKEOLOJİK SİT ALANINA REZİDANS

TOKİ�’nin İ�stanbul U� niversitesi’nin (İ�U� ) Çapa ve Cerrahpaşa yerleşkelerini 
yenileme çalışmalarına finansman oluşturmak için Bathonea antik kentinin 
de yer aldığı Küçükçekmece Gölü kıyısındaki 1 milyon 783 bin metrekarelik 
arazi imara açıldı. Araziye yapılacak konut, rezidans ve AVM’nin satışından elde 
edilecek gelir ile TOKİ�, üniversitenin yerleşkelerini yenileyecek.
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BEYKOZ’DA ÖZEL ORMANA 553 VİLLA

İ�stanbul Beykoz’da toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik özel orman 
alanına Orman ve Su İ�şleri Bakanlığı’ndan alınan ön izinler doğrultusunda 
yapılacak 553 adet villa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapıldı. 
Bakanlık villa projesini için “ÇED gerekli değildir” kararı verildi.

ÇATALCA ORMANLARINA MADEN TEHDİDİ

İ�stanbul Çatalca Gümüşpınar’da orman arazisine Kalker Ocağı ve Kırma Eleme 
Tesisi başvurusu yapıldı. Alanın çevresinde tarım alanları bulunuyor ve proje 
ruhsat  sahasından Mandıra Deresi geçiyor. Ocakta patlatma yöntemiyle 
çalışılacak.

MİLLİ PARK’TA YANDAŞA 5 YILDIZLI OTEL

Kamunun ortak varlığı olan Alanya İ�ncekum Tabiat Parkı Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Rizeli iş adamı Mehmet Gür’ün şirketine kiralandı. 
İ�mar Planı değiştirilerek 5 yıldızlı otele dönüştürülen tabiat parkında bir hafta 
konaklamak için 20 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

SPİL MİLLİ PARKI’NA KOMŞU MERMER OCAĞI İZNİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İ�l Müdürlüğü, İ�zmir’de yeni bir taş ocağı kurulması 
için daha ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı verdi. 
Bakanlık böylece Kemalpaşa’nın Beşpınar Mahallesi kırsalında işletilmesi 
planlanan mermer ocağına arama ve işletme ruhsatı projesi için onay vermiş 
oldu.

ADIYAMAN’DA HES, MERMER VE KUM OCALARI DOĞAL YAŞAMI VE 
İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Adıyaman’ın Kahta, Sincik ilçeleri ile Çelikhan ilçesine bağlı Bulam beldesi ve 
merkeze bağlı Kömür beldesinde kurulan ve inşası devam eden Hidroelektrik 
Santralleri (HES), mermer ve kum ocakları ile barajlar doğanın dengesini 
değiştiriyor. HES’ler, kenti susuzluğa iterken birçok dere ve doğal su yatağının 
kuruduğu öğrenildi.Birinci dereceden Sİ�T alanı olan Nemrut Dağı Milli Parkı ile 
havzadaki tarihi Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü arasında kalan geniş 
alanda yapımı devam eden HES’e su sağlamak için kazılan tünellerin, bölgenin 
tarihi dokusuna ve canlı yaşamına verdiği zarar görülüyor.
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DEŞTEPE HÖYÜĞÜ İCRA YOLUYLA SATILIĞA ÇIKARILDI

Aydın kentinin ilk ortaya çıktığı, “1. derece arkeolojik Sİ�T alanı” olan “ Deştepe 
Höyüğü” icra kararına dayanarak “açık artırmayla satışa” çıkarıldı. İ�O�  5 bin – 3 
bin yılları arasına tarihlenen “Kalkolitik (bakır – taş)” çağının sonunda ve “tunç 
çağının” başında insanların yaşadıkları Deştepe Höyüğü’nün çevresinde villalar 
yapımına başlanınca İ�zmir 2. Koruma Kurulu, bu yerleşimi 1995’te “1. derece 
arkeolojik Sİ�T alanı” olarak ilan etmişti.

2-)TARIM ARAZİLERİ VE MERALAR
Türkiye’de tarım arazilerinin kapladığı alan 1992 yılında toplam 27,6 milyon 
hektar iken, 2018 yılı itibarıyla 23,4 milyon hektara geriledi. 25 yılda kaybedilen 
yaklaşık 4 milyon hektar tarım arazisinin (tüm tarım arazilerinin %15’i) 
başlıca sorumlusu Ak Parti’nin ranta ve betona dayalı politikaları oldu. Tarım 
arazileri, sürekli artan bir biçimde enerji, maden, sanayi ve yerleşim gibi amaç 
dışı kullanımlar nedeniyle alansal olarak küçüldü. Ak Parti’nin neden olduğu 
denetimsizlik tarım arazileri sanayi kaynaklı veya kentsel atık su ve çamurların 
kullanımı nedeniyle kirlendi ve yanlış tarım uygulamaları sonucunda 
üretkenliğini ve verimliliğini kaybetti. Tarımsal verim potansiyeli doğrultusunda 
büyük ova koruma alanı ilan edilen Trakya, Çanakkale, Eskişehir, Adana, 
Konya ve Karaman’ın verimli tarım toprakları, kömür madenciliği ve termik 
santral gibi enerji ve ulaşım projelerinin tehdidiyle karşı karşıyadır. Ak Parti 
24.01.2018’de Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına 
Dair Yönetmelik’te yaptığı değişiklik ile kamuya ait enerji ve ulaşım yatırımları 
için Toprak Koruma Kurulları’nın karar alma yapısını değiştirerek tarım 
arazilerini uluslararası şirketlere ve yandaşlarına peşkeş çekti.

ÜLKE TARIMINA VE ÇİFTÇİYE SALDIRININ YILI 2018

Ak Parti tarım arazilerini yok ettiği gibi çiftçiyi de yok etmeye çalışıyor. Milli 
gelirin %1’inin tarım desteklerine ayrılması yasal zorunluluk olmasına 
rağmen 2006-2014 yıllarında tarımsal destekler %0,48-%0,63 aralığında 
kaldı. Yeterince desteklenmeyen üreticiler yükselen girdi fiyatları nedeniyle 
de üretimden el çektirildi. Ak Parti’nin tarım politikaları sonucu 1990’da 20 
milyon dekarlık bakliyat ekim alanı 2018’de 7 milyona geriledi, üretim ise 
yüzde 41 oranında düştü. Mercimeğin anavatanı Anadolu toprakları olmasına 
rağmen Türkiye, Kanada’dan mercimek ithal etmeye başladı. İ�thalatla sağlanan 
et ihtiyacı, ithalatla sağlanan arpa ve buğdayla sürdürülmeye çalışıldı.
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TÜRKİYE İTHAL ARPAYA MUHTAÇ HALDE

İ�thalatla artırılmaya çalışılan hayvan varlıkları, yine ithalatla sağlanan arpa ve 
buğdayla sürdürülmeye çalışılıyor. 252 bin ton ekmeklik buğday ithal etmek 
için bir dizi uluslararası alım ihalesi açan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 
Avrupa’dan da 246 bin ton yemlik arpa ithal edecek. İ�thal edilen arpalar için 
sekiz farklı limana indirilecek ve her biri 6 bin ton büyüklüğünde olacak 41 ayrı 
ihale açıldı.

MERA TALANI SÜRDÜ

Cumhuriyetin ilk yıllarında 44 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %56’sını 
oluşturan mera ve çayır alanları 2018 yılı itibarıyla 14,6 milyon hektara inerek 
toplam yüz ölçümünün %19’sına geriledi. Ak Parti meraların ıslahı için yeterli 
kaynak ayırmadığı gibi 4342 sayılı Mera Kanunu’nda, meraların tahsis amacının 
değiştirilmesiyle ilgili olan 14. Maddede yaptığı değişikliklerle, meraları 
turizmden sanayiye, madencilikten enerjiye kadar birçok sektör tarafından 
kullanılmasına yol açarak meralarımızı yok etti.

BİNLERCE YILLIK YEREL TOHUMLAR ÖLÜME TERKEDİLDİ

2016’da hem Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş hem de dönemin Tarım 
Bakanı Faruk Çelik’in üreticilere verdiği kara haber gerçek oldu. 2018 yılı 
tarımsal destekleri sertifikalı (hibrit) tohumları koruma altına alırken binlerce 
yıllık üretim kültürünü bugüne taşıyan yerel tohumlar ise destekten yoksun 
bırakılarak adeta ölüme terk edildi.

TARIMSAL SİT OLAN KIRKLARELİ OVASI’NDA KÖMÜRE TEPKİ

Tarımsal Sİ�T Alanı ilan edilen Kırklareli Ovası’na kömürlü termik santral 
kurulması için çalışma başlatılması, bölge halkının tepkisine neden oldu. Yüzde 
84’ü tarım, yüzde 16’sı ise orman alanı üzerine kurulacak termik santralin ÇED 
sürecinin iptali için halkın ve STK’ların mücadelesi sürüyor.

ZEYTİNE ÇÖP TEHDİDİ

Ayvalık’ın Murateli Mahallesi’ndeki zeytin ıslah arazisine, Tarım İ�l Müdürlüğünün 
olumsuz raporlarına karşın AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
katı atık aktarma istasyonu yapılmak isteniyor. Zeytincilik Yasası’na göre bu tür 
sahaların 3 kilometre yakınına kadar böyle bir tesis yapılamaz ancak Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, bölgenin zeytin ıslah arazisi olan plan notunu katı atık 
aktarma istasyonu olarak değiştirdi.

Utku Zirig
yüzde 19’una�
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ZEYTİN AĞAÇLARI JES’E FEDA EDİLMEK İSTENİYOR

Çanakkale Ayvacık’a bağlı Gülpınar’da kurulmak istenen Jeotermal Enerji 
Santralı için bölgedeki zeytinliklerin kesilmesinin ardından bölge sakinleri alanı 
korumak için hukuk mücadelesini sürdürüyor. Yoğun zeytincilik ve tarım yapılan 
bölgede mahkeme en son ek bilirkişi raporu talep etti. Pınarkale Enerji U� retim 
Sanayi ve Ticaret AŞ, Gülpınar’da yapılması planlanan 7 sondaj arama faaliyet 
raporunu Çanakkale Valiliği’ne sunmuş, Proje Tanıtım Dosyası incelenerek 26 
Mayıs 2017’de “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı 
alınmıştı. Bölge sakinleri Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği aracılığıyla 
Çanakkale İ�dare Mahkemesi’ne suç duyurunda bulunarak, zeytin yasasına 
rağmen verilen “ÇED Raporu Gerekli Değildir” kararının iptalini istedi.

SOMA’DA ÇİMENTO OCAKLARI İÇİN ZEYTİN AĞAÇLARI TEHLİKEDE

Manisa’da Soma Çimento Şirketinin projelerinin hayata geçmesi durumunda 50 
binden fazla ağaç kesilecek. Bölgede zeytinlikler de bulunuyor. Soma Çimento 
Şirketinin yaptığı başvuruları değerlendiren Manisa Valiliği, bir ocak için 
‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararı verirken bir ocak 
için de ÇED süreci başlattı. Projelerin hayata geçmesi durumunda 50 binden 
fazla ağaç kesilecekken ocakların etrafında zeytinlikler var.

HÜKÜMET FINDIĞI TEKELLERİN İNSAFINA BIRAKTI

Karadeniz’in en önemli geçim kaynaklarından fındıkta üreticiler bu yıl büyük 
bir rekolte kaybının yaşandığını ifade ediyorlar. Ordu’da fındık üreticileri zaten 
pek çok üreticinin ederinin çok altında fiyatlara fındığını sattığını ve tüccarların 
depolarını çoktan doldurduğunu söylüyor. Fındık üreticisi; bir yandan rekolte 
düşüklüğü, öte yandan hükümetin piyasaya müdahale etmeyerek kendisini 
uluslararası fındık tekellerinin ve yerli tüccarın insafına terk etmesiyle karşı 
karşıya.

BOLU MERALARINDA BİNE YAKIN KAÇAK İNŞAAT

Bolu’da 12 bin metre karelik mera alanının kaçak inşaatlarla  işgal edildiği 
anlaşıldı. Denetçilerin konuya ilişkin olarak hazırladığı raporda Bolu’da çivi 
çakılması yasak olan mera alanlarına 904 adet izinsiz yapı, cami ve yol yapıldığı 
açıklandı. 

YEDİKULE’DE BOSTANLARA YENİDEN ASFALT DÖKÜLDÜ

Yıllardır yapılaşma tehdidi altındaki tarihi Yedikule Bostanları şimdi de açık 
otopark yapılıyor. Tepkiler sebebiyle çalışmalarına gece başlanan otoparka 
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karşı, bostana ve tarihi surlara sahip çıkmak isteyen yurttaşlar bölgede toplandı.

AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI 300 ZEYTİN AĞACINI BİR GECEDE 
KESTİRDİ

Hatay’ın AKP’li Erzin İ�lçe Belediye Başkanı Kasım Şimşek 5,5 dönüm arsası 
üzerinde bulunan 300 adet zeytin ağacını Zeytincilik Kanunu ve Tarım Arazilerini 
Koruma Yönetmeliği’ne aykırı biçimde izin almadan bir gecede kestirdi: “Burası 
benim imarlı arazim, imar planında da ticari alan gözüküyor. Kendi arsamdaki 
ağaçları kesmek için niye izin alayım? Benzinlik yaptırmayı düşünüyorum. Bana 
ait ağaçları da istediğim gibi keserim, sökerim. Bu kimseyi ilgilendirmez.”

