
 

ÇEVRE ORMANCILIK DANIŞMA ŞİRKETİ TARAFINDAN TALEP EDİLEN 

BİLGİLER ve MÇD  ‘ NİN CEVAPLARI. 

TALEP: 

Marmaris Çevrecileri Derneği/Marmaris 

Sayın Başkanım; 

Derneğinizin yaptığı çalışmaları ilgi ile izliyoruz. 

Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Milli Parkı Revizyonu çalışmasında Derneğinizce 

Üniversite işbirliği ile yapılan çalışmaların Raporlarına ihtiyaç duymaktayız. Analitik 

Rapor sürecinde  ekteki formatta sorunlara ve yine aynı başlıkların çözüm önerilerine ; 

sorunların ve çözüm önerilerinin Marmaris Milli Parkı Yönetim Planına yansıtılması 

açısından önemlidir. Önerilen Plan karalarına dönüşmesi  bütün Marmaris’in geleceği 

için önemlidir. 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Anceo Çevre ve Ormancılık Danışmanlık  Ltd.Şti 

Atilla Küçükala 

Orman Mühendisi  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Çevre Sorunları 

Marmaris İlçesi bünyesinde Armutalan ve İçmeler Beldeleriyle, yat limanları, kontrolsüz 

günlük tur tekne seferleri, turistik deniz dalışları, ilçenin turizm kapasitesi dikkate alınmadan 

yapılan ikincil konutları, turistik otelleri ve iş yerleriyle son yıllarda çevresel anlamda yoğun 

bir görüntü kirliliği ile birlikte körfezde gözle görülür ekolojik anlamda bir su kirliliği 

başlamıştır.  

7.MADDE:(MÇD) Bu konulardaki tespitlerinizin tamamı doğrudur. Tarafımızdan yapılan ve 

Marmaris de ki çevre sorunları olarak gördüğümüz konulardır MÇD Olarak yaptığımız 

çalışmalarda İnternet sitemizde kamuoyu ile  güncellenerek paylaşılmaktadır. 

Ölçüm istasyonlarının yerleri belirtilecektir. 

 

7.1. Hava Kirliliği 



Marmaris ilçesinde belediyelerin ve kaymakamlığı uygulamasıyla kömür kullanımı 

yasaklanmıştır. Isınma klima, elektrikli ısıtıcılar veya odun sobaları yoluyla yapılmaktadır. Bu 

da hava kirliliğinin kış aylarında önlenmesi için etkili olmuştur. Taşıtların egzoz gazlarından 

oluşan bir kirlilik mevcuttur. 

7.1.MADDE: (MÇD)Marmaris Kömür yıkımı Beldibi bölgesindede kaçak olarak devam 

etmektedir.Hava Kirlilik tespit resimleri MÇD de mevcuttur. 

7.2. Su Kirliliği 

Özellikle kış aylarında Marmaris’e içme ve kullanma suyu sağlayan baraj etrafındaki 

alanlardan gelen yüzey akıntı suları kirlilik oluşturmakta ancak bu içme suyu arıtma 

tesislerinde arıtılmaktadır. 

7.2.(a).MÇD:Yüzey akıntı suları azmak ve dereler atıklarla kirlenmektedir.MÇD ve 

Üniversite çalışmaları ile tespitler yapılmıştır. 

Ancak deniz suyunda hem derelerin getirdiği rüsubatlar hem de deniz taşıtlarının bıraktığı 

atıklar ile insan kullanımından kaynaklanan atıklarla kirlilik oluşmaktadır. Yöredeki sivil 

toplum kuruluşları tarafından dönem dönem liman çevresinde deniz dibi temizliği 

kampanyaları yapılmaktadır.  

7.2.(b).MÇD: Körfez denizi kirliliği MÇD ve Üniversite ile yapılan 1 Yıllık araştırma ile 

belirlenmiş olup Açıklaması Haziran ayında yapılacaktır. Körfez ve çevresinin ölçümlerle 

elde edilen tüm verileri  ve su altı çekimleri MÇD de mevcuttur. 

