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 31 Ağustos 2016 

Sayı : SAD-16/ 35 

Konu : Çeşme Urla Güzelbahçe Seferihisar Doğal  

                SIT Alanlar Statü Değişikliklerine Görüş 

  

 

DAĞITIMLI 

 

              İlgi: a) 08.06.2016 tarih ve 650 sayılı İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  

                      karar yazısı 

             b) 09.08.2016 tarih ve 20054479-252.01.03.35-E.8542 Tabiat Varlıkları Koruma  

                       Genel Müdürlüğü yazısı 

                        

 

 

İlgi (b) yazı ile İzmir Çeşme, Urla, Seferihisar İlçelerinde SIT alanların yeniden 

değerlendirilmesi çerçevesinde Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projelerinin 28.10.2014’de 

başladığı ve idari çalışmaların devam ettiği belirtilmiş ve askıdaki İlgi (a) yazı ve eki olan yeni 

SIT alan sınırlarını içeren Planlar (İzmir İli, Çeşme, Urla, Güzelbahçe ve Seferihisar İlçeleri 

dahilinde mevcut SIT korunan alanları) 28564 sayı ve 19 Şubat 2013 tarihli Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına Dair Yönetmelik uyarınca yapılan değişiklikler Derneğimizce 

incelenmiştir. Söz konusu SİT alanı değişikliklerinin, gerek Yönetmeliğin ilgili kriterlerine bazı 

içeriklerde uyumsuzluk durumu ve gerekse Yönetmelik Tanım ve Kriterlerinde boşluklar olması 

nedeniyle ilgi yazı ve ekleriyle askıya çıkan kararlar neticesinde geri dönüşü mümkün olmayan 

doğal alan tahribatlarına neden olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca bu yeni kararların 

alınmasına esas teşkil eden ve konuda adı geçen bölgelere ilişkin hazırlanan Ekolojik Temelli 

Bilimsel Araştırma Projesi raporunda biyolojik çeşitlilik ve türlerin adı geçen bölgelerde 

popülasyonu ve dağılımları konusunda önemli eksik ve hatalı bilgiler olduğu düşünülmektedir.  

 

Bu nedenle söz konusu planlara itiraz ederek, yeniden değerlendirilmeye alınması ve yazı 

konusu olan doğal alanların korunan alan kategorisi değerlendirmelerinde ihtisaslaşmış meslek 

odaları, STK’lar ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımı ile sağlıklı bir tekrar 

değerlendirmeden geçirilmesinin, ayrıca bir çalışma ile de Yönetmelikte Tanımlar ve Kriterler 

bölümlerinin gözden geçirilerek, ekolojik temelli teknik boşlukların giderilmesinin son derece 

önemli olduğunu, bu aşamada kolaylaştırıcılık yönünde Dernek olarak her türlü katkıyı bilgi, 

belge ve görsel dokümanları ile takdim etmeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Zira bu 

kararların hukuki alt yapısını oluşturan Yönetmelikte teknik anlamda en küçük kriter hatalarının, 

hali hazırda pek çok kısmı ağır yapılaşma sonucunda çevresel olarak olumsuz değişime uğramış 

ve yoğun insan faaliyetleriyle karakteristik özellikleri bozulmuş alanlara ek olarak, son el 

değmemiş söz konusu kıyı alanlarının da süreç içinde imara açılması ve bu son hassas alanların 
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ağır insan baskısına maruz kalarak ülkemizde ekosistem ve sağlık servisi veren “Önemli Doğa 

Alanı” nitelikli alanlarda geri dönüşü mümkün olmayan büyük habitat kaybı / bozulması olasılık 

ve risklerini artıracağı anlaşılmaktadır. 

 

 Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

Nesimi Ozan VERYERİ                                            Cem Orkun KIRAÇ                                      

     SAD Yönetim Kurulu Başkanı                                           AFAG Koordinatörü  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: 1) İlgi a’da belirtilen karar yazısı 

        2) Belirtilen alanların harita gösterimi 

 

 

Dağıtım: 

Gereği: 

- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

     TVK Gn.Md.lüğü 

     Mekansal Planlama Gn.Md.lüğü 

     ÇED İzin ve Denetleme Gn.Md.lüğü 

     Çevre Yönetimi Gn.Md.lüğü 

- T.C. İzmir Valiliği 

 

Bilgi: 

- T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

    DKMP Gn.Md.lüğü 

- TMMOB Şehir Bölge Plancıları Odası -İzmir Şube  

- TMMOB Çevre Mühendisleri Odası - İzmir Şube 

 

 

 


