MARMARİS ÇEVRECİLERİ DERNEĞİ-MÇD, DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ
BRİFİNG BİLGİLERİ
Derneğin Stratejik Planı hazırlanmış, Amaç doğrultusunda ve bilimsel
yöntemle, yasalar çerçevesinde çalışması için uygulamaya konulmuştur.
Temmuz 2010

Bilinçlendirme ve kirliliği önleme faaliyetlerimiz kapsamında; Çevre
temizliği uyarı ve bilinçlendirme tabelaları Marmaris Kent içi ve körfez
bölgesinde en çok çevre kirliliği yaratılan noktalara belediyemiz ile birlikte
dikilmiştir. Tabelaların sponsorluğu Marmaris Ticaret Odası tarafından
üstlenilmiştir. Marmaris Şoförler Odasına bağlı olarak çalışan tüm toplu
taşıma araçlarına bilinçlendirme logoları yapıştırılmıştır.16 Mart 2011

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile MÇD' nin müşterek düzenlediği
Marmaris Körfezi Biyolojik Araştırma ve Su Kalitesi Analizi Çalışmaları, 12
Mayıs 2011 tarihinde başlatılmıştır. Marmaris Körfezinin bütün su kalitesi
ve oşinografik özelliklerini belirleyebilmek için yaklaşık birer deniz mili
aralıklarla 18 istasyon belirlenmiş, Körfezde bir yıllık döngüyü yakalamak
için 29 Nisan 2012 tarihine kadar 12 ay süre ile örnekleme alınarak, bir
yıllık süreçte; 17 parametrede toplam 11026 gözlem,ölçüm ve analiz
yapılmıştır.

15 Nisan 2011 tarihinde başlatılan proje ile,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
koordineli olarak okullara “Çevre Uyarı Afişleri” asılmıştır. Çevre bilincinin
ilköğretimden başladığının farkında olarak, Marmaris ve köylerindeki tüm
okullara öğrencilerimizin göreceği yerlere asılmaları sağlanmıştır.

5 Haziran 2011 tarihinde, DoğArt 1. Uluslararası Marmaris Kültür Sanat
ve Çevre Festivali kapsamında verilen “Yılın Araştırmacı Çevreci Kuruluşu”
ödülü, Çevre sorunlarına yönelik bilimsel araştırmaları koordine
ederek, ilgililere çözüm önerileri ile ulaştırdıkları için, bu yıl derneğimize
layık görülmüştür.

Marmaris Çevrecileri Derneği- MÇD ile Muğla Üniversitesi-Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Rektörlüğü arasında “Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Sözleşmesi” 25 Temmuz 2011 tarihinde imzalanmış olup,Yapılan ortak
çalışmaların başarısı üzerine, Üniversitenin teklifi ile 27 Şubat 2014
tarihinde süresiz olarak uzatılmış ve kapsamına tüm fakülteler alınarak
yeniden imzalanmıştır.

2011 yılından bu yana körfezde meydana gelen çeşitli deniz kazalarında
çevre felaketi yaşanmaması için Liman İşletmeleri ve Sahil Güvenlik K.lığı
ile koordine kurularak enkaz etrafında sızıntı bariyerleri konulması
sağlanmıştır.

8. 11 Eylül 2011 tarihinde Marmaris Çevrecileri Derneği ve Muğla
Üniversitesinin sürdürdüğü, Marmaris körfezine akan azmak ve derelerin
son durumlarının ve mevkilerinin belirlenmesi çalışması Yrd.Doç Dr. Nedim
Özdemir koordinatörlüğünde yerinde incelenerek fotoğraflanıp,
yağmurlarla hareket kazanacak derelerin üzerinde Üniversite ekipleri
tarafından yapılacak bilimsel çalışmanın planı hazırlanmıştır.

7 Ocak, 2012 Marmaris Çevrecileri Derneği ve Muğla Üniversitesi işbirliği
ile yapılan Marmaris Körfezi analiz çalışmaları hakkında Marmaris Sahil
Grup Komutanlığı personeline bir brifing verildi.
Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet
Nuri Tarkan ile Yrd. Doç Dr. Nedim Özdemir’in yapılan çalışmalar hakkında
birer sunum yaptığı toplantıya Marmaris Sahil Grup Komutanı SG Albay
Fatih Erhan’ın yanı sıra komutanlıkta görevli bot komutanları ile birlik
personeli katıldı.