EDİRNE’NİN TAŞ OCAKLARI TARIM ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal Köyü yakınlarında faaliyet gösteren 
iki taş ocağının yaydığı toz bulutları nedeniyle tarım alanlarında verim kaybı 
yaşanıyor.

SİLİVRİ’DE TARIM ALANININ ORTASINA DOĞALGAZ TESİSİ

Silivri Yeraltı Doğal Gaz İ�letim/Dağıtım Tesisleri için onaylanan imar planının 
sonucunda tarım alanları yok olacak.

MANAVGAT’TA ORMAN VE MERALIK ALANA GOLF SAHASI

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç’ta mera ve ormanlık alan 
statüsündeki bölgeye 4 golf sahası yapılacak. İ�çinde turistik tesislerin de olduğu 
imar planı askıya çıktı.

3-) SU VARLIKLARI
Su varlığımız üzerindeki en ciddi tehditler olan kentsel, endüstriyel ve tarımsal 
kaynaklı kirliliğe 2018 yılında bir çözüm üretemeyen Ak Parti bu sorunların 
bizzat sebebi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ergene Nehri’nin kronikleşen 
kirlilik sorununa çözüm adına verilen sözler tutulmazken; Ergene’yi besleyen 
dereler kirlilik nedeniyle neredeyse her gün bir başka renkte aktı. Menderes, 
Gediz gibi nehirlerimiz için de durum pek farklı değildi.

HES’ler nedeniyle derelerimiz yok olurken; Kuyucuk, Eber, Meke gibi göllerimiz 
tamamen kurudu, pek çok gölümüzde ciddi kayıplar yaşandı.
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2018’DE SULARIMIZI DAHA ÇOK KİRLENDİ

Ergene, Büyük Menderes, Susurluk, Gediz, Sakarya gibi Türkiye nüfusunun 
yüksek, tarımsal ve endüstriyel üretimin yoğunlaştığı havzalar, sanayi kaynaklı 
kirlilik nedeniyle henüz kaynağında suyunu kaybeder hale geldi. 2018 yılında bu 
havzalarda çoğu akarsu ve derede su kalitesi 4. derece yani ”çok kirli” seviyeye 
geldi. Türkiye’nin dört bir yanındaki nehirlerden balık ölüm haberleri gelirken, 
su havzaları da maden ve enerji şirketlerine peşkeş çekildi veya yapılaşmaya 
kurban gitti.

ERGENE 2018’DE DE ZEHİR AKTI, “EYLEM PLANI” YİNE ERTELENDİ

Ergene Nehri’nin çevresindeki sanayi tesislerine kesilen para cezalarına karşın 
her gün yaklaşık 330 bin metreküp atık suyu nehre bırakması nedeniyle 
özellikle nehir çevresinde yaşayan nüfus 2018 yılında daha da kalıcı şekilde 
sağlık sorunları ile boğuştu. Trakya’nın verimli tarım arazileri nehrin kirli 
sularından etkilenirken, bölgede kanser vakalarında da adeta patlama yaşandı. 
Siyasi iktidar tarafından 2011 yılında sunulan “Ergene Havzası Eylem Planı” gibi 
çözüm projeleri de bir kez daha ertelendi. 2019’da tamamlanacağı söylenerek 
yeni bir tarihe ötelenen Ergene Havzası Eylem Planı hayata geçtiği takdirde 
Ergene’deki kirliliği Marmara Denizi’ne taşıyacağı yönünde meslek odaları ve 
sivil toplum temsilcilerinin uyarıları da göz ardı edilmekte.

ERGENE’DE KİRLİLİK İSYAN ETTİRDİ

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinden geçen Çorlu deresi, fabrikaların atıkları nedeniyle 
siyaha bürünürken halk da kirliliğin hastalıklara neden olduğunu söyleyerek 
tepki gösterdi. Ergene nehrinin Sağlık Mahallesi’nden geçen kolu Çorlu 
deresinden fabrika atıkları nedeniyle çevreye ağır kokular yayılıyor.

KIRKLARELİ GÜBRE BİRİKTİRME HAVUZUNDAKİ ATIKLAR, ERGENE 
NEHRİ KOLUNA KARIŞTI

Kırklareli’nin Bayramdere köyünde, yaklaşık 2 yıldır faal olmayan 8 hayvan 
çiftliğinin gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, Ergene Nehri’nin bir kolu olan 
Kurudere’ye karıştı. Dere kısa sürede simsiyah akmaya başlarken, Çeşmekolu 
Muhtarı Ahmet Dönmez atık depolama havuzunun 4 bin 50 dönüm büyüklüğü 
ve 30 metre derinliğinde olduğu bilgisini verdi.
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DİVRİĞİ’DE ALTIN ŞİRKETİ IRMAĞI ZEHİRLEDİ

Divriği’de 2 altın arama şirketinin Çaltı Çayı’na boşalttığı kimyasal maddelerden 
kaynaklı bir doğa katliamı yaşandı. Toplu balık ölümlerinin yaşandığı ırmaktan 
su içen 2 geyik ölü halde bulundu.

KIRMIZI AKAN MANDRAS DERESİ’NDE KİRLİLİK YOKMUŞ

Bursa’da Mandras Deresi’ne dökülen sanayi atıklarının oluşturduğu kirlilik 
fotoğraflarla belgelenirken, Çevre ve Şehircilik İ�l Müdürlüğü “düzenli denetim 
yaptığını ve kirlilik olmadığını” iddia etti.

ÇORLU DERESİ FABRİKA ATIKLARINDAN KIRMIZIYA DÖNDÜ

Ergene Nehri’nin kolu Çorlu Deresi fabrika atıkları nedeniyle kırmızı 
tonlarında akmaya başladı. Trakya’nın tüm dereleri 2018 yılında da sanayinin 
kanalizasyonu oldu. Trakya’yı boydan boya kat eden Ergene Nehri’nin yanı sıra, 
Çorlu ve Kamara Deresi’ndeki işletmeler de sorumsuzca davranarak, arıtma 
tesislerini devreye sokmadan tüm atıklarını boşaltıyor.

ATIKLARINI DEREYE ATAN FABRİKAYA YETKİLİLER GÖZ YUMUYOR

Bursa’nın Karacabey ilçesinin 4 köyünde yaşayan vatandaşlar, yıllardır atıklarını 
boşaltarak Karadere’yi zehirleyen fabrikaları ve buna göz yuman yetkili devlet 
kurumlarını protesto etmek için eylem yaptı.

DENETİMSİZLİĞİN SONUÇLARI: BÜYÜKÇEKMECE’DE İÇME SUYUNA 
KİMYASAL ATIK DÖKÜLDÜ

Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldü. 
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bir kamyon geliyor. İ�çerisinde birkaç kimyevi 
madde bulunan yavaş yavaş sonuçlarını AFAD almaya başlıyor. Burası gölün 300 
metre yanında buluyor. Çünkü bu suyu 17 milyon insan içiyor. Bundan 10 gün 
önce de bunun 1,5 km ilerisinde de zehirli variller toprağa gömülmüş, çıkarttık. 
Şu an ilgili kurumlar incelemesini yapıyor. Daha onların tahlil sonuçlarını 
almadan gece gördüğünüz manzara ile karşılaştık. “diye konuştu.

SUDA AĞIR METAL ÇIKTI, ŞÜPHELİ ALTIN MADENİ

Ordu’da U� nye ilçesine bağlı Erenyurt Mahallesi, büyük bir halk sağlığı tehdidiyle 
karşı karşıya kaldı. Ordu Su ve Kanalizasyon İ�daresi (OSKİ�) tarafından para ile 
satılan şebeke suyunda yüksek oranda alüminyum ve kurşun olduğu ortaya çıktı. 
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Ağır metal içeren suyu kullanmaktan başka çaresi olmayan halk ise sularının 
kirlenmesini yakınlardaki altın madenine bağlıyor. Açık siyanür havuzlarıyla 
yapılan maden çalışmaları köye sadece 4 kilometre uzaklıkta.

UŞAK’TA DERELERDEN 30 YILDIR ZEHİR AKIYOR

Uşak Ulubey’deki derelerden adeta zehir akıyor. Sanayi ve kanalizasyon 
atıklarının kirlettiği dereler için mücadele veren halk, yetkililerin ‘Kirliliği 
çözeceğiz’ sözlerini tutmasını istiyor.

MENDERES NEHRİNDEKİ KİRLİLİK BİNLERCE BALIĞI ÖLDÜRDÜ

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisi olan Büyük Menderes Deltası 
yine toplu balık ölümleri ile gündemde. Deltanın Milli Park koruması altındaki 
sınırları içerisinden geçen tahliye kanalında, binlerce balık ve su canlısı yaşamını 
yitirdi. Tahliye kanalının Büyük Menderes Nehri ile birleşerek denize aktığı alan 
boyunca ölü balıklar suyun yüzeyini kapladı.

FOÇA’DA PETROL SIZINTISI: SAHİLLER SİYAHA BÜRÜNDÜ

İ�zmir Foça ilçesinde yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle 
petrolle kaplandı. Sızıntının nedeni, Aliağa tesisine söküme getirilen bir geminin 
deposundaki petrolü denize bırakması olarak açıklandı. Kirliliğin daha da 
yayılması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Sadece 
petrolü emen pedler, denizin yüzeyine bırakıldı. Su yüzeyindeki petrolün 
temizlenmesinin ardından çalışmalar karada devam etti.

KOCAELİ’NDE SU HAVZASINA TAŞ OCAĞI İZNİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İ�SU’nun Genel Kurulunda 
İ�SU’ya ait su havzaları orta mesafeli koruma alanları taş ocağı ve madencilik 
faaliyetlerine açıldı.

DİLOVASI’NDA OSB’LER DEREYİ, DERE DENİZİ SİYAHA ÇEVİRİYOR

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, OSB’lerin kömür karasına çevirdiği Çatalçeşme 
Deresi simsiyah akarken, derenin döküldüğü Tavşancıl Plajı’ndan hâlâ denize 
giriliyor. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nin kirliliğe neden olduğu iddia 
eden vatandaşlar, derede inceleme yapılmasını istiyor.
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BÜYÜKÇEKMECE BARAJI KORUMA HAVZASINDAKİ ALAN SANAYİYE 
AÇILDI

İ�stanbul Çatalca’da Büyükçekmece Barajı koruma havzasında bulunan bir iş 
adamına ait olan 90 dönümlük arazinin imar durumunda İ�BB tarafından tepki 
çeken bir değişiklik yapıldı. CHP’li Çatalca Belediyesi’nin kabul etmediği planı, 
AKP’li İ�BB re’sen yaparak ve baraj koruma havzasına imalathane ve depo 
yapılmasına onay verdi.

TAHTALI BARAJI’NIN KORUMA HAVZASINA MERMER OCAĞI

Bakanlık, İ�zmir’in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı’nın koruma 
alanındaki ormana mermer ocağı açılması için onay verdi.

1 BUÇUK MİLYAR TL HARCANAN MELEN BARAJI TAMAMLANAMIYOR

İ�stanbul’un su ihtiyacını karşılaması iddiasıyla yapımı 4 yıldır süren ve 1 buçuk 
milyar TL harcanan Melen Barajı tamamlanamıyor. Zeminin hassas olması 
nedeniyle barajın gövdesinde oluşan çatlaklar su tutma işlemini engelliyor. 
Ayrıca İ�stanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılaması iddiasıyla inşa edilen Melen 
Barajı’nı, komşu dört köyde açılacak uranyum, altın ve gümüş maden ocakları 
tehdit ediyor

EBER GÖLÜ HARİTADAN SİLİNDİ

Afyon il sınırını içerisinde yer alan Eber Gölü, kendisini besleyen su kaynaklarının 
kesilmesi üzerine tamamen kurudu. Gölden geriye kırık sandallar kaldı. Göl, 
endemik türler ve göçmen kuşların yuvalama alanı olmasından dolayı özeldi. 
Eber gölü, haritadan silinen, ülkenin en büyük 11’inci tatlı su kaynağı

BURDUR GÖLÜ’NE VEDA

Bilim insanları, 300 bine yakın su kuşunun yuvası olan doğa harikası Burdur 
Gölü için en acı haberi verdi: Yüzde 90 aşırı su kullanımından kaynaklanan 
göldeki çekilme artık geri döndürülemez seviyede. İ�ktidar Burdur Gölü’ndeki 
aşırı su kullanımına dair hiçbir önlem almayarak gölün ölümüne sebep oldu.

DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU MEKE GÖLÜ TAMAMEN KURUDU

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan ve ‘Dünyanın nazar boncuğu’ olarak 
adlandırılan Meke Gölü, yeraltı sularının bilinçsiz kullanımı ve kuraklık 
nedeniyle tamamen kurudu.
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KUŞADASI’NIN TEK SULAK ALANI KOCAGÖL YOK OLMAK ÜZERE

Aydın Kuşadası’nda Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına 2 kilometre uzaklıkta 
ve tek sulak alanı olan Kocagöl tam anlamıyla yaşam mücadelesi veriyor. Dilek 
Yarımadası Milli Parkı sınırına iki kilometre uzaklıkta, denize 20-30 metre 
mesafede bulunan Kocagöl’ün etrafı yazlık siteler tarafından istila edilmiş 
durumda.

