
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basın açıklamasına düşüncelerimizdir.Bakanlığımızın 
Bilgi Talebimize karşı gönderdiği 2. Basın Açıklama yazısında belirtilen bilgilerin 
tetkikimiz sonrası  sonuçları ayrıca Bakanlığımıza bildirilecek  Basınımız aracılığı ile 
Kamuoyumuz aydınlatılacaktır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BİLGİ İÇİN ; 
(((Bakanlık 2.Basın açıklamasına ön bilgilendirme açıklamamız.)))

Sayın Basın Mensupları 
Bilindiği gibi Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) VE Muğla Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi ile  Araştırma ve Eğitim Protokolu çerçevesinde  Marmaris Körfezinde 18 Noktada 
muhtelif derinliklerden alınan numuneler ile 8 Aydır çalışma yapmaktayız.Bu çalışmalarımızı 
da geçenlerde  gerçekleştirdiğimiz ve 41 Kuruma gönderdiğimiz davetiye ile haberdar ederek 
katılımlarını sağlamaya çalıştığımız bir toplantıda Üniversite hocalarımız tarafından 8 Aylık 
çalışmanın sonuçları verileri bilimsel olarak bir ara rapor ile belgeleri,grafikleri görüntülü 
olarak da sunuldu. 
Her zaman olduğu gibi MÇD Olarak tüm çalışmalarımızı önce ve sonrası olarak ilgili 
kurumlar ve Çevre Bakanlığı ile de paylaşmaktayız. Marmaris Körfezi çalışmalarımıza dair 
Çevre ve Şehircilik bakanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği tarafından bir basın 
açıklaması yapıldı. Bu açıklamalarına binaen MÇD Olarak da Bakanlık Basın müşavirliği 
tarafından basın açıklamalarında  yapıldığını belirttikleri  bilimsel çalışmalarının bize ve 
kamuoyuna ışık tutması amacı ile  sonuçlarını bizlere de göndermelerini talep etmiştik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basın ve Halkla İlşkiler müşavirliği tarafından 31/Aralık2011 
Tarih’li 2.Basın açıklaması MÇD ye gönderilmiş olup bu açıklama MÇD Tarafından da 
Basınımız ile paylaşılmış idi.

Çalışmalarımıza paralel Bakanlık tarafından yapıldığı belirtilen çalışmaların açıklamaları 
tarafımızdan tetkik edilip eksiklerimiz tamamlanacak ve kamu oyu ile paylaşılacaktır. Amac 
Hep birlikte ve kurumlara destek amacını taşıyan prensipteki bilimsel çalışmalarımızın  daha 
verimli olması ve kamuoyunun da bilgilendirilmesidir.

ANCAK;

Bakanlık 2.açıklamasında  belirttikleri çalışma sonuçlarını tetkik çalışmalarımızı sürdürürken 
dikkatimizi çeken;
1..Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yazışmalar ile de olsa ilgi duymaları destek 
vermeleri  amacımıza uygun ve kurumlardan beklentilerimiz çerçevesindedir..Teşekkürü borç 
biliriz.
2. Banklık tarafından yürütüldüğü belirtilen Denizlerde Kirlilik izleme çalışmaları  ODTÜ 
Erdemli Deniz Bilimleri tarafından yapıldığıdır. Sonuçlarının da Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü WEB Sitesinde olduğudur.
* MÇD ve Üniversite çalışmaları Marmaris ile ilgilidir. Bölgemize ait sonuçları 
araştırmaktayız.
3. Kentsel Atıksu Yönetmeliği  Hassas ve az hassas tebliği ile yapıldığı belirtilen bilimsel 
çalışmaların ;



*Tebliğler MÇD Tarafından bilinmekte olup Marmaris bölgesi için tebliğe uygun ne gibi 
çalışmalar kimler tarafından yapılmıştır usul ve esaslara uygunmudur, denetim  
sonuçlarını nereden elde edebiliriz diye sorulmuştur.Ayrıca Marmaris Açık deniz deşarj 
bilgileri  Deniz dibi deşarj görüntüleri Çevre ve Şehircilik bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi  
Daire başkanlığına gönderilmiştir.Görüntüler Ulusal basında da yer almıştır.
4. Gemilerden gelen kirliliğe (MARPOL Sözleşmesi 73/78)  Uluslar arası sözleşmesinin taraf 
olduğu , ayrıca Banklığında çalışmaları sürdüğü bu kapsamda 28/Aralık 2011 itibariyle 213  
kıyı tesisinde atık alım hizmeti verildiği belirtilmektedir.
*MARPOL Sözleşmesi tarafımızdan bilinmekte olup İnternet sitemizde de 
yayınlanmaktadır.Marmaris’te atıkların alınış şekilleri de  kurumları da bilgimiz 
dahilindedir.Sonuçlar ve verileri bilmek ve paylaşmak arzumuzdur.
5.Bakanlığın 2872 sayılı Çevre Kanununa uyulup uyulmadığının denetlenmesi için 24 sat 
izlenmesi için gerekli. Yeteneğe sahip kurum ve kuruluşlara yetki verildiği belirtiliyor..
*Marmaris de tarife uygun Sadece Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı mevcuttur. Verilerin 
ve sonuçların Sahil Güvenlik yayınlarında elde edileceği anlamına gelmektedir.
6. Kurum ve Kuruluş personeline Bakanlık tarafın dan gerek teorik gerekse uygulamalı 
eğitimler eğitim verildiği eğitim sonunda başarılı personele denetim yapma yetkisi verildiği 
belirtilmektedir.
*Marmaris ‘te hangi kurum personeline eğitim verilmiştir ve denetim yetkisi kimlerdedir. 
MÇD de eğitimi ön planda tuttuğundan Eğitim Konuları ve şekli bildirildiği taktirde destek 
amaçlı Üniversite tarafından bilimsel eğitimler verilebilinir..
7.Bakanlık tarafından İstanbul da 28-29 Kasım ve 22-23 Aralık 2011 de 750 Kişinin katıldığı 
belirtilen Eğitime dair;
*MÇD Olarak Bakanlık tarafından verilen verilen eğitimlerin konu başlıkları tarafımızdan  
bilinmesi halinde aynı uygulamanın yapılacağı Marmaris ve kamu menfaatine olacaktır.
8.Bakanlık tarafından yapılan mevzuat ve uygulamalar yönelik çalışmalara gerek sivil toplum 
kuruluşlarına gerekse Üniversitelere MÇD Tarafından verilen desteği olumlu bulmanız da 
bizim için bir destek telakki edilmiştir olup teşekkür ederiz.
-MÇD için önemli olan gerek Bakanlıklar gerekse kurum ve kişiler tarafından yapılan 
(BİLİMSEL OLMAK KAYDI ŞARTI İLE) Her türlü Çevre çalışmaları önemlidir .MÇD 
olarak destek verir verilen desteği eğitim sayarız.

Saygılarımızla
Marmaris Çevrexcileri Derneği
Yönetim Kurulu adına 
Ahmet Kutengin
Başkan.