Marmaris Körfezinin kirliliğinde etken olan faktörler; 

  Yağan yağmurlarla derelerden gelen sedimentin körfeze girişi 

  Günlük tur yapan yapan teknelerin sintine suları, 

  Yoğun turizm faaliyetleri, 

7.2.(c).MÇD: Körfez kirliliğine etken olan faktörler MÇD nin çalışmaları ile tespit edilmiş 

olup Ara rapor ile ve Bir otelde yapılan toplantı ile kamuoyu ve yönetimlerle paylaşılmıştır. 

Maddelerinizin hepsi doğrudur. 

Türkiye’nin de taraf olmasının planlandığı sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, 2015′e kadar 

tüm gemilere balast arıtım cihazları takılarak gemilerin taşıdıkları suların içindeki tüm 

canlıları arıtması sağlanacaktır Dünyada, gemilerin balast suyu tanklarında her gün 7 binden 

farklı tür, farklı limanlar arasında taşınıyor.  

7.3.(d). MÇD Sitesinde MARPOL Kuralları mevcuttur. GRUIZE Gemileri dahil tarafımızdan 

incelenmiş olup hangi vasıftaki teknelerin hangi teknolojik imkanlarla Balast suyu ile çevre 

olumsuzluğu yarattığı belirlenmiştir. Marmaris teknelerinin sintine,Mavi Kart uygulamaları 

eksiklikleri sorunları Atık su noktalarını neden kullanamadıkları tarafımızdan bilinmektedir. 



7.3. Toprak Kirliliği 

Marmaris’te inşaat sezonu olan kış dönemlerinde hafriyat ve onarılan ya da yenilenen 

tesislerin atıkları bazen orman içlerine atılmaktadır. Bu da hem görsel hem de toprak 

kirliliğine yol açmaktadır. 

7.3.MADDE  (MÇD) Marmaris hafriyat ve inşaat molozları orman içlerine atılmaktadı.MÇD 

Bu olumsuzlukları belirleyip Bölge belediyesi ve Orman işletme ile müşterek çalışma yaparak 

bu olumsuzlukları temizlemektedir. Ancak bu tür atıkların önüne geçilmesi gerekmektedir.ve 

Projelendirmek ve cezai müeyyidelerin artırılması gereklidir. 

7.4. Ses Kirliliği 

Marmaris’te özellikle barlar sokağı ve çevresinde yasal sınırları aşan bir gürültü kirliliği 

mevcuttur. Uzunyalı denilen kumsal alanındaki otel ve restoran bölgesinde de gürültü 

kirliliğine rastlanmaktadır. Ayrıca turizmin yoğun olduğu yaz aylarında ana caddelerde de 

trafik ve insan kalabalığından oluşan gürültü sabah saatlerine kadar sürmektedir. 

7.4.MADDE:MÇD Başta barlar sokağı olmak üzere Gürültü Kirliliğini önleyici çalışmalar 

yapmış Akustik firmaları ile desibel ölçümleri yaparak Projeler hazırlamış ilgili kurumları 

haberdar etmiş ancak ilgi duyulmamıştır. 

7.5. Görüntü Kirliliği 

Marmaris’te orman içi parsellere yapılan doğa ile uyumlu olmayan inşaatlar görüntü 

kirliliğine yola açmaktadır. 