BARAJ VE HES’LER CENDERE ÇAYI’NI KURUTUYOR

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli su kaynağı olan, 
kaynağını Fırat nehrinden alan Cendere Çayı kurumak üzere. Kahta Çayı’nın da 
bir kolu olan Cendere Çayı, üzerinde yapılan baraj ve hidroelektrik santraller 
(HES) nedeniyle büyük oranda tahribata uğradı. Ancak çay üzerinde hâlâ 
devam eden projelerin faaliyete geçmesi ile suyun tamamen kuruyacağından 
endişe ediliyor.

KARADENİZ’İN EN VERİMLİ BALIK ÜREME ALANI OLAN KIYIKÖY’E 
KUM OCAĞI

Termik ve nükleer santral tehditlerinden sonra Trakya’ya bir de 300 bin tonluk 
kum ocağı tehdidi eklendi. Kıyıköy Karadeniz’in en verimli balık üreme yeri 
olarak biliniyor.

ARHAVİ’DEKİ ÇILGIN HES DENEME ÜRETİMİNE GEÇTİ, DERE KURUDU

Artvin’in Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi’nde ekolojistlerin karşı çıktığı ve adı ‘Çılgın 
HES’ olarak bilinen Kavak Hidroelektrik Santral (HES) inşaatı tamamlandı. 
Kavak HES projesi geçtiğimiz ay deneme üretimine başladıktan sonra, suyun 
tünele alındığı Cihani Deresi yatağı kurudu. HES, MNG Holding’e ait.

MARMARA DENİZİ DE BOĞULUYOR

MAREM’in yaptığı araştırmanın sonuçlarına dair Tekirdağ’da açıkladığı veriler 
Marmara Denizi’nin ulaştığı kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi. 15 yıl önce 
8 metreye inen güneş ışınları şimdi 1,5-2 metreye kadar inebiliyor.

BURSA’DA MADEN OCAĞI YÜZLERCE DÖNÜMLÜK TARIM ARAZİSİNİ 
SULAYAN KİRMASTİ DERESİNİ KİRLETTİ

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen ve yüzlerce dönümlük tarım 
arazisini sulayan Kirmasti Deresi’nin suyunda, yüksek oranda bor tespit edildi. 
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Bölgedeki bor madeni tesislerinden suya karışan bor nedeniyle oluşan kirlilik 
derenin suladığı tarım arazilerine zarar verdi.

TRABZON’DA ÜZERİNE HES KURULAN BALKODU DERESİ DE KURUDU

Trabzon’un Çaykara ilçesinde üzerine Hidroelektrik Santral (HES) kurulan 
Uzuntarla Köyü’ndeki Balkodu Deresi kurudu. Bölge sakinleri, kentte eskiden 
gürül gürül akan derenin tamamen kuruduğunu belirtip, yeterli can suyunun 
bırakılmadığını belirtiyor.

DİVRİĞİ’NİN TEK SU KAYNAĞINI SİYANÜRLE ZEHİRLEYECEKLER

Divriği’ye bağlı Mursal köyünde maden rezervlerini tespit etmek amacıyla 
Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından Sivas Valiliği’nin izniyle başlatılan sondaj 
çalışmaları bölge halkının tepkisine neden oldu. Hukuki süreç tamamlanana 
kadar bölgede herhangi bir çalışma yapılmamasını isteyen köylülere rağmen 
TOMA’lar ve kolluk güçlerinin ablukası altında çalışmalar başlatıldı.

KARS KUYUCAK GÖLÜ KUŞ CENNETİ TAMAMEN KURUDU 

Kars’ta koruma altında olan, ‘Doğu Anadolu’nun ilk Avrupa Seçkin Turizm 
Cenneti’ Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti kurudu. Gölde yaşayan 60 kuş türü bölgeyi 
terk etti.

4-) ENERJİ VE MADENCİLİK
Madencilik izinlerindeki artışla birlikte 2018 madenlerle doğanın talan edildiği 
bir yıl olarak hafızalara kazındı. O� zellikle Ayvalık’ta denizde altın madenciliği 
faaliyeti için çalışmalara başlanması Ak Parti’nin kıyı ve denizlere olan bakışını 
göstermesi açısından oldukça ilginç bir örnek olarak hafızalara kazındı.

2010 yılında yaptığı ekleme ve düzenlemeler ile ülkenin biyolojik çeşitliliğini 
koruma bakımından önem taşıyan milli parklar, yaban hayatı koruma ve 
geliştirme sahaları, muhafaza ormanları gibi sahalarda maden arama ve işletme 
faaliyetlerini yasal hale getiren Ak Parti; 2018 yılında da böylesi alanlarda 
maden ve taş ocakları için Çevresel Etki Değerlendirme süreçlerini de devre 
dışı bırakarak doğanın talanına zemin hazırladı.

AK PARTİ’NİN ENERJİ POLİTİKASIZLIĞININ BEDELİNİ HALK ÖDEDİ

Enerji politikasını kömürlü termik santralleri önceliğine alan Türkiye bu 
santralleri çalıştırabilmek için 2018 yılında da 5 milyar dolar ödeyerek 30 
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milyon ton da kömür ithal etti. Enerji üretimi için Ak Parti’nin önerdiği bir 
diğer çare de nükleer santraller. Planlanan nükleer santrallar devreye girerse 
Türkiye, diğer kaynaklara göre 2-3 kat pahalı olan nükleer santrallardan 
üretilen elektriği almak zorunda kalacak; bu da hem sanayi hem de konutlarda 
elektrik fiyatlarını artıracak. Elektrik piyasasında 2018 yılında oluşan ortalama 
fiyat kilovatsaat başına 4 dolar sent civarındayken, Mersin’deki santrala verilen 
alım garantisi 12,35 dolar sent, Sinop’taki santrala verilen ise 10,8 dolar sent. 
Oysa güneş ve rüzgar enerjisi için bu rakam 3 kata kadar daha ucuz olabiliyor.

ARZ FAZLASINA RAĞMEN ELEKTRİK FİYATLARI YÜZDE 72 ZAMLANDI

Türkiye’nin kurulu gücü 87 bin megawat, ülkede anlık puantta en yüksek 
talep ise 50 bin megawat civarında, kurulu gücün yarısını atıl kapasite olarak 
geçirdiği ayların sayısı bir hayli fazla. Enerji üretip satıyor da değiliz, Türkiye 
enerjide net ithalatçı konumunda. Ancak bu yanlış politikaların bedelini 2018 
yılında halk cebinden ödedi. 2018 yılında mesken için yüzde 45, ticarethane, 
sanayi ve tarımsal sulama için yüzde 72 elektrik zammı yapıldı. Doğalgaz ise 
meskenler için yüzde 30 zamlandı.

ERDOĞAN ARTIK NÜKLEERİN HER ALANINDA TEK YETKİLİ

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 702 sayılı Nükleer 
Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Cumhurbaşkanı, 
Nükleer Düzenleme Kurumu’nun teşkilat yapısının oluşmasından kişi ve 
kurumlara sağlanacak muafiyetlere ve hatta NDK’nın görev ve yetkilerine kadar 
tek yetkili konumuna geldi.

TRAKYA’YA ŞİMDİ DE NÜKLEER SANTRAL TEHLİKESİ

Termik Santrallere, taş ocaklarına ve Rüzgar Enerji Santrallerine karşı mücadele 
veren Trakya, şimdi de Nükleer Santral tehlikesi ile karşı karşıya. Enerji Bakanı 
Fatih Dönmez, “U� çüncü nükleer santrali Trakya’da düşünüyoruz, burada 
Çinlilerle ilerleyeceğiz” dedi.

ŞİRKETLERE KURTARILMIŞ MADEN BÖLGELERİ İZNİ

Maden Bölgeleri kurulmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan “Maden Bölgelerine 
Ve Ruhsatların Taşınmasına İ�lişkin Yönetmelik” maden bölgeleri oluşturuyor. 
Yönetmelik şirketler için kurtarılmış maden bölgeleri oluşturulurken, maden 
bölgesi içerisinde kalan alanlar boşaltılabilecek
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TAŞ OCAĞI KAYA MEZARLARINI YOK ETTİ, MAHKEME SEYRETTİ

2100 yıllık Kibele heykelinin bulunduğu Ordu’daki tarihi Kurul Kalesi’nin 
bitişiğine açılan taş ocağı, mahkeme kararına rağmen genişleyerek kaya 
mezarlarını yok etti. Ordu Müzesi ve Kurul Kalesi Bilimsel Kazı Başkanlığı ise 
tarih katliamına seyirci kaldı. Ordu’da taş ocağı mahkeme kararına rağmen 
devam ediyor.

İZMİR VE MANİSA İÇİN BAKANLIKTAN UYARI: MADEN VE JEOTERMAL 
RUHSATI VERMEYİN

Gediz Havzasındaki yeraltı sularında yapılan çalışmalarda jeotermal ve 
madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda yeraltı sularının kirlendiği 
tespit edildi. Orman ve Su İ�şleri Bakanlığı bu çalışma sonrası İ�zmir ve Manisa 
Valiliklerine gönderdiği yazıda yeni jeotermal ve maden ruhsatı verilmemesini 
istedi.

İZMİR’DE 3 JEOTERMAL SANTRAL KUYUSU İZNİ DAHA

Havayı, suyu, toprağı tehdit eden jeotermal santraller İ�zmir’de de 
yaygınlaştırılıyor. İ�zmir Valiliği Karabağlar’dan sonra Gaziemir’de de ormanlık 
ve tarım arazileri üzerinde ve yerleşim alanlarına yakın bölgelere jeotermal 
santral kurulması için ÇED sürecini başlattı. Sondaj kuyularının konutlara 
yakınlığı 80 metreye kadar düşüyor. Kuyulardan bir tanesi Uzun Dere’nin 
kollarından birine 15 metre uzaklıkta kalıyor. Projenin ruhsat alanı sınırları 
içerisinde korunması gereken zeytin alanları da bulunuyor.

ÜZÜMÜN KALBİNE BİR HANÇER DAHA

Jeotermal santrallarla boğuşan Manisa Alaşehir’e yeni bir santral daha yapılıyor. 
U� züm üretiminin adeta kalbi olan bölgede şirketin hedefi ise 5 santral daha 
yapmak. Bölgede mevcut jeotermaller sebebiyle üzüm üretimi her geçen gün 
düşüyordu. Yeni santralleri, bölgede başka santralleri de olan Türkerler Holding 
yapacak.

18 KÖY VE ACARLAR LONGOZUNU YERİNDEN EDECEK BARAJ

İ�stanbul’un su ihtiyacını karşılamak üzere kurulması planlanan Yırtmaçdere 
Barajı’nın ÇED Raporu, bilgilendirme toplantısı yapılamamasına karşın yeterli 
görülüp, nihai kabulü yapıldı. Barajın yapılması halinde bölgedeki 18 köy 
haritadan silenecek ve Acarlar Longozu zarar görecek.
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ÇANAKKALE’NİN İÇME SUYUNU TEHDİT EDEN MADEN İÇİN AĞAÇ 
KESİMLERİNİ DANIŞTAY KARARI BİLE DURDURAMADI

Çanakkale’nin Kirazlı Köyü’nde bulunan orman sahasında altın madeni arama 
şirketlerinin doğa katliamı yargı kararlarına rağmen devam ediyor. İ�lin tek 
içme suyu barajı olan Atikhisar Barajı su toplama havzasına 3-4 km. yakınında 
altın madeni arama çalışmaları için Orman Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı 
ağaç kesimlerine yurttaşlar tepki gösterdi. Kanadalı Alamos Gold Şirketi’nin 
2010 yılında başlattığı altın madeni arama çalışmalarına ÇED Olumlu raporu 
verilmişti. Şirketin ruhsat alanı kapasite artışına karşı Çanakkale Belediyesi 
tarafından açılan davaya Danıştay’tan yürütmeyi durdurma kararı geldi.

YATAĞAN’DA YERALTI KÖMÜR İŞLETMESİNE DE ONAY: 21 KÖY 
TAHLİYE EDİLEBİLİR

Türkiye’nin halihazırda çalışan en eski kömüre dayalı termik santrallarından 
Yatağan Termik Santrali’nin 2014’te özelleştirilmesiyle birlikte, santralin 
etrafındaki köylerde yaşayanlar için yeni bir dönem başladı. Termik santralle 
birlikte özelleştirilip Bereket Enerji’ye geçen açık ocak kömür madeninin 
ilerleyişi hızlandı. Daha şimdiden Yatağan Termik Santrali’nin yaklaşık 9 
kilometre kuzeyindeki Turgut köyünün zeytinliklerine kadar ulaşan açık ocak 
kömür madeni, işletme ruhsatındaki tüm alanları kullanırsa 21 köy tahliye 
edilme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

KAZDAĞI MİLLİ PARKI SINIRINA 75 RES TÜRBİNİ HAZIRLIĞI

Balıkesir Havran ilçesi Eybek Dağına yapımı planlanan 75 RES tribünü Kazdağı 
Milli Parkı ve Kazdağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı sınırında yer alıyor. Polat 
Enerji Sanayi A.Ş. tarafından Duygu RES adıyla yapımını planlanan RES projesi 
toplam 150,1 MWe kurulu güce sahip olacak.