19 Mayıs, 2012 Marmaris Çevrecileri Derneği Eğitim Programları
çerçevesinde bu yılki ikinci eğitimi Kenan Evren İlköğretim okulunda
gerçekleştirdi. MÇD Başkanı Ahmet Kutengin, MÇD Yönetim Kurulu üyesi
psikolog Sevil Öksüz ve Mukbil Gülkokan, Kenan Evren İlköğretim okulu
bilgisayar sınıfında bilgilendirme sunumu yaptılar. Kenan Evren İlköğretim
Okulu 4 B Sınıf Öğretmeni Asiye Akar tarafından bilgilendirme semineri
için davet edildiklerini belirten MÇD başkanı Ahmet Kutengin eğitim
çalışmalarının aralıksız devam edileceğini söyledi. Sınıf öğretmeni Akar da
çevre kirliliği canlıların yaşam alanını nasıl etkiler konusunu işlediklerini,
öğrencileri çevre gönüllüsü olarak yetiştirebilmek için çalıştıklarını, bu
kapsamda da MÇD’yi okula davet ederek sunum yapmalarını istediklerini
söyledi. 4 A sınıf öğretmeni Nurcan Özsarp da, Fen, Sosyal bilgiler ve

Türkçe derslerin de çevre konusunu işlediklerini gerçekleştirilen seminer
ile çocukların aldıkları bu bilgileri pekiştirdiklerini ifade etti.

12 Haziran 2012 Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, yıl boyunca çeşitli
şekilde kirlenen ormanları 60 işçi, ayrıca Amutalan Belediyesi ve MÇD
katkılarıyla temizlendi. Bu yılın üçüncü temizlik çalışmasını başlattıklarını
belirten MÇD Başkanı Ahmet Kutengin, farklı kurum ve kuruluşlarla yapılan
bu çalışmanın, her zaman arzu edilen toplu bir mücadele olduğuna
değindi. Kutengin, “Bizler temizledikçe ormanlarımız, duyarsız insanlar
tarafından kirletilmeye devam ediliyor. Belirli bölgelere güvenlik kamerası
yerleştirmek de dahil olmak üzere birtakım önlemler almayı düşünüyoruz.”
dedi.

24 Haziran 2012 MÇD Duble yol onarım takibi. Marmaris Duble Yol inşaatı
9 yerden çökme yapmış müteahhit firma günümüze kadar onarım
çalışmalarını sürdürülmüştür. MÇD Olarak da Marmaris için ve bilhassa kış
aylarında olabilecek istenmeyen çöküşler ve görülebilecek Zararlar nedeni
ve çalışmaları takip etmek amacı ile sık,sık bölgeye gidilmiştir.Yol
çalışmaları sırasında traşlanan yol kenarlarındaki yüksek bölümlerden
kayaların hala yola dökülmeleri, binlerce ağaç kesilmiş olması nedeni
meydana gelen erozyon la toprakların Marmaris körfezini dolmasının
yanında traşlanan yolun üstünde kalan ağaçların tam sınırda olması
köklerinin açığa çıkması ve kış mevsiminde yağacak yağmur akıntısı ve
fırtına ile ağaçların yola devrilmesi tehlikesi tespit edilmiştir.Bu

tespitlerimiz Marmaris Orman İşletmeleri, Karayolları 2.Bölge, Konu
hakkında sorumlu olan Milli Parklar Muğla bölge müdürlüğü ile
paylaşılmıştır. Kayda aldığımız resimler Milli Parklara da gönderilmiş olup
derhal ilgilenecekleri cevabı alınmıştır.

6 Mayıs, 2012 MÇD OKULLARDA MÇD Eğitim Programları çerçevesinde
hazırladığı Programlarda yılın İlk etkinliğini Marmaris 75.Yıl Anadolu
Meslek Lisesinde gerçekleştirdi. Ahmet Kutengin ve Psikolog Sevil Öksüz
’ün sunduğu görsel sunumda Çevre Bilinci konusunda bilgiler verildi.
Kurulmakta olan MÇD Çocuk ve Gençlik Kulübü projesi ile gençlerin de
çevre konularına eğilmeleri ve birlikte çalışmanın mümkün olacağı
belirtildi.

