
 

Değerli misafirler, doğa ve kent mücadelelerine emek veren 

dostlar, sevgili Milas’lılar 

 
Bulunduğumuz bölge ülkemizin tüm değerlerinin bir arada 

bulunduğu yaşamaktan haz aldığımız bir cennet köşesi. Denizi, kıyıları, 

dağları, ormanları, madenleri, zeytini, zeytinyağı, inciri, narenciyesi, 

balığı, turizmi, suları, enerji kaynakları, ve binlerce yıllık görkemli tarihi 

ile hepimizin hayatını doğrudan etkileyen özel bir yer Milas. 
Milas Ticaret odasının çabaları ile önce ulusal coğrafi işaret, ardından da 

Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini aldığı Zeytinyağı ile, zeytinin 

başkenti adını hak eden Milas 
Ulu çam ormanları ve üretilen eşsiz çam balı ile inanılmaz lezzetler 

sunan Milas 

Dünyanın her yerinde bilinen, aranan motifleri ve kalitesi ile ünlü halıların 

dokunduğu Milas 
Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip coğrafyasının en kirli denizi ile, en 

zengin feldspat madenlerini çıkarmak için delik deşik edilmiş dağları ile, 

en uzun bacalı termik santrallerini çalıştırmak için fosil yakıtlar uğruna 

talan edilmiş ormanları ile Milas 
Ne yazık ki biz Milas’lıların hatta tüm yeryüzü vatandaşlarının ortak 

mirası olan bu güzellikler, bu değerler giderek artan bir hırsla 

yağmalanmaktadır. 

Son olarak 1 Mart günü Enerji Bakanlığı'nın yayınladığı “maden 

yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” bir madencilik 

düzenlenmesi gibi görünse de özellikle zeytin ağaçlarının, ama genelde 

doğanın ve canlıların katledilmesinin önünü açan bir düzenlemedir. 

Oysa biz biliyoruz ki 1939 yılında çıkarılan “Zeytinlikleri Koruma 

Kanunu” zeytin ağaçlarını kesilmesini, sökülmesini yasaklamıştır. 
Ve yine biliyoruz ki zeytinliklerin maden alanları olarak tahsisine engel 

olan bu yasa, mevcut iktidar tarafından defalarca Büyük Millet Meclisine 

getirilmesine rağmen oluşan muhalefet nedeniyle değiştirilememiştir 
Biliyoruz ki, yönetmelikler uygulamada yasalardan sonra gelir ve 

çıkarılan yönetmelikler yasalara uygun olmak zorundadırlar. 

Anlıyoruz ki, bu dizginlerinden boşanmış hırs, yasa adalet hakkaniyet 

hak hukuk tanımadan bizim olanları elimizden almak için her yola 

başvuracak, her fırsatta şansını "birilerinin çıkarına" ama hep "doğa 

aleyhine" deneyecektir 

 

 

 

 



Ve tahmin ediyoruz ki, bu sakil yönetmeliğin ardına sığınarak çam 

ve zeytin ağaçları hızla kesilecek, belirlenen maden alanları 

temizlenecek ve yönetmelik, yürütmeyi durdurma başvuruları işleme 

konulmadan “amaç hasıl olduğu için” geri çekilecektir. Böylece 

tepkiler karşısında uzlaşılmış algısı yaratılırken tepkiler 

sönümlendirilerek asıl amaca da ulaşılmış olacaktır. Yani, "atı alan 

Üsküdar'ı geçecektir" 
Nitekim aldığımız duyumlara göre YK Enerji İkizköy bölgesinde daha 

önce sahiplendiği arazilerdeki zeytin ağaçlarını katletmeye çoktan 

başlamıştır 
Burada pek bilinmeyen bir konuya da değinmek istiyorum. 

Yönetmelik maden için traşlanan alanın çalışmalar bittikten sonra 

rehabilite edilerek eski haline getirilmesini şart koşmaktadır Etrafınıza 

şöyle bir bakın; çevremizdeki tüm maden alanları ormanların içindeki 

çürük dişler gibi sırıtmaktalar. Yarım yüzyıla varan çalışmalara rağmen 

eski haline getirilmiş bir alan göreniniz var mı? 



 

Çıkarılan bu yönetmeliği kabul etmiyoruz. Bizler sivil toplum 

kuruluşları, çevre örgütleri ve Muğla Kent konseyleri olarak 

oluşturacağımız "zeytin ittifakı" ile bir yürütmeyi durdurma davası 

daha açarak bu cepheyi, bu direnişi, bu itirazı güçlendireceğiz. 

 
Ayrıca yarın akşam yapacağımız toplantıda en kısa sürede geniş 

katılımlı bir miting düzenlemeyi planlıyoruz. Alacağımız kararları sosyal 

medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Bu mitinge hepiniz 

şimdiden davetlisiniz 

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu akşam saat 18'de yine 

Atapark'ta kadın örgütleri tarafından yapılacak basın açıklamasına 

katılımınız kent konseyi ve bileşenlerinin mücadelesine güç verecektir. 

Milas Kent Konseyi olarak alanda bulunan herkese, kbu olumsuz hava 

şartlarında çağrımıza uyarak zeytinine, doğasına ve geleceğine sahip 

çıkmak amacıyla düzenlediğimiz protestoya katıldıkları için 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. 