HASANKEYF’İN YOK EDİLMESİNE AYM’DEN İZİN, TAŞIMA İŞLERİ YENİ 
RANT KAPISI OLDU

AYM, 12.000 yıllık geçmişi bulunan ve UNESCO’nun 10 kriterinden 9’unu yerine 
getiren Hasankeyf’i su altında bırakacak düzenlenmeye vize verdi. AYM’nin 
kararı doğrultusunda Dicle Nehri üzerinde inşa edilen İlısu Barajı nedeniyle 
Hasankeyf’teki yerleşim alanı daha üst bölgelere taşınacak. Taşınmaz tarihi 
eserler su altında kalacak.

Sular altında kalacak Hasankeyf kamulaştırmalar yoluyla boşaltılırken yeni 
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yerleşim yerindeki kültürel park alanına taşınan 550 yıllık Zeynel Bey türbesinin 
ardından 8 tarihi yapının daha taşınmasına başlandı. Basına yansıyan bilgilere 
göre, taşıma işlemleri için 2018 yılında yaklaşık 350 milyon TL harcandı.

BÜYÜKNOHUTÇU ÇİFTİNİN KAPATTIRDIĞI MERMER OCAĞI İÇİN 
YENİDEN ÇED BAŞVURUSU YAPILDI

Antalya’nın Finike ilçesinde doğayı tahrip eden taş ve mermer ocaklarına karşı 
yürüttükleri mücadeleyle tanınan ve geçen yıl Mayıs ayında katledilen Aysin 
ve Ali Büyüknohutçu çiftinin, mahkeme yoluyla kapattırdığı evlerine yaklaşık 
300 metre mesafedeki mermer ocağı için yeniden ÇED başvurusu yapıldı. Bartu 
Mermer firmasının ÇED başvurusu için 22 Mart’ta halkın katılımı toplantısı 
yapıldı.

BAKIRTEPE İNADI SÜRDÜ: 4. ÇED İLE DEVAM
Koç Holding’e bağlı Demir Export A.Ş. tarafından Sivas Bakırtepe’de işletilen 
altın madeninin üçüncü kez iptal edilen ÇED olumlu kararı daha avukatlara 
tebliğ edilmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2009/7 Genelgesi uyarınca 
hazırlanan yeni bir ÇED raporu için olumlu kararı verdi.

OVACIK ALTIN MADENİNE 3. ATIK BARAJI İZNİ
Bergama yakınlarındaki Ovacık Altın Madeni’nin üçüncü atık havuzuna verilen 
ÇED olumlu belgesinin iptali için açılan davada keşif yapıldı. Faaliyete başlarken 
“8 yıl çalışıp, bölgeyi rehabilite ettikten sonra gideceğiz” diyen şirket, 18 yıldır 
üretimine devam ediyor. Verimli Bakırçay Ovası’ndaki üç köyün ortasında 
bulunan Ovacık Altın Madeni tüm itirazlara rağmen yıllardır üretimine devam 
ediyor.

DÜNYA KÜLTÜR MİRASINA YENİ ALTIN MADENLERİ
“Ekolojik Hassas Bölge” olarak tanımlanan Bergama Kozak yaylasında bir altın 
madeni daha ÇED izni aldı. Maden endemik bitki ve hayvan türlerinin yanı 
sıra UNESCO Dünya Kültür Mirası Koruma Bölgesinde. Bergama ’da “ kayyım” 
tarafından yönetilen altıncı şirket Koza, Ovacık’ın yanı sıra Kozak Yaylası’nda iki 
yeni alanı daha madenciliğe açmaya hazırlanıyor. ÇED’i iptal edilen Gelintepe 
için yeni başvuru yapılırken buranın 4.5 km yakınındaki Kapıkaya’ya Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararı verdiği ortaya çıktı. Şirket, Kapıkaya 
altın, gümüş, bakır madenini “açık ocak” olarak işleteceğini açıkladı. Fıstık 
çamlarıyla dolu yöreden 21 bin ons altın, 12 bin ons gümüş ve 121 bin ons bakır 
çıkarılması öngörülüyor.
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KOZAK’TA BİLİRKİŞİLER EKOLOJİK HASSAS DENGE’Yİ GÖRMEDİ
İ�zmir Kozak yaylasının başlangıcı olarak kabul edilen Çukuralan’da işletilen altın 
madeni ile ilgili açılan davada bilirkişi raporu belli oldu. Bilirkişiler Koza Altın 
Şirketi tarafından işletilen Çukuralan altın madeninin üçüncü kapasite artışına 
da olumlu görüş bildirdi. Maden bu kapasite artışı ile bilim insanları tarafından 
“ekolojik hassas bölge” olarak tanımlanan Kozak yaylasına doğru genişlemeye 
devam ediyor. Kozak Yaylası gerek fıstık çamı yetiştiriciliği, gerekse endemik 
bitki varlığı ve su kaynakları ile yörenin can damarı durumunda.

BAKANLIK MEMURU HES ŞİRKETİNİN ORTAĞI ÇIKTI

Rize’nin Hemşin ilçesinde tepki çeken HES’i inşa etmeye hazırlanan şirketin 
ortaklarından birinin, projelerin denetimini yapan Rize Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İ�l Müdürlüğü’nde çalıştığı anlaşıldı. Şirketin ortağı ÇŞB memuru 
Abdül Muhsin Akarsu, Facebook’ta tartıştığı Hemşinlilere yönelttiği “Hangi 
yatırımcı yapacağı yatırımı önce halka soruyor da benden size sormadım diye 
alınıyorsunuz?” sorusuyla projelerin nasıl planlandığını da özetleyiverdi.

TEKİRDAĞ KUZEY ORMANLARI’NA YİNE TAŞ OCAĞI TEHDİDİ

Tekirdağ Saray’da Güngörmez Köyü’ndeki ormanlık alan taş ocağı tehdidiyle 
karşı karşıya. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirket, meşe 
ve gürgen ormanlarının bulunduğu alanda 3 milyon 500 bin ton üretim yapmak 
istiyor. Proje alanı geniş yapraklı orman alanı içerisinde kalıyor. Çalışmalar 
sırasında patlatma yöntemi de kullanılacak. Bölge sakinleri ve Saray Belediyesi 
taş ocağının yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile çevreye zarar vereceğini 
belirterek itiraz etti.

JES’LER AYDIN’DA HAYATI YOK EDİYOR!

Aydın Germencik Alangüllü’de Jeotermal Enerji Santrali (JES) yakınındaki 
1500 zeytin ve incir ağacı kurudu. Yörede hayvanlarda da sakat ve ölü doğum 
oranlarının arttığı ifade edilirken, Germencik İ�lçe Tarım’ın ağaç kurumaları ile 
ilgili “Hastalık” açıklamasını Zeytincilik Araştırma Enstitüsü yalanladı.  Verimli 
tarım arazilerinin jeotermal enerji santralı (JES) kuyularına feda edildiği 
Aydın’da açılmak istenen yeni 120 jeotermal kuyusu tepkiye sebep oluyor. 
Jeotermal kuyularının yoğunlaştığı Germencik ve Buharkent’te hava kirliliği 
de kanser oranı da yükselmiş durumda. Zeytin ağaçlarının kuruduğu bölgede, 
incirin de verimi düştü.
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CENGİZ HOLDİNG, KÖYLERE SİYANÜR HAVUZU KURDURUYOR

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyündeki yurttaşları göçe zorlayan 
Eti Bakır A.Ş.’nin, altın cevherini ayrıştırmak üzere siyanür havuzu kurdu. Bu 
durum bölge halkının yaşam alanlarının daralmasına neden oldu.

SULTANGAZİ’DE MADEN BÖLGESİ İLANI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İ�şleri Genel Müdürlüğünce, 
İ�stanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan bir alan maden bölgesi ilan edildi. 
Kuzey Ormanları’nda, Alibey Barajı’nın koruma havzasında  işletilen 13 maden 
ocağı,  Kuzey ve Güney olarak iki bölgede birleştirildi. İ�stanbul U� niversitesi 
Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan “Cebeci Maden Bölgesi Projesi”ne 
göre belirlendiği ifade edilen Cebeci Agrega Ocaklarının bulunduğu bölgede  
işletilmekte olan ocakların 10’nunda kireçtaşı (kalker), diğer 3’ünde ise 
kumtaşı (grovak) üretimi yapılıyor. Projede maden sahalarının işletme süreleri 
kireçtaşları için 25 yıl, kumtaşları için 44 yıl olarak planlandı. Toplam 1.000 
ha’dan büyük bir alan için verilen ruhsatların yasa kapsamında tek bir şirkete 
devredilmesi gerekiyor.

BURDUR’DA MERMER OCAKLARI VE KURAKLI YÜZÜNDEN 
FLAMİNGOLAR GİDECEKLERİ GÖLÜ ŞAŞIRIYOR

Burdur’da Tefenni, Karaman ve Yeşilova ilçelerinde neredeyse bütün dağları 
saran 50’yi aşkın mermer ocağı, Salda, Yarışlı, Burdur Gölü ve Akgöl gibi birçok 
gölü uğrak yeri olarak kullanan flamingo, akçabalıkçıl, dikkuyruk gibi çok sayıda 
göçmen kuş türü için de tehlike oluşturuyor.

NE DAĞ KALACAK NE DENİZ!

Ayvalık’ta denizden demir çıkarmak için verilen ruhsat alanı 1600 hektardan 20 
bine çıkarıldı. Çamyurt Dağı’ndaki maden için de kapasite artırılmak isteniyor.

AYVALIK’TA GRANİT OCAĞINA “ÇED GEREKLİ DEĞİL” KARARI

Ayvalık’ta yüzlerce ağaç, açılacak granit ocağı için kesilecek. 25 hektarlık alanda 
açılması planlanan granit ocağı için “ÇED Gerekli Değildir” kararı çıktı.

AYVALIK’TA İÇME SULARINI ARSENİKLE KİRLETEN MADEN 
‘KAZANILMIŞ HAK’ GEREKÇESİYLE KAPATILAMADI: AYNI KÖYE 
JEOTERMAL SONDAJINA BAŞLANDI

Utku Zirig
—> BAŞLIĞI alt sayfaya�
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2017 yılından bu yana bilinmesine rağmen Ayvalık’ın bazı köyleri arsenikli 
su içmeye devam ediyor. Arsenik oranının yüksek olmasının nedeni olarak 
gösterilen demir/bakır madeni  “kazanılmış hak” gerekçesiyle kapatılamayan 
Türközü köyü yakınlarında jeotermal sondajı açılmak için ÇED süreci başlatıldı.

FATSA’DA ŞİRKET YOK EDİYOR, BAKANLIK SEYREDİYOR

Fatsa’da taş ocağının verdiği zarar, yetkilerce tespit edilmesine rağmen, şirket 
kapasite artırımı başvurusu yaptı. Bakanlık başvuruyu onayladı, ÇED süreci 
başladı

5-) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

DÜNYA VE TÜRKİYE’DE SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Dünya Meteoroloji O� rgütü (WMO),2017 yılının en sıcak yıl olmasının ardından 
2018’in de kaydedilen en sıcak 4. yıl olduğunu duyurdu. Ocak-Ekim 2018 
döneminde ortalama küresel sıcaklık sanayi öncesi dönemin 1 derece üzerinde 
gerçekleşti. Açıklamada 2019’un 2018’den daha sıcak bir yıl olma ihtimalinin 
yüksek olduğu belirtildi.

Boğaziçi U� niversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’nın 
verilerine göre 2018 yılında Ocak-Temmuz aylarını içeren 7 aylık ölçümlere göre 
ortalama sıcaklık 15 derece oldu. Bu da 2018’in Türkiye’de son 47 yılın en sıcak 
yılı olduğu anlamına geliyor. Daha önce ilk 7 aylık veriler değerlendirildiğinde 
en sıcak yıl 2010’du. O yıl ilk 7 aylık sıcaklık ortalaması 14.5 derece olarak 
ölçülmüştü. 2018 yılı ilkbahar mevsimi de son 47 yılın en sıcak ilkbaharı olarak 
kayıtlara geçti. Türkiye’de son 44 yılın en kurak dönemi yaşandı.

SEL FELAKETLERİNDE ARTIŞ

Seller 2018’de pek çok kentte can ve mal kayıplarına yol açtı. Ordu’nun Fatsa ve 
U� nye ilçelerinde yaşanan seller ve heyelan en çok zararı sayıları her geçen gün 
artan maden ve taş ocağı işletmelerinin sondajları nedeniyle kesilen ağaçların 
bulunduğu bölgelerde yaşandı. İ�stanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Kocaeli, 
Bursa, Hatay, Antalya, Muş, Manisa, Trabzon, Rize, Muğla, Afyonkarahisar, 
Balıkesir, Erzurum, Bitlis ve Sakarya gibi pek çok şehirde, merkez ve kırsal 
alanlarında sel felaketleri yaşandı. Sellerin neden olduğu kayıplar 2018’de de 
arttı.
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AK PARTİ’NİN İKLİM POLİTİKASIZLIĞI

Tüm bu sorunlara rağmen Ak Parti’nin herhangi bir iklim politikası 
belirlememekteki ısrarı sürdü. Paris Anlaşması TBMM’ye getirilip onaylanmadığı 
gibi Ak Parti’nin gelişmiş ülkelerin yer aldığı Ek-1 listesinden çıkma talebi de 
2018 yılındaki İ�klim Zirvesi’nde “konu dışı” bulunarak reddedildi.