22 Kasım, 2012 Pamucak otel inşaatında servis yolu açılımı nedeni
ağaçların korunması için yaptığımız takipte aldığımız bilgiler ve tespitleri
İçmeler Belediye başkanı Sayın Zeki Eren' e sunduk. Otel inşaatında Servis
yolu açma ve ağaçlara zarar verilme endişemiz nedeni ile tenis kortu için
atılan betonlarda ağaç diplerinin sıkıştığını ve bunun ağaç kesimi ile aynı
sonucu vereceği ve bu ağaçların zamanla kuruyabileceğini belirttik.

17 Ocak, 2013 Marmaris Çevrecileri Derneği ile 9.Eylül Üniversitesi Jeofizik
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rahmi Pınar ile birlikte Marmaris’in deprem riski,
Yapıların Deprem sırasındaki olası davranışları ve Marmaris için gerekli
sorunların tespiti üzerinde çalışmalar yapılmış olup,ön rapor ilgili kurum
ve kuruluşlara gönderilmiştir. Kurumların ilgi duyması halinde, daha
sonraki dönemde, Üniversitenin diğer bölümlerinin de katılımı ile (jeoloji
ve İnşaat Mühendisliği vb.) Marmaris Merkez, Armutalan, İçmeler ve
Beldibinde gerçekleştirilecek arazi çalışmalarında; Sismik araştırma,
Elektrik özdirenç çalışması, Mikrotremer bilgileri detaylı olarak elde
edilerek, önlemleri içeren teknik raporlar sunulabilecektir.

4 Mart, 2013 Muğla’nın Marmaris İlçesi’nin, çevreciler deniz dibi temizliği
başlattı. Yapılan çalışmada iki traktör römorku çöp çıktı. Kemal Seyfettin
Elgin Bulvarı Uzunyalı Mevkii’nden ilçe merkezine kadar dört kilometrelik
deniz dibi temizliğine katılan dört dalgıç, çok sayıda atık çıkardı.
Aralarında teknelerde kullanılan tuvalet aparatı, kamyon ile otomobil
lastikleri, ayakkabı, plastik ile demir boru, şırınga ve çok sayıda pet ile
cam şişeler bulunan iki traktör çöp görenleri şaşırttı. Sahile konulan çöpler
çevreden geçen yerli yabancı turistler de şok etkisi yarattı.

1 Haziran 2013 tarihinden başlayarak, MÇD olarak belirlenen kirletilmiş
orman bölgelerinde, Orman işletme müdürlüğü ve belde belediyeleri ile
müştereken temizlik çalışmaları yapılmaktadır.

Haberin Fotoğraf Galerisi
22 Haziran, 2013 Turunç sahilinde Bilkent Lisesi, Dalış merkezi ve Turunç
Belediyesi desteği ile müşterek çalışılarak Turunç sahil şeridi deniz kirliliği
tespiti ve temizliği yapılmıştır. Bilkent Lisesi, Ekip hocası Fatma Kaya ve
12 kişilik öğrenci grubu ile çalışmalara katılmıştır. Söz konusu çalışma için
gereken tüm teknik donanım MÇD ve Dalış Merkezi tarafından
sağlanmıştır.

13 Temmuz, 2013 Marmaris çevresindeki koylardaki tesisler ve sorunların
tespiti çerçevesinde, Selimiye, Söğüt, Hisarönü, Bozburun ve Orhaniye
koylarında, 1.derece doğal sit ve III.derece Arkeolojik sit alanlarının
korunması gereken Orhaniye Kız kumu plajı,Ruhsat ve izni ve atık su tesisi
olmayan iskeleler belirlenerek ilgili kurumlara bildirilmiştir. 2015 Mayıs
ayında yıkımlar gerçekleşmiştir.