7.5.MADDE:(MÇD) Orman içinde yerleşmiş ve yapılmakta olan inşaatlar 

ruhsatsızdır.Değirmen yanı ve Hisar önü yolu üzerinde ve ormanlık alanda olan HURDACI 

Depoları (Jandarma Bölgesi) Kaldırılmalıdır. MÇD Bu konudaki çalışmasında Hurdacı 

bölgelerinin haritalarını çıkarmış ve ilgili kurumlara bildirmiş olup doğaya verdikleri Zaraları 

tespit etmiştir.Ancak ilgisiz kalınmıştır 

7.6. Aşırı ve Kontrolsüz Kullanımdan Kaynaklanan Sorunlar 

Özellikle sahil kesiminde ve orman içi parsellerde oluşan aşırı yapılaşma beraberinde atık ve 

görüntü kirliliğine yol açmaktadır. Tur tekneleri, yatlar ve diğer deniz taşıtlarının plansız artışı 

ile deniz kirliliği ve Marmaris içindeki aşırı taşıt kullanımı da gürültü ve hava kirliliğine yol 

açmaktadır. 

7.6.MADDE: (MÇD): Gerek orman içi gerek  deniz kirliliği gerekse dere ve azmakların 

kirletilmesi konuları belgeleri ile Üniversite ve MÇD Tarafından kamuoyu ve kurumlarla 

paylaşılmış olup İnternet sitemizde mahalli ve ulusal basında yer almasına rağmen ilgisiz 

kalınmıştır. 

 



 

 

Sayın Atill Küçükara 

Orman Mühendisi 

Çevre Ormancılık Danışmanlık Ltd.Şti 

UDGP/Marmaris. 

7 Maddeden oluşan talepleriniz zaten bizim 1.5 yıldır yaptığımız çalışmalardır ve MÇD 

ile Üniversite tarafından ANA BAŞLIKLAR İLE YÜZEYSEL OLARAK açıklanmıştır. 

15 Haziranda da nihai rapor VERİLERİ  VE SONUÇLARI İLE BİLİMSEL OLARAK 

Üniversite hocaları tarafından açıklanacaktır. Talep ettiğiniz veriler (Rakamsal) İlgili 

Kurumlar ve Kamuoyu ile paylaşılacaktır.Bu 1.5.Yıllık çalışmalarımızı ve sonuçlarını size 

sunmamız mümkün olamamaktadır.Kurumlarla ,özel sektörle veya Firmalar ile aynı amaç için 

çalışmamız gerektiği durumlarda şeffaflık paylaşım bizce ön plandadır.Sadece 7 Madde değil 

projelerinizin ve bahsettiğiniz 60 adet itirazın kimler tarafından ve neler olduğunu da 

bilmemiz gerekir. 7 maddede topladığınız görüşler tarafımızdan bilinmektedir sorun 

bunların nasıl bertaraf edileceği ve ilginin duyarlılığın sağlanacağıdır. Hazırlamakta 

olduğunuz UDGP Çalışmalarınız hakkında da (ve askıya çıkan) görüşlerimizi ve 

itirazlarımız Belediyeye bildirmiştik. Henüz Cevap alamadık konuyu da takip 

etmekteyiz. Hudut çizgilerinizde nelerin dahil edildiği nelerin kale alınmadığının da 

uzmanlarımız tarafından birer soru olarak hazırlanmış olup, açıklamaları da 

yapılacaktır. Tüm konuların çözüm, öneriler ve buna bağlı Projeler ile 

hazırlıyoruz..Açıklamalarımızda ve sunumlarda olumsuzluklar ve önlemler,çözüm ve 

sonuçları ile bir bütün halinde sunulacaktır. 

** MÇD’ den  olabilecek talep ve destek çalışmaları için YAZILI Olarak bizlere 

bildirmenizi her zaman bekleriz. UDGP konusunda Tarfınıza ait Çalışmalar ve  

sorunlarınızın tamamı  hakkında bilgilendirirseniz destek verebiliriz. Tüm 

çalışmalarımızı İnternet sitemizde kamuoyu ile paylaşmaktayız (Bu Yazışmamız dahil) 

AMACIMIZ: Marmaris aleyhine gördüğümüz her türlü olumsuzlukla mücadele 

etmektir.. 

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

Saygılarımızla 

Marmaris Çevrecileri Derneği 

Yönetim Kurulu… 

 



 