BM’DE KÜRESEL ÇEVRE ANLAŞMASI KARAR TASARISI ONAYLANDI: 
TÜRKİYE ÇEKİMSER KALAN 5 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Küresel Çevre Anlaşması’nın 
hazırlanmasının önünü açan bir karar tasarısını onayladı. Oylamada tasarıya 
sadece Türkiye, ABD, Rusya, Suriye ve Filipinler karşı çıktı.

KÖMÜR ISRARI YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Fiyatı gittikçe ucuzlayan temiz enerji yerine Türkiye’de termik santral ısrarı 
sürüyor. Kalitesiz kömürle çalışan termik santrallar hem doğayı yok ediyor, hem 
de tehlikeli atık üretiyor. TU� İ�K’in verilerine göre 2016’da termik santrallar, 12 
bin tonu tehlikeli, toplam 20 milyon ton atık üretti. Termik santrallar sadece 
2016 yılında 8.6 milyar metreküp su çekti. 2018 yılında Türkiye’de 60 termik 
santral projelendirilmiş ya da duyurulmuş durumda. Yeni termik santrallar 
doğa ve tarım arazilerinin bulunduğu Çanakkale, Adana, Trakya, Konya gibi 
yerlerde yoğunlaşıyor.

KÖMÜRE TEŞVİK TAM GAZ

2018’de de kömür madenciliği ve kömürlü termik santral yatırımları teşvik 
edildi. Büyük ölçüde suya ihtiyaç duyan kömürlü termik santrallere Türkiye’nin 
en verimli ovaları, kıyıları, ormanları ve zeytinlikleri termik santrallere feda 
edilirken iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımları da gün geçtikçe arttı. 
Düşük kaliteli yerli kömür pek çok santralde kullanılamadığı ve istenen verim 
alınamadığı için Rusya’dan, Kolombiya’dan ve Afrika ülkelerinden 2018’de de 
kömür ithal edilmeye devam etti. Türkiye’de termik santrallerin toplam kömür 
tüketimi 2018’in ilk altı ayında yüzde 19.5 artışla 44 milyon 124 bin 976 tona 
yükseldi.

KIYMETLİ TARIM ARAZİLERİ KÖMÜR İÇİN YOK EDİLECEK

Trakya, Eskişehir Alpu, Konya ve Karaman Ovaları gibi Büyük Ova ilan 
edilmiş değerli tarımsal bölgelerde kömür yatırımlarıyla ilgili ısrar sürdü. 
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Afyonkarahisar-Dinar, Eskişehir-Alpu, Karapınar-Ayrancı, Tekirdağ-Çerkezköy/
İ�stanbul-Çatalca gibi ülkemizin önemli tarımsal bölgelerinde yerli kömür 
madenciliği ve termik santraller projele elektrik üretme amaçlı hem kömür 
ocakları hem de termik santraller projelendirildi.

KIYMETLİ ŞİMŞİR ORMANLARI KÖMÜR TİCARETİ YÜZÜNDEN 
KURUYOR

Karadeniz’in tek yaşlı şimşir ormanı olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nca 
(WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterilen 
Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki şimşir ağaçları kömür şirketleri yüzünden kuruma 
tehdidi altında.

KÖMÜR YÜZÜNDEN 21 KÖY BOŞALTILMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Muğla Yatağan Termik Santrali’nin yaklaşık 9 kilometre kuzeyindeki Turgut 
köyünün zeytinliklerine kadar ulaşan açık ocak kömür madeni, işletme 
ruhsatındaki tüm alanları kullanırsa 21 köy tahliye edilme riskiyle karşı karşıya 
kalabilir.

7 TERMİK SANTRAL ZEHRE BOĞUYORDU: ÇATALAĞZI’NA YENİ 
SANTRAL

Termik santralin zehire boğduğu Çatalağzı Belediyesi ve halkı, 
beldeye yapılmak istenen yeni santralin yapılmaması için mücadele 
veriyor.

3. KEZ ‘ÇED İPTAL’ DENDİ AMA ALİAĞA’DA TERMİK SANTRAL HÂLÂ 
ÇALIŞIYOR

İ�zmir Aliağa’da faaliyet gösteren termik santralin genişletilmesi için 2010 
ile 2016 yıllarında verilen ‘ÇED Olumlu’ kararı, çevrecilerin açtığı davaların 
ardından iptal edildi.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın daha önce alınan iki 
mahkeme kararına rağmen 2017’de 3’üncü defa verdiği ‘ÇED Olumlu’ kararı, 
bir kez daha yargıdan döndü. Ancak termik santral hala faal. Aliağa termik 
santraller ve sanayi kaynaklı kirlilik nedeniyle can çekişiyor.
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6-) İMAR, YAPILAŞMA VE KENTLER

RANTIN BAŞKENTİ İSTANBUL

Kentsel rantın en yüksek olduğu İ�stanbul, Ak Parti’nin beton ve rant odakları 
politikalarını ağır sonuçlarını yaşayan kentlerimizin başında geldi.

Dünya şehirleriyle ilgili istatistiksel raporlar yayınlayan World Cities Culture’ın 
son raporunda İ�stanbul, sahip olduğu yüzde 2.2’lik yeşil alan oranıyla 34 şehir 
arasında son sırada yer alması Ak Parti’nin bu şehre yaptığı ihanetin boyutlarının 
net olarak görülmesini sağladı. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde, kişi 
başına düşen asgari yeşil alan miktarının 15 metrekare olarak belirlenmesine 
rağmen İ�stanbul’da bu oran kavşaklardaki, refüşlerdeki yol kenarındaki 
yeşillikler dahil edildiğinde dahi 5,98 metrekaredir.

EMSALSİZ İHANETTEN HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİ

İ�stanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı Bakanlıkların İ�stanbul’a “ ihanet ederek” 
kenti parsel parsel ranta açtıkları ortaya çıktı. İ�BB ve bakanlıklar, kentteki 76 
mega proje için imar planlarını değiştirdi ve ayrıcalıklı imar hakları tanıdı. 
Bununla da yetinmeyen şirketler, ayrıcalıklı imar haklarının kat kat üstüne çıktı.
Şehir genelinde 12 milyon 400 bin metrekare fazladan inşaat yapıldı. Fazladan 
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yapılan bu inşaatlardan tam 240 milyar 234 milyon 265 bin lira haksız kazanç 
elde edildi. İ�BB, ilçe belediyeleri ve bakanlıkların bu ‘ ihanet tablosuna’ göz 
yumdu.

ZAFER ANITIYDI RANTIN KANITI OLDU: GÖL ÜZERİNE KURULAN 
İSTANBUL HAVALANINI SU BASTI

2013 yılında yapılan bir hukuksuzluğun bedeli ağır oldu. İ�stanbul’da etkili olan 
şiddetli yağış nedeniyle 2018’de açılışı yapılan ana şantiye alanının bulunduğu 
bölge sular altında kaldı. Şantiyenin hemen alt bölümünde bulunan otopark 
alanındaki araçların sulara gömüldüğü görüldü. Havaalanı için hazırlanan ÇED 
raporunda 660 hektarı kapsayan göl alanları Bakanlıkça kabul edilen nihai 
ÇED dosyasından çıkarıldı. Meslek odaları da İ�stanbul’un Karadeniz kıyısında, 
Terkos gölünün bitişiğinde belirlenen 7 bin 594 hektar büyüklüğündeki alanın 
jeolojik ve tektonik yapısı nedeniyle havalimanı inşaatına uygun olmadığı 
yönünde raporlar yayınladı. ÇED Yönetmeliği değiştirilerek çevresel etkilerinin 
değerlendirmesinden muaf tutulan Havalanının daha önce göl olan ana şantiye 
alanını su bastı.

MARMARA 3. HAVALİMANI BALÇIĞI İLE DOLDU

3. havaalanı inşaatından çıkan milyonlarca metreküp hafriyatın Karadeniz’e 
döküldüğünü ve bu toprağın çamura dönüşerek İ�stanbul Boğazı ve Marmara 
Denizi girişinde balçık deryasına dönüştüğü ortaya çıktı.

KANAL İSTANBUL: YETER Kİ AK PARTİ’NİN BETON MİKSERLERİ VE 
HAFRİYAT KAMYONLARI DURMASIN!

Kanal İ�stanbul projesinin güzergahını açıkladı. Küçükçekmece-Sazlıdere-
Durusu güzergahını takip edecek proje yaklaşık 45 kilometre. İ�BB, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanal İ�stanbul’un hızla 
hayata geçmesi için protokol imzaladı. Protokole göre, Kanal İ�stanbul projesi 
ve 3. Havalimanı için bölge temizlenerek yeni yerleşim alanları yaratılacak. 
İ�stanbul’un su kaynaklarından Sazlıdere Barajı’nı yok edecek Kanal İ�stanbul, 
Karadeniz’den çıkacak dolgu malzemelerinin değerlendirileceği liman ve 
lojistik merkezi gibi yapıları barındırıyor.. Kuzey Ormanları ile bir bütün teşkil 
eden, korunması gereken tarım arazilerini de içine alacak proje İ�stanbul’a 
ve Marmara Denizi’ne telafisi imkansız zararlar verecek. Kanal İ�stanbul’un 
inşaatı sırasında yaklaşık 1.5 milyar metreküp hafriyat oluşacak. Kazıdan çıkan 
malzemeler kullanılarak Marmara’da 3 ada oluşacak.

Utku Zirig
HAVALİMANI�
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PARÇALANAN KUZEY ORMANLARI ARSAYA ÇEVRİLİP YAPILAŞMAYA 
AÇILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, katil mega projelerin etkisiyle Kuzey Ormanları 
içinde habis gibi büyüyen Göktürk’teki Kemer Country projesinde yeni villalar 
yapılmasının önünü açtı. Bakanlıkta askıya çıkan plana göre projenin Demirören 
Holding golf sahası olarak kullanılan 30 hektarlık özel spor alanında 306 yeni 
villa yapılacak.

MEGA PROJELER İÇİN 2.7 MİLYON METREKARE ALAN İMARA AÇILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 3. Havalimanı, Kanal İ�stanbul ve 3. 
Köprü’nün kesiştiği noktadaki Arnavutköy’deki 2.7 milyon metrekarelik arazi 
imara açıldı. Çevre Düzeni Planı’nda “tarım alanı” ve “su koruma havzası” olarak 
belirlenen araziye; konut, AVM, rezidans ve oteller inşa edilecek. İ�mara açılan 
tarım alanında 18 bin kişilik nüfus öngörülüyor.

KUZEY ORMANLARI’NDAN BİR PARÇA DAHA ÇALINIYOR: 
KEMERBURGAZ’DA  12.6 HEKTAR ORMAN ALANINA DAHA İMAR İZNİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İ�stanbul Kemerburgaz’da bulunan 12,6 hektarlık 
ormanlık arazisinin imara açacak bir plan değişikliğine imza attı. Değişiklikle 
birlikte ormanlık alana Galatasaray Spor Kulübü için spor tesisleri kurulacak. 
‘Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı’ amaçlı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı Değişikliği ile Kapalı Spor Tesisi Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan amaçlı 
Nazım ve Uygulama İ�mar Planı teklifi onaylandı. Söz konusu değişiklikle birlikte, 
alan yapılaşmaya açılacak.

ÖZEL HAREKÂT DA KUZEY ORMANLARI’NA TAŞINIYOR

İ�stanbul O� zel Harekât Şube Müdürlüğü Kemerburgaz’a taşınıyor. 3. Köprü, 
3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otobanı ile hançerlenen ve hâlâ İ�stanbul 
büyüklüğünde olan Kuzey Ormanları, büyük bir yapılaşma saldırısı altında 
direnmeye devam ediyor.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI KAMPÜSÜ TARİH OLDU

Yıllardır taşınması gündemde olan Marmara U� niversitesi’nin İ�letişim ve Diş 
Hekimliği Fakültelerinin bulunduğu Nişantaşı Kampüsü için düğmeye 2018’de 
basıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İ�stanbul en pahalı noktalarından Nişantaşı 
Teşvikiye semtinde ve İhlamur Kasrı’nın tarihi Sİ�T alanı sınırları içinde kalan 
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kampüs için yeni bir plan hazırlayarak askıya çıkardı. “U� niversite Alanı” 
fonksiyonu kaldırılarak  “Ticaret+Konut” ve  “Park” fonksiyonları getirildi. 
Emsale konu inşaat alanı 26 bin 887 metrekare oldu. Mart ayında DAP Yapı’ya 
ihale edilen alandaki ağaçların kesilmesine ve inşaat çalışmalarına başlandı.

HAFRİYAT KAMYONLARI VE BETON MİKSERLERİ CAN ALMAYI 
SÜRDÜRDÜ

2018’de Türkiye’de hafriyat kamyonu+beton mikseri ile 253 kişi hayatını   
kaybetti, 943 kişi yaralandı. 2018’de yalnız İ�stanbul’da 22 kişi hafriyat 
kamyonu+beton mikseri ile hayatını kaybetti. 22 kişiden 15’i hafriyat 
kamyonunun karıştığı olaylarda hayatını kaybetti. 2018’de Türkiye hafriyat 
kamyonu+beton mikseri ile can kaybı sayısında 2017’ye göre %80 artış 
görüldü. Faaliyetine ve trafikteki seyrine kamu denetiminde izin verilen hafriyat 
kamyonu+beton mikseri ile yaşanan 253 can kaybının yanısıra 2018’de kamu 
kurumlarının yürüttüğü çalışmalarda ve kamu araçları ile 274 kişi hayatını 
kaybetti.