30 Temmuz, 2013 Marmaris Çevrecileri Derneği tarafından Okluk
Koyu’nda ortaya çıkan kirlilik sebepleri belirlenmiştir:
1. Muhtarlığın, sorumluluğu altında bulunan köylerdeki çöpleri toplamak
üzere Köy Hizmetleri Birliği’nden ayda 2000.- T.L alması; ancak, köyde 5
mahallenin bulunması ve mahalle aralarının 15-20 dakika mesafede
olmasından, mazot ve işçilik olarak verilen maddi desteğin yetmemesi
2. Toplanan çöplerin Köy Hizmetleri Birliği teknesi ile Akyaka belediyesine
götürülmesi
3. Köy Hizmetleri Birliği’ne ait çöp toplama teknesinin saatleri ile
Bodrum’dan gelen guletlerin saatlerinin uymaması nedeniyle büyük
guletlerin yanaştıkları iskeleden çöplerini karaya boşaltması

17 Kasım, 2013 Marmaris de Emniyet Müdürlüğü yanındaki Araziye
yapılmakta olan otel inşaatı temelinden körfeze çamur boşaltımı yapılması
üzerine durum tespiti yapılarak ilgili kurumlara bildirilmiş. ÇED raporu
almadan başlanan inşaata mühürleme ve ceza işlemi uygulanması
sağlanmıştır.

20 Mayıs, 2014 Marmaris Çevrecileri Derneği, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’yle birlikte Marmaris Atık Su Deşarj
Ünitesi incelendi.Çalışmada Yalancıboğaz Mevkiinde gazeteci Fatih Çekirge
ile birlikte üç profesyonel dalgıç dalış yaptı. Hürriyet Gazetesi Yayın
Direktörü Fatih Çekirge, Burada Marmaris’in beline zehirli bir hançer
saplanmış. Deşarj yapılan yerin daha açıkta olması gerekir. Burada bir
iyileştirme çalışması yapılması şart dedi. Muğla Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan’da aldıkları
numunelerle birlikte görüntüleri inceleyeceklerini belirtip, İncelemenin
ardından buradaki olumsuzlukları gidermek için yeni projeler geliştirip,
projeleri yerel yönetimler ve yetkili kişilerle paylaşacağız dedi.

12 Kasım, 2014 MÇD Başkanı Ahmet Kutengin tarafından Marmaris
Kaymakamı sayın Celalettin Yüksel’e MÇD çalışmalarını ve Marmaris çevre
sorunları hakkında Rapor sunulmuştur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli
Parklar ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve MÇD Ortak planlaması ile
yapılacak Çalıştay planı ve organizasyonu hakkında brifing verilmiştir.

24 Aralık, 2014 MÇD Başkanı Ahmet Kutengin, Muğla Valisi sayın Amir
Çiçek’i ziyaret ederek, Marmaris Çevre olumsuzlukları ,Çözümleri ve
Üniversiteler ile bağlantılı müşterek bilimsel çalışmaları hakkında evvelce
gönderdiği rapor dosyası üzerine Sayın Amir Çiçek tarafından yapılan
davet nedeniyle Brifing vermiştir. Bilgilendirmede, MÇD Organizasyonu ile
Orman Su İşleri Bakanlığı ve bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan ve üst düzey katılımı ve
onayı ile ”2015 Marmaris Çevre Olumsuzlukları sorunları ve çözümleri
ÇALIŞTAYI PLANI” Hakkında DETAY BİLGİ SUNUMU arz edilmiştir.

26 Ocak, 2015 Ağaç katliamının durdurulması çağrısı : Marmaris de
doğaya yapılan yasal katliamlara izin verenlere sesleniyoruz. Yaz
sezonunda Marmaris de 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda biraz gölge
sağlayan ve betonlaşmanın arasında sıkışmış yaşam savaşı vermeye
çalışan,köklerinden sökülen meyve ağaçlarının, budama adına kesilen
Okaliptüslerin, çevre düzenlemesi yapılıyor diye Kökleri dışarıda bırakılarak
kurumalarına sebebiyet verilecek Palmiyelerin, siteler yolunda taksi
kulübesi yapmak için sökülen 17 yıllık selvi ağacının Marmaris' in doğasına

nasıl yarar sağlayacağını kamuoyunun ve sebebiyet veren
yönetimlerimizin takdirine bırakıyoruz.

