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Sn. AHMET ÜLKÜ KUTENGİN (MARMARİS ÇEVRECİLER DERNEĞİ Tepe Mahallesi 33. Sokak No: 47/ 4 

MARMARİS) İlgi : 07.09.2016 tarihli ve 79729411-622.03/603924 sayılı BİMER başvurusu İlimiz, Marmaris 

İlçesi, Hisarönü Mahallesi, Değirmenyanı Mevkii içerisinde Kurumumuzca sürdürülmekte olan makinalı 

çalışmalara ilişkin olarak vermiş olduğunuz BİMER başvurunuzda bahsi geçen konular, Şube 

Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Yazınızda bahsi geçen ve doğaya verilen zarar olarak nitelendirilen 

ıslah çalışmasının yapılmakta olduğu dere, 600 m yüksekliklerdeki tamamen ormanlık alanla kaplı Karadağ 

civarından gelerek Hisarönü Mah. Ergöz mevkiinde (Değirmenyanı Mevkii) tarım arazilerinin yanısıra 

yerleşim yerleri arasından geçerek Hisarönü Körfezine mansaplanan KAZAN DERESİ'dir. Değirmenyanı 

Mevkii içerisinde Uzunöz Deresi ile Başyurt Deresi'nin da katılımıyla yörede her yıl değişik periyotlarda ve 

değişen zarar oranlarında büyük taşkınların meydana gelmesine ve hatta 2010 yılında olduğu gibi 

Marmaris-Hisarönü karayolu üzerinde zaman zaman ulaşımın aksamasına sebebiyet veren Kazan 

Deresi'nin kalıcı ıslahı konusu, geçtiğimiz yıllardan beri Kurumumuzun gündemindedir. İçerisinde yoğun 

olarak Günlük (Sığla) ağaçlarını barındıran ve bu nedenle kısmen müdahale edebildiğimiz söz konusu dere 

yatağında kesintisiz su akışının sağlanması ve yörenin her yıl karşılaşılan taşkın zararlarından kurtarılması 

amacıyla konu İdaremizin yatırım proğramına alınmış olup "21. Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın 

Rüsubat İstikşaf Raporu ve Proje Yapımı 1. Kısım İşleri" içerisinde "Marmaris-Hisarönü Mahallesi Kazan 

Deresi ve Yan Kolları Taş. Kor." adı altında yer alan işle ilgili olarak proje çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak 

Kazan deresi güzergahı boyunca bazı kısımlarda ortaya çıkan mülkiyet sorunları nedeniyle işin ihale 

aşamasına gelmesinin zaman alacağı düşüncesiyle öncelikle makinalı bir çalışma yapılması düşünülmüştür. 

Bu düşüncenin hayata geçirilmesi amacıyla İdaremizce yapılan resmi yazışmalar sonucu ilgili Kurumlardan 

alınan gerekli izinler doğrultusunda hareket ederek sadece yatak içerisinde çalışan iş makinamızın hareket 

kabiliyetini engelleyen ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tespit edilen ağaçların yine adı 

geçen Kurum tarafından kısım kısım kesilmesini takiben makinalı çalışmalarımız devam etmektedir. 

Kurumumuzca büyük bir titizlik içerisinde sürdürülmekte olan ıslah çalışmalarımızı tek yönlü olarak 

değerlendirmek doğru değildir. Bu yörede yaşayan vatandaşlarımızın hemen hemen her yıl karşılaştığı ve 

şahit olduğu taşkın olaylarıyla ilgili görüntüler halen Kurum arşivlerimizde mevcut olduğu kadar yöre halkının 

da belleklerinde tazeliğini korumaktadır. Taşkınlar sonucu tarım arazilerinde karşılaşılan toprak kayıplarının 

yanısıra yerleşim yerleri arasında da telafisi imkansız sonuçlarla karşılaşmamak, olması muhtemel can ve 

mal kayıplarının önüne geçebilmek düşüncesiyle yapmakta olduğumuz çalışmalarla birlikte mülkiyet 

sorununun aşılması halinde 5360 m uzunluğundaki projeli çalışmalarımızın gerçekleşmesi ile 4 700.00 da 

tarım arazisinin yanısıra 55 adet konut (günümüz şartlarında değişkenlik gösterebilir) ile 1 Sağlık Ocağı ve 1 

caminin Kazan Deresi taşkınlarından korunması hedeflenmiştir. Bilgilerinize ve gereğini arz / rica ederim. 