YASSIADA YOK OLDU, SIRA SİVRİADA’DA
AKP’nin Yassıada’yı ‘Demokrasi ve O� zgürlük Adası’ adı altında yok ettiği 
hukuksuz projede sona gelinirken, bir diğer hukuksuz inşaat çalışması 
Sivriada’da başladı.

SEÇİM ÖNCESİ KENTLERE SON HANÇER: İMAR AFFI

Seçim öncesi açıklanan ekonomi paketi içerisinde yer alan ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet O� zhaseki’nin ‘imar barışı’ olarak nitelendirdiği ‘İ�mar Barışı, 
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İ�lişkin Kanun Tasarısı’ Meclis’te görüşülmeye başlandı. 
Değişiklikle birlikte, imar planı olmayan ruhsatsız yapılara ya da imar 
mevzuatına aykırı kaçak yapılara imar izni verilecek.

TARİHİ YARIMADA YAĞMASINA DA İMAR BARIŞI
İ�ktidarın doğa, tarih ve kent yağmasına ivme kazandırmak için çıkardığı 
“imar barışı”nın UNESCO’nun dünya mirası listesinde olan İ�stanbul’un tarihi 
yarımadasının yaklaşık yüzde 90’ınını da kapsadığı anlaşıldı. 12. yüzyılda 
yapılan Molla Zeyrek Camisi ve çevresi, Yedikule surları ve zindanı, Sultanahmet 
bölgesinin yarısı, Küçük Ayasofya ile Acemoğlu Hamamı, tarihi sarnıçlar gibi 
UNESCO’nun koruma listesindeki bölgelerde silueti bozan, hatta tarihi yapılara 
uzanan kaçak yapılar da imar barışına başvurdu.
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İBB, TOMA VE AĞAÇ SÖKME MAKİNELERİ İLE MAÇKA PARKI’NDA

İ�stanbul Büyükşehir Belediyesi, Maçka Parkı’nı tehdit eden tünel çalışmalarına 
yeniden başladı. Şişli-Beşiktaş sınırında bölgenin en büyük doğal alanı Maçka 
Parkı’na, ağaçlarına, dokusuna zarar verecek ve bölgeyi ulaşım aksına çevirecek 
Dolmabahçe-Levazım tünel projesi kapsamında Maçka Parkı’nın bir bölümü 
ve Beşiktaş Stadı’nın karşısındaki alan panellerle çevrildi, ağaçların sökümüne 
başlandı.

KANALİZASYON ATIKLARI MARMARA DENİZİNİ YOK EDİYOR

İ�stanbul Kadıköy Rıhtım’da yer alan İ�SKİ�’nin mevcut ön arıtma tesisinin sebebiyle 
2 milyon 230 bin kişinin atık sularının gerçek bir arıtma işlemi yapılmadan 
Marmara Denizi’ne pompalandığını ortaya çıktı. Sadece kanalizasyonlar değil 
fabrikaların zehrli atıklarıyla da kirlenen denizde canlı yaşam tehdit altında.

BEYKOZ KORUSU’NDAKİ ABRAHAM PAŞA ÇİFTLİĞİ TBMM SOSYAL 
TESİSİ OLDU

Beykoz Korusu’nda yer alan Abraham Paşa Çiftliğinin “Biyoçeşitlilik, Geofit 
(yumrulu çiçekler) Merkezi” olarak Tarım Bakanlığı’na yapılan tahsisi kaldırıldı. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce milletvekilleri için sosyal tesis yapılmak üzere 
TBMM’ye tahsis edildi. Koruma altında bulunan 265 dönümlük Beykoz 
Fidanlığı’nda yapılaşma başladı.

ÇEKMEKÖY’DE ASKERİ ALAN TOKİ ELİYLE İMARA AÇILDI

“Askeri alanlar yeşil kalacak” açıklamalarına karşın ormana dönüştürülmesi 
gereken alanlar imara açıldı. Çekmeköy’de, orman bitişiğinde tarım alanı 
niteliğindeki askeri alan TOKİ� eliyle imara açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından onaylanarak askıya çıkarılan İ�stanbul İ�li, Çekmeköy İ�lçesi, Taşdelen 
Mahallesi 461 parsele ilişkin imar planı değişikliği ile Askeri alan olarak 
kullanılmakta olan 187 bin 750 m²’lik alan, en az 1875 kişinin yaşayacağı konut 
ve ticaret alanına dönüştürüldü.

TOKİ, FLORYA’DA 34 DÖNÜMLÜK ASKERİ ALANI İMARA AÇIYOR

İ�stanbul, Bakırköy Florya’da 34 dönümlük askeri alan TOKİ� tarafından konut 
imarına açılıyor. TOKİ�, askeri lojmanların ve tesislerin bulunduğu alanının imar 
planını değiştirerek arazinin yüzde 60’ını konut, geri kalan bölümünü de özel 
okul, cami ve park olarak düzenledi.
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16/9 GÖKDELENLERİ TRAŞTAN KURTULDU: GEREKÇE HAKİM VE 
BİLİRKİŞİLERİN FETÖ’CÜ OLMASI

İ�stanbul’un siluetinin bozulmasının simgesi halini alan Zeytinburnu’daki 16/9 
gökdelenleri mahkeme kararıyla tıraştan kurtuldu. Mahkemenin gerekçesi 
ise “ilk yargılamadaki hakim ve bilirkişilerin FETO� ’cü olması” ile tıraşlama 
işleminin “telafisi zor ve imkansız zararlar doğurması” olarak gösterildi.

BİR MAHALLENİN DEPREM TOPLAMA ALANI TÜRGEV’E TÜRGEV’E 
PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

İ�stanbul’un U� sküdar ilçesine bağlı U� nalan Mahallesi’nin tek büyük deprem 
toplanma alanının da bulunduğu Şampiyon Spor Tesisleri’ne ait araziye Bilal 
Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 
(TU� RGEV) yurdu yapılmasına ilişkin ‘iptal davası’ İ�stanbul 11. İ�dare Mahkemesi 
tarafından reddedildi.

17 AĞUSTOS’UN YILDÖNÜMÜNDE AKP’YE SORU: NEREYE 
SIĞINACAĞIZ?

2001 yılında 480 olan Deprem toplanma alanı, İ�stanbul’da 2018’de 77’ye kadar 
düştü. İ�stanbul’da Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Fatih gibi ilçelerde deprem 
sırasında toplanma alanı yok.

KİPTAŞ’IN GÖZÜ SİLİVRİ’DEKİ TARIM ALANINDA

Silivri’de, 173 bin metrekarelik 2 kat imar izinli araziyi İ�BB’nin iştiraki Kİ�PTAŞ’ın 
satın alınca 12 kat inşaat izni verilmişti. İ�BB Planlama Müdürlüğü bile karara 
itiraz ederek belediyeyi “bölgede en fazla 6 kat” sınırı var diye uyarmıştı. Kİ�PTAŞ, 
satın aldıktan sonra, yapılaşma iznini 12 kata çıkardığı Silivri’deki arazinin 
yanındaki üniversite alanı olan araziye de göz dikti. Kİ�PTAŞ, İ�BB’ye yazı yazarak 
üniversite alanının da 12 kat imar izinli konut alanına dönüştürülmesini istedi.

İBB, CİHANGİR ROMA PARKINI TEL ÖRGÜLERLE AYIRDI

Cihangir’de bulunan Roma Parkı’nın bir bölümü çitlerle çevrildi, İ�stanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisi’ne dahil edildi.

ASKERİ ARAZİLERDE TALAN TAM GAZ: METRİS’E AVM GELİYOR

İ�stanbul Esenler’de bulunan tarihi Metris Kışlası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından imara açıldı. 191 hektarlık alanın imara açılması ile birlikte, 

Utku Zirig
TÜRGEV’E ÇİFT TEKRAR

BİR MAHALLENİN DEPREM TOPLAMA ALANI TÜRGEV’E PEŞKEŞ ÇEKİLDİ�
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bölgeye yeni bir yapı ve nüfus yoğunluğu getiriliyor. Söz konusu alan, Marmara 
Depremi’nin ardından toplanma alanı olarak belirlenen arazilerden biri. 
Tamamı kamuya ait olan bu alanın yapılaşmaya açılmasının ardından, araziye 
AVM de yapılabilecek.

BEŞİKTAŞ’TAKİ 30 DÖNÜMLÜK ASKERİ ALAN İMARA AÇILDI
TOKİ� imzaladığı protokol ile Jandarma Genel Komutanlığı’ndan devraldığı 
Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki Jandarma Dikimevi’nin bulunduğu yaklaşık 30 
dönümlük askeri alana ilişkin imar planı değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle onaylanan plana göre araziye cami ve 5 katlı konut yapılacak.

İSTANBUL KUZEYE DOĞRU BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR: YENİ HÂL 
MERA ALANINA YAPILIYOR
Ataşehir’den Tuzla’ya taşınması planlanan ve 2018’in sonunda açılacağı 
duyurulan sebze meyve halinin yapılacağı yer, yaşanan mülkiyet sorunları 
nedeniyle değiştirildi. Yeni hal, 226 bin 800 metrekarelik meralık alana 
yapılacak.

ANKARA’DA ŞEHİR HASTANESİ’NE YOL İÇİN AĞAÇ KIYIMI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Şehir Hastanesi’ne yeni bir yol daha 
açmak için Milli Botanik Parkı’nın bahçesinde ağaç katliamı yaptı. Aralarında 
mavi ladinlerin de yer aldığı, karaçam, söğüt ve kavak türünde yüzlerce ağaç 
yok edildi.

DİYANET’TEN ANKARA SOĞUK SU MİLLİ PARKI’NA OTEL GİBİ EĞİTİM 
MERKEZİ
Ankara Soğuksu Milli Parkı’ndaki Kızılcahamam Belediyesi’ne ait arazide lüks 
otel yapımı için Diyanet İ�şleri Başkanlığı devrede.. Atatürk’ün manevi kızı Prof. 
Dr. Afet İ�nan tarafından Kızılcahamam Belediyesi’ne hediye edildiği iddia edilen 
arazi üzerine yapılacak 10 bin 758 metrekarelik tesiste 220 yatak kapasitesi, 10 
süit oda, 250 kişilik konferans salonu, otopark, toplantı salonları, iki havuz ve 
yönetim ofisleri, yemekhane olacağı açıklandı.

ADANA’DA AKP-MHP İŞBİRLİĞİYLE ÇEVRE TALANI
Adana’da ÇED raporundaki uyarılar hiçe sayılarak Sarıçam’daki katı atık tesisinin 
çevresi imara açıldı. Tesisin yakınına toplu konut, stadyum ve üniversite binası 
inşa edildi.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, HAZİNE ARAZİSİ YAĞMASI

İ�zmir’de on binlerce sağlıksız konut yenilenmeyi beklerken AKP iktidarı 
Karabağlar’da 101 hektarlık boş hazine arazisini imara açıp “kentsel dönüşüm” 
bahanesiyle büyük bölümünü kamulaştırdı. Daha sonra İ�ller Bankası aracılığıyla 
ihaleye çıkılarak lüks konutların, AVM ve ticaret merkezlerinin yapımına 
başlandı.

VAHŞİ ÇÖP DEPOLAMA KARADENİZ’İ TEHDİT EDİYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişi 
güzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması çevre sağlığı açısından 
önemli bir tehdit haline geldi. Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçelerinde katı atık 
depolama alanlarının olmaması nedeniyle toplanan çöpler, Karadeniz sahil yolu 
kenarına dökülüyor. O� rülen duvarla Karadeniz sahil yolundan gelip geçenlerin 
göremediği çöp yığınları etrafa kötü koku yayıyor. Arhavi ilçesinde mahalle ve 
köylerden toplanan çöpler, ilçe girişine 5 kilometre mesafede Karadeniz sahil 
yolu kenarındaki eski taş ocağının bulunduğu alana depolanıyor.

TRABZON’UN DOĞASINA SERİ CİNAYET

Trabzon’un sahildeki kumsallarının % 86’sı dolguyla yok edildi. Dolgu için de 
verimli tarım toprakları kullanıldı. Tarıma verimli, dolguya dayanıksız toprak 
çamur olup balık üreme alanlarını da mahvediyor.

YEŞİL YOL’DA DOZERLER HIZLI, YARGI YAVAŞ

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre 
uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi’ne karşı doğal yapıyı korumak amacıyla açılan 
dava dosyasına bilirkişi raporu girdi. Orman sınırı üzerindeki çayır ve meraların 
ekolojik açıdan büyük öneminin olduğunu vurgulayan bilirkişi, sağlıklı mera 
ekositeminin dağ alanlarındaki toprak ve su kaynaklarının sigortası olduğuna 
dikkat çekti ve yol yapımının durdurulması gerektiğini belirtti. Ancak Yeşil Yol 
Projesi çalışmaları 1 Haziran’da tekrar başladı. Dozerler Samistal Yaylası’na 
kadar ulaşırken Avukatların yürütmeyi durdurma kararı talepleri sonuçsuz 
kaldı.