13 Mayıs 2015 MÇD tarafından hazırlanan Atıkların Denizlerde Yok Olma
Süreleri konulu panolar Tüm Okullara Teknelere ve Liman İşletmelerine
dağıtılarak bilinçlendirme çalışması yapılmıştır.

10 Haziran 2015 Marmaris Çevrecileri Derneği -MÇD Sürekli olarak yaptığı
Çevre Bilinci Çalışmalarına "Çevre Haftası " kapsamında da devam etti.
Günnücek' te Bulunan Milli Parklar Müdürlüğünde MÇD tarafından Şehit
Ahmet Benler İlkokulu öğrencilerine "Çevre Bilinci" konulu sunum yapıldı.

Milli Parklar Marmaris Müdürü Sn.Fikret Çatalkaya ve personeli tarafından Günlük
ormanları öğrencilere gezdirilerek uygulamalı olarak bilgi verildi. Bastırılan "Sığlacık
Öğreniyor" kitabı dağıtıldı. Minik öğrenciler, Kaymakamdan "Geri Dönüşüm Kutuları"
talep ettiler.

10 Haziran 2015 75.Yıl Anadolu Meslek Lisesi Denizcilik Bölümü öğrencisi genç
kızlarımıza Sahil Güvenlik Grp.K.lığında SGK tanıtım videosu sunumunun ardından
Çevre Mühendisi tarafından brifing verildi. Brifingin ardından SG K.lığına ait gemiler
gezdirilerek bilgilendirildiler.

Denizcilik bölümü öğrencileri Marmaris Limanından tekne ile Bedir adası önlerine
götürüldü. Dalış Okulu Dalgıç eğitmeni Sn. Erkul Bakıroğlu Hocamız Dalış yaparken
su sporları federasyonuna ait bir tekne ve MÇD üyesi Tango teknesi de çalışmalara
eşlik etti. Dipteki kirlilik yaratan örneklerden oluşan bir çuval atık çıkarıldıktan sonra
öğrencilere dipteki durumun kötü olduğu ve geniş çaplı bir temizlik yapılması
zorunluluğunun ortaya çıktığı belirlendi.

11 Haziran 2015 ORMAN İŞLETME MD. LÜĞÜ ile ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME
EĞİTİMİ
Çevre Bilincini Genç Kuşaklara birebir yerinde yaşatarak bilgilendirmek, Marmaris
Doğasını, Çevrenin önemini görerek ve etkinliğe katılarak aşılamak amacı ile
Marmaris Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri nezaretinde Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından çocuklarımıza sabah bölümünde Beldibi Orman Yangın söndürme
İstasyonu ve Helikopter biriminde eğitim verilmiştir.

Eğitime Orman İşletme Müdürümüz Sn. Hakan Zeybek, Marmaris İşletme Şefi Belgin
Devecioğlu Saatçi nezaretinde tüm yangın söndürme birimleri katılmış ve öğrencileri
bilgilendirmiştir. Mİ-17 Helikopter, 2.5 ton su alan Bambi Bucket su deposu eğitiminin
ardından, Vidanjör, Su ikmal aracı ve acil müdahale aracının katıldığı Orman Yangını
söndürme tatbikatı sonunda Çalışma sahasına gelen katılan Kaymakamımız,
öğrencilerle yakından ilgilenmiş ve öğrendikleri hakkında bilgi almıştır. Daha sonra
Yangın söndürme helikopteri keşif uçuşu yapmak üzere havalanmıştır.

11 Haziran MÇD VE MARMARİS TİCARET ODASI-MTO OSMANİYE BAL EVİ
ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ
Aynı öğrencilerimiz MÇD üyelerinin refakatinde Marmaris Ticaret Odası tarafından
yapılan Osmaniye'deki Bal evine götürülmüşler, video gösterimi, arıların doğadaki
etkileri, bal ve arıcılığın tarihi, Bal müzesi, eski geleneksel ve günümüzün modern
kovanları, Canlı arıların bulunduğu cam kovan incelemesi, Bal tadımı ve öğlen
yemeği bölümlerine iştirak etmişlerdir. Çevre Bilinçlendirme çalışmalarımız aralıksız
olarak devam etmektedir.

Arz ederiz. MÇD Ynt.Krl.