YEŞİL YOL İÇİN MİLLİ PARKTA DİNAMİTLİ KATLİAM İZNİ

Yeşil Yol proje çalışmalarında dinamit kullanmanın yasak olduğu alandaki 
patlatmalı yönteme Milli Park’ın izin verdiği ortaya çıktı. Karadeniz Bölgesi’nde 
8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki 
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Yeşil Yol Projesi çalışmaları sırasında kullanılan patlayıcıya bölgeyi korumakla 
yükümlü Milli Park’ın izin verdiği ortaya çıktı. Bölge Kaçkar Dağları Milli Parkı 
sınırları içerisinde yer alıyor ve bu bölgede patlayıcı kullanmak yasak.

YAZLIK SARAY İÇİN VATANDAŞLAR YERİNDEN EDİLİYOR

Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık saray için 65 dönüm olması beklenen 
kamulaştırılacak alanı 200 dönümü buldu, koyun tamamına yakınının 
“kapatılacağı” ortaya çıktı. 300 odalı sarayın inşaat alanı da 20 hektardan 65 
hektara çıkarıldı. Erdoğan’ın yazlık sarayı için 40 bine yakın sığla ve çam ağacı 
kesildi.

SADECE CENNET KIYILARA DEĞİL DENİZİ BİLE İMARA AÇTILAR

Doğa cenneti Akyaka, Turunç, Akbük gibi koyların da yer aldığı Gökova 
Körfezi’nde Sİ�T alanları Bakanlar Kurulu Kararı ile daraltıldı. Gökova Körfezi, 
Marmaris, Ula, Merteşe Bölgesi Bakanlar Kurulu kararı ile imara açıldı. 16 Mart’ta 
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Akbük’ten Bördübet Koyu’nun olduğu 
alana kadar orman ve deniz kıyılarının yer aldığı şeritte sit alanında daraltmaya 
gidildi. Karara göre 1’inci Sİ�T alanında 34.162 hektarlık alan, 12.544 hektar 
olarak belirlendi. Bu alanın 2.447 hektarı denizde yer aldı. 

“İMAR BARIŞI” YAĞMASI: ANTİK KENT ÜZERİNE İNŞA EDİLEN AVM 
TÖRENLE AÇILDI

O� zdilek Grubu, Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan Myrleia Antik Kenti 
üzerine inşa ettiği alışveriş merkezi ile ilgili imar barışından yararlanmak için 
Çevre Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak, ‘yapı kayıt belgesi’ aldı.

UZUNGÖL’Ü İŞLETEN KAÇAK YAPI SAHİPLERİ İMAR BARIŞI SIRASINDA

Seçimlerden önce açıklanan ‘imar barışı’ uygulaması, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan binlerce kaçak yapı 
sahibini harekete geçirdi. Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü doğa harikası 
Uzungöl’de, yıkım kararı bulunan kaçak yapıların sahipleri, uygulamadan 
yaralanmak için sıraya girdi. Kaçak yapı sahipleri, “Binalarımız yıkıldı yıkılacak 
derken böyle bir barışın gelmesi bizi oldukça şaşırttı” diyerek uygulamanın 
kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Utku Zirig
UZUNGÖL’DEKİ KAÇAK YAPILAR İMAR BARIŞI SIRASINDA�
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2 TAHTA, 3 ÇİVİ DE ‘İMAR BARIŞI’ KAPSAMINDA

Kaçak yapıların yasallaşmasına olanak sağlayan ‘imar affı’ fırsatçılara rant 
kapısı oldu. Yayla ve meralarda herhangi bir barakanın fotoğrafı çekilerek ‘yapı 
belgesi’ alınıyor.

BİR YANDAN YIKILIYOR, BİR YANDAN YAPILIYOR 

Rize’de dere yatağındaki 7 katlı bina için yıkım kararı verildi. Ancak Fırtına 
Vadisi’nde kaçak otel inşaatı yükseldi.

DOĞU KARADENİZ’DE DERELERİ DE KAÇAK İNŞAATLAR SARDI 

31 Aralık 2017’den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi 
fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu 
Karadeniz’de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseliyor. Yayla, mera ve özel 
koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da 
inşaat yapılmaya başlandı.

İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDEKİ KAÇAK REZİDANSLAR DA İMAR AFFINDA 

İ�stanbul Zincirlikuyu’da inşa edilen ve Mart ayında kaçak yapılaşma nedeniyle 
mühürlenen Çiftçi Towers’da imar barışından faydalanıp yapı kayıt belgesi 
aldı. Beşiktaş Belediyesi’nin 21 Mart 2018 günü mühürlediği projenin sahipleri 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak imar affından faydalandı. İ�nşaat 
çalışmalarının yeniden başladığı 180 metre uzunluğundaki 46 katlı iki kuleden 
oluşan projeyle ilgili alınan yıkım kararları da iptal edildi.

KAŞ BELEDİYE BAŞKANI: İŞ MAKİNALARINI DURDURAMIYORUZ

İ�mar barışından sonra, Antalya’nın Kaş ilçesinde hızla kaçak villalar yükseliyor. 
Heyelan bölgesine inşa edilen villalar ile ilgili Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, 
“Her türlü tedbire rağmen iş makinelerini durduramıyoruz.” dedi.

KOCAELİ’NDE ASKERİ ALANA “PARK YAPMAK” İÇİN AĞAÇ KESİLDİ 

Darıca’da bulunan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlası şehir dışına taşınmış 
ve boşalan alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Büyükşehir’in 
büyük ve örnek bir park yapacağını duyurduğu alanda ağaç katliamı yapılması 
büyük tepki topladı.
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AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI İÇİN TUZLA’DA ORMAN İMARA AÇILDI

Tuzla’daki 141 dönümlük ormanlık arazinin bir bölümü üniversite yapılmak 
üzere İ�stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açıldı. U� niversite yapacak 
olan Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı’nın yönetiminde Tuzla Belediye 
Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcıları Serhan Kural, Ahmet 
Çabuk, Mehmet Çelikel, Turgut O� zcan ve İ�smail Çolak ile bürokratlar yer alıyor.

DÜNYA MİRASINA KAZMA VURULDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ‘Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı 
Projesi’ ilk etabı kapsamında DSİ�’nin Dicle Vadisi’nde başlattığı sazlık ve bataklık 
ıslah çalışması ağaç kıyımına dönüştü. Silvan köprüsünden başlayan ıslah 
çalışması 21 km’lik bir alanı içine alıyor. Bataklık ve sazlık ıslah çalışması adı 
altında iş makinelerinin girdiği vadide kepçeler ağaçları eze eze ilerliyor. Ayrıca 
proje nedeniyle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri de 
zarar gördü.

AVM İÇİN KÖY ENSTİTÜSÜ PARKINDAKİ AĞAÇLAR KESİLDİ

Köy Enstitüleri için ‘ahır’ benzetmesi yapması ile sert eleştirilen Trabzon’un 
Beşikdüzü İ�lçesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu’ndan tepki 
toplayan bir icraat daha geldi. AKP’li belediye, Atatürk döneminden beri ilçe 
halkına hizmet veren 85 yıllık Köy Enstitüsü Parkı’nı, AVM yapmak için yıktı. 
Yıkımda onlarca ağaç kesildi, Atatürk’ün Park’taki büstü kaldırıldı. Halk fark 
etmesin diye Kandil gecesi alelacele yapılan yıkım operasyonu büyük tepki 
topladı.

AOÇ ARAZİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE KİRALANDI

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 
yıllığına kiralanmasını öngören maddenin de içinde yer aldığı Kanun Teklifi 
TBMM’de kabul edildi.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NDE VASİYETE İHANET TAM GAZ: ŞİMDİ 
DE MÜZE İNŞAATI

Kaçak Saray’ın karşısında bulunan ve birinci derecede doğal Sİ�T alanı olan 
Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ) ait ormanlık arazide 15 Temmuz Müzesi’nin 
yapımına başlandı. İ�nşaat nedeniyle yüzlerce ağaç kesilirken, kamyonların 
girip çıkması için yeşil alan içerisinde genişçe bir yol açıldığı görüldü. Müzenin 
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yapılacağı yerden çıkarılan topraklar, ormanlık alanın başka bölümünde yığıldı. 
Hafriyat kamyonları ve iş makineleri gün boyunca gidip geldi. Müzenin yapılacağı 
alanda inşaat yapılmasıyla AOÇ, önemli bir yeşil alanını daha kaybedecek.

KANALİZASYONDAN YANDAŞ ŞİRKETLERE PARA AKACAK

Hükümet, İ�stanbul Yeni Havalimanı, 3. Köprü, Avrasya Tüneli, Osmangazi ve 
Çanakkale Köprüleri ile şehir hastaneleri inşaatlarında kullandığı Kamu O� zel 
İ�şbirliği (KO� İ�) modelini daha yaygınlaştırmayı planlıyor. Hemen her projede 
iktidara yakın isimlerin görüldüğü ve yolsuzluğa zemin hazırladığı, yandaşa rant 
aktarma aracı olduğu, bütçeye aşırı yük getirdiği, garantilerle ülkenin 25 yıllık 
gelirine ipotek konulduğu gerekçeleriyle eleştirilen model altyapı projelerinde 
de uygulanmaya başlanacak.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA HAZİNE GARANTİSİ PROJE 
MALİYETİNE YAKLAŞTI

14.5 milyar dolarlık maliyeti olan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’ne sağlanan 
2.7 milyar dolarlık yeni taahhütle Hazine’nin ödeme garantisi verdiği dış 
borcun tutarı 11.3 milyar dolara yükseldi. Otoyolun ihaleleri iktidarın gözde 
şirketlerine veriliyor.

ZONGULDAK’IN FENER’İ TÜGVA’YA PEŞKEŞ ÇEKTİ

Zonguldak’ın cennet köşelerinden Sİ�T alanı kapsamındaki Fener Mahallesi’ndeki 
arazi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlunun yönetiminde bulunduğu 
TU� GVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı) alelacele verildi. Mahalle sakinlerin tüm 
karşı çıkışlarına rağmen aylık 3 bin 500 TL gibi düşük bir rakama bölgenin en 
değerli yerinin siyasi bir partinin arka bahçesi olan vakfa verilmesi Türkiye 
Taşkömürleri Kurumu’na (TTK) yönelik tepki yarattı.

CENGİZ ‘YANAN’ HÜSEYİN AVNİ PAŞA KORUSU’NA YAPI KONDURDU

U� sküdar Paşalimanı’nda bulunan ve içinde bir zamanlar 3 bin ağacın bulunduğu 
Hüseyin Avni Paşa Korusu’nda binlerce ağaç kesildi. Cengiz İ�nşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu tarihi koruda çok sayıda ağaç 
kesildi. Nedeni bilinmeyen bir yangınla kül olan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün 
yeniden yapımı sırasında yürütülen inşaat çalışmaları sonucunda 81 bin 511 
metrekarelik ormanlık arazi delik deşik edildi.
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İBB KUZGUNCUK’TA  9 HEKTARLIK YEŞİL ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM 
İLAN ETTİ
İ�stanbul Büyükşehir Belediyesi U� sküdar İ�lçesi Kuzguncuk Mahallesinde kendi 
mülkiyetinde bulunan yaklaşık 9 ha’lık alanı kentsel dönüşüm ve gelişim alanı 
ilan etti. Dönüşüm alanının büyük kısmı  aynı zamanda Nakkaştepe Musevi 
Mezarlığı’ndan oluşuyor.

YAPILAŞMA SIRASI PİYER LOTİ’DE
İ�stanbul Eyüpsultan İ�lçesi, Gümüşsuyu Mahallesinde 28 ada ile 131 parsel 
içeren ve Kırkmerdiven olarak bilinen bölge yani nam-ı diğer Piyer Loti’nin, 
Sİ�T alanı olarak kabul edildiği halde yapılaşmaya açıldığı ortaya çıktı. Alan aynı 
zamanda bir koru ile de çevrelenmiş durumda.

YALOVA’DA DEPREM TOPLANMA ALANINA YAPILAŞMA TEHDİDİ

Yalova’da, beklenen Marmara depreminde Süleymanbey Mahallesi içinde halkın 
toplanma alanı olarak kullanılabileceği sayılı yerlerden biri olan Meteoroloji 
alanında yapılaşma tehdidi sürdü. Ağaçların taşındığı alanda yapılacak okul 
inşaatına mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

7-) ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İHLALLERİ VE HUKUK
Çevresel Etki Değerlendirme süreci 2018’de de hükümsüzdü.

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında 400’den fazla proje için “ÇED 
Olumlu” kararı verilirken sadece 4 projeye “ÇED Olumsuz” kararı verildi. 
Binlerce projede ise yine Çevresel Etki Değerlendirmeye gerek duyulmadı.
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2018 yılında 3 binin üzerinde projeye ÇED Gerekli Değil kararı verilirken 2018 
yılı sonunda Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmayan projelerin sayısı 60 
binin üzerine çıktı.

ÇED süreçlerini işlevsiz kılan 2009/7 genelgesi 2018 yılında da ÇED kararlarını 
iptal eden yargı kararlarını işlevsiz hale getirmek için defalarca kullanıldı. 
ÇED 2018 yılında da halkın katılımına imkan vermeden, Ak Parti’nin rant 
hırsını hayata geçirme anlayışı çerçevesinde göstermelik olarak uyguladığı bir 
prosedür olarak kaldı.

TARIM ARAZİLERİNİ YOK EDECEK DEĞİŞİKLİĞE DANIŞTAY ENGELİ

Eskişehir Valiliği Toprak Koruma Kurulu’nca Alpu Ovası’nda kurulması 
planlanan kömürlü termik santralin yapılabilmesi için Alpu Ovası’nın tarım 
dışına çıkarılması konusunda oylama yapılmıştı. 10 üyeyle yapılan toplantıda 6 
‘evet’, 4 ‘hayır’ oyu verilmiş; ancak karar yeter sayısı 2/3 olduğu için ret kararı 
verilmişti. Bunun üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Koruma 
Kurulu’nca yönetmelikte değişiklik yapılarak, kararların salt çoğunlukla 
alınması hükmü getirilmişti. Danıştay 10’uncu Dairesi tarafından bu yönetmelik 
değişikliği hakkında yürütmenin durdurulması kararı verildi.

SİYANÜRE KARŞI ÇIKAN FATSALILARA AYM’DEN SEVİNDİREN KARAR

Anayasa Mahkemesi, siyanürle ayrıştırma yapan altın madeni şirketine karşı 
eylem yapan Fatsalılara verilen cezaya ‘hak ihlali’ dedi.

ORMANIN ÜNİVERSİTEYE TAHSİSİNE AYM DUR DEDİ

18 Haziran 2017 tarihinde kabul edilen 7034 sayılı Türk – Japon Bilim ve 
Teknoloji U� niversitesi kuruluşuna dair kanunun Pendik’te bulunan orman 
alanlarını üniversiteye tahsis eden Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası iptal edildi.

TMMOB RAPORU ORTAYA ÇIKARDI: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KANSERE 
ÖNLEM YOK

İ�stanbul Asbest Raporu’na göre İ�stanbullular kanser yapıcı özelliği ile bilinen 
asbest tehdidi ile karşı karşıya. Yıkımlarda denetim, kontrol yok. Rapor, 
İ�stanbul’da iktidarın rantçı politikalarıyla hız kazanan kentsel dönüşüm için 
binaların yıkımı sürerken, insanların sağlığının göz ardı edildiğini ortaya koydu. 
Yıkılan ve yıkılması planlanan milyonlarca binanın neredeyse tamamı, başta 
akciğer kanseri olmak üzere birçok solunum hastalığına neden olan asbest 
içeriyor.



46

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ İÇİN ÇED REZALETİ: 700 BİNE YAKIN 
AĞAÇ KESİLDİ, HALKIN KATILIMI TOPLANTISINA HALK ALINMADI

Türkiye’nin ikinci nükleer santralı için düğmeye basıldı. ÇED süreci başlayan 20 
milyar dolara mal olması beklenen santral İ�nceburun’da orman arazisi içinde 
kurulmak isteniyor. Dosyaya göre proje kaplayacağı alan Sinop Abalı köyü 
İ�nceburun’da yaklaşık bin hektarlık “Devlet Ormanı” olarak ifade ediliyor. Bu 
alanın yaklaşık 102,5 hektarının santral alanı olarak kullanılması planlanıyor. 
Bölgede dört reaktör inşa edilecek. Alanda nükleer ada, türbin adası, yardımcı 
tesisler ve diğer birimleri kapsayacak dört nükleer ünite oluşacak. Kazı 
çalışmalarının 2019’da başlaması ve ilk reaktörün 2025’te devreye alınması 
planlanıyor.

Nükleer karşıtlarının halkı bilgilendirme çabaları ise daha önce olduğu gibi 
2018 yılında da birçok yerde engellerle karşılaştı. Sinop Nükleer Santralı için 
ÇED kapsamında yapılan halkın katılımı toplantısı bu engellerin en somut 
örneğiydi. Projenin 6 Şubat 2018 tarihinde yapılan toplantısına Sinopluların 
alınmaması için otobüslerle il dışından taşınan sivil kıyafetli insanlarla toplantı 
salonu sabahın erken saatlerinde doldurulmuştu. Aralarında Sinop Belediye 
Başkanı ve milletvekillerinin de olduğu Sinoplular ise polis barikatıyla karşılaştı 
ve içeri alınmadı.

KAMUOYUNDAN GİZLENEN ERGENE VE DİLOVASI’NDA YAPILAN 
KANSER ARAŞTIRMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gıda Mühendisi, akademisyen Bülent Şık’ın Ergene ve Dilovası’nda 2011 -2016 
yılları arasında yapılan araştırmanın kamuoyundan saklandığını açıkladı.

U� lkemizde kanser vakalarının en fazla görüldüğü bölgelerden olan Kocaeli 
(Dilovası) ile Ergene Nehri Havzasında yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 
illerinde çevresel ortamlarda bulunan kanserojen (kanser yapıcı) kimyasalları 
tespit etmek amacıyla 2011-2016 yılları arasında kapsamlı bir araştırma 
çalışması gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda halk ve çevre sağlığı açısından 
çok önemli bulgular elde edildi.

Bakanlığın halktan gizlediği çalışmada insan sağlığını tehdit eden pestisitin taze 
fasulye, biber, hıyar, marul, maydanoz, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı 
limitlerini çok aştığı ortaya çıktı. Sularda ise yine kanserojen etkisi bilinen 
hidrokarbon kalıntıları tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamadığı araştırmada incelenen 524 gıdanın yüzde 
51.1’inde birden çok sayıda pestisit kalıntısı çıktı. Kansere neden olan pestisitler 
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özellikle anne karnındaki bebekler ve çocuklar için büyük tehlike. Ayrıca 
araştırmada, endüstride kullanılan çeşitli kimyasal atıkların sulara ve gıdalara 
arsenik geçirdiği tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamadığı kanser raporu, korkutucu sonuçlara işaret 
ediyor. O� zellikle endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı olarak, içtiğimiz sular 
da zehirli. Kocaeli’nde analiz edilen 106 su örneğinden yaklaşık yarısında 
alüminyum bulundu, yüzde 10’u sınır değeri aşıyor. Ergene Havzası’nda analiz 
edilen suların ise yaklaşık yüzde 42’si arsenikli ve bu değer Antalya’dan 15 kat 
fazla

“DİLOVASI’NDA KANSERDEN ÖLÜM ORANI YÜZDE 33.7

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Dilovası’nda kanserden ölüm oranının 
yüzde 33.7 olduğunu açıkladı. 2017 yılında kanserden ölümlerin oranının 
dünyada yüzde 12.5, Türkiye’de yüzde 12.9, Kocaeli’de ise yüzde 18.9 olduğu 
açıklandı.

ISPARTA’DA TARİHİN VE DOĞANIN ÜZERİNE YAPILACAK MERMER 
OCAĞINDA ÇED SKANDALI

İsparta’nın Çukurca Köyü’ne yapılacak mermer ocağı projesi için verilen “ÇED 
Gerekli Değildir” kararı bölgede Roma dönemine ait antik kalıntıların ortaya 
çıkması sonucu durdurulmuştu. Ancak projeyi üstlenen firmanın ısrarları 
sonucunda İsparta Çevre ve Şehircilik İ�l Müdürlüğü yeniden ÇED süreci 
başlattı. İsparta’nın Sütçüler ilçesindeki mermer ocağı projesine 150 kilometre 
mesafedeki Gönen ilçesinin bilgileri eklenirken, rant için yüzlerce bitki ve 
hayvan türü de yok sayıldı. Projeyle ilgili hazırlanan dosyada ayrıca Türkiye’de 
olmayan bir bakanlığa da taahhütname yazılarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
adı “T.C. Orman ve Tarım İ�şleri Bakanlığı” olarak kullanıldı.

Farklı kıtalara ait üç ayrı bitki coğrafyasından türlerin bir arada yaşayabildiği 
bölgede, yalnızca mermer ocağı ruhsatı verilen alan ve çevresinde 32’si endemik 
221 bitki taksonu tespit edildi. Nesli tehlike altındaki kızıl akbaba, kaya kartalı, 
Anadolu sıvacısı ve dağ keçisi gibi canlı türlerine de ev sahipliği yapan Çukurca 
ve çevresindeki zengin doğal yaşam, yalnızca 12 yıllık mermer ocağı işletmesi 
uğruna göz göre göre yok edilecek.

ÇİFTÇİ GDO’LU TARIM İLACI NEDENİYLE MONSANTO’YA DAVA AÇTI

İ�zmirli çiftçilerin GDO’lu tarım devi Monsanto’ya açtığı lisans iptali davasının 
ardından Balıkesirli bir çiftçi de Monsanto’nun kanserojen glifosat içeren tarım 
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ilacı Roundup nedeniyle sağlığından olduğunu iddia etti. Savaştepe Yeşilhisar 
Köyü’ndeki tarlasında çilek yetiştiriciliği yapan Halil İ�brahim Balcı, otları 
öldürmek için kullandığı zehrin vücudunun sinir sistemini bozduğu için denge 
kaybı ve yürüme zorluğu yaşadığını ileri sürdü. Balcı, doktorların da bu yönde 
teşhis koyduğunu aktardı.

ETİBOR’DA ASİT TANKI PATLADI

Kütahya Emet’teki Etibor İ�şletmesinde asit tankında meydana gelen patlama 
sonucu yaşanan sızıntı çevre faciasına yol açtı. Tanktan sızan asit Espey 
deresinde akarken çevrede insanlar soluk almada zorluk çekti. Asit sızıntısı 
açık arazide uzun süre akmaya devam ederken, civarda yüzlerce dönüm tarım 
arazisi sızan zehirlendi, asit buharından dolayı ürünler de zarar gördü.

İZMİR GAZİEMİR’DEKİ NÜKLEER SKANDAL SÜRDÜ

İ�zmir’in ortasında Gaziemir’deki eski kurşun fabrikası tesislerinde limitlerin 
219 katı radyasyon ölçülmeye devam etti. Yıllardır çözüm bulunamayan sorun 
ciddi halk sağlığı risklerine neden oluyor ve gelecekte artması muhtemel 
nükleer atıklarla ilgili

HAYVAN TİCARETİ: CANLI HAYVANLAR YOLDA

28 bin büyükbaş hayvan ile birlikte Türkiye’ye doğru yola çıkan NADA 
gemisindeki hayvanların zehirli kimyasallara maruz kaldığı ortaya çıktı. AKP 
hükümetinin “ucuz et” politikası kapsamında yaptığı canlı hayvan ticareti, 
beraberinde büyük riskleri de getirmeye devam ediyor.

HAVASI TEMİZ YERLERİN SAYISI AZALIYOR

Türk Toraks Derneği’ne göre, her geçen yıl Türkiye’de havası temiz olan 
yaşanacak yerler azalıyor. Havası en kötü olan noktalar Amasya Şehzade, Bursa, 
Manisa, Adana Meteoroloji ve Denizli Bayramyeri ile Niğde oldu.

İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU İLE İLGİLİ 7 YIL SONRA GELEN KARAR: BU 
SÜREDE YOL TAMAMLANDI

İ�zmir-İ�stanbul Otoyolu’nun yapımına karşı açılan davada Danıştay 14. Dairesi, 7 
yıl sonra karar verdi. Bu sürede yolun yüzde 98’inin tamamlandığı vurgulanarak 
kararda “Yol tamamlanma aşamasına geldi ve ekonomiye katkı veriyor” denildi.
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HIZLI TRENİN TAŞ OCAKLARI İÇİN ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), proje kapsamında kullanmak 
üzere andezit ocağı ve kırma eleme tesisi kurmak için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı aldı. Taş ocağı için binlerce ağaç 
kesilecek.

JMO’DAN UYARI: KÖPRÜBAŞI’DA HALK RİSK ALTINDA

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İ�zmir Şubesi yaptığı açıklama ile Manisa’nın 
Köprübaşı ilçesindeki uranyum madenciliğinin olumsuz etkilerinin sadece 
Köprübaşı ilçesini değil Selendi, Kula, Gördes ilçelerine bağlı yerleşim yerlerini 
de kapsayabileceğini belirtti. Köprübaşı’da MTA tarafından 1974-1982 yılları 
arasında deneme amaçlı uranyum madenciliği yapıldığını ve bu tesislerde önemli 
oranda “sarı pasta” denilen nükleer yakıt hammaddesi elde edildiği belirtildi. 
MTA tarafından gerçekleştirilen uranyum madenciliğine son verilmesinden 
bugüne, bölgede gerek toprakta gerekse yeraltı sularında yüksek radyasyon 
ve uranyum bulunduğunun birçok kez tespit edildiğini belirten JMO, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) alana ilişkin kamuoyuna detaylı açıklama 
yapmadığını dile getirdi.

DANIŞTAY’IN ÇED’İNİ 3 KEZ İPTAL ETTİĞİ ÇEŞME’DEKİ TAŞ OCAĞINA 
TEKRAR İZİN VERİLDİ

İ�zmir’in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi’nde kurulan kalker ocağı ile 
kırma- eleme tesisi için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu 
gerekli değildir’ kararı, üçüncü kez mahkemeden döndü. Bölgedeki tesisin 
bulunmasına karşı olanlar kapatılmasını beklerken, firma sahibi, kapasite artışı 
talebiyle yeni bir ÇED başvurusunda bulundu.

ŞİLE YEŞİLVADİ’YE MADEN İZNİ ÇED’SİZ VERİLDİ

İ�stanbul’un Kuzey Ormanlarının, Şile, Yeşilvadi kesiminde kalker ocağına izin 
verildi. Daştan Madencilik’in yılda 550 bin ton kalker çıkarma hedefiyle izin 
istediği saha için ‘ÇED gerekli değil’ kararı verildi.  Danıştay kararına rağmen 
24.67 ha alan için yapılan başvuru kabul edildi.
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