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ÖZ

XX. Yüzyılın ortalarından itibaren tüm dünyada ki eğilimin, “Simav Grabeni”nde ki sulak 
alanımıza “Simav Gölü” müzün üstüne, sivrisinek sıtma bahane, karabasan gibi çökmesiyle 
“Suyun Simav’dan Kovulma  Kararı” 1959 da alınmış ve akabinde gölün kurutulmasına 
başlanmasıyla    konu    hukuki,    sosyolojik ve ekolojik sorunlar yumağına    dönüşmüştür. 

“Dünya Sulak Alanlar Serüveni”, kurutulma kararı ile siyasetçe  yaratılmış sorunlardan, gene 
siyasetin ellibeş yıldır çözümsüz bırakarak nemalanması sonucu   sulak alanımıza, Simav 
Gölümüze erişememiştir.

2000 yılında kurduğumuz  Derneğimiz Stkkd’nin  öngördüğü “I. Simav Turizm, Kültür ve 
Kalkınma Planı” nın beş ana dosyasından ikincisi olan “Toplumsal, Ekonomik ve Ekolojik 
Gelişme, Simav Gölü İçin Bilimsel Rapor Talebi” mizi 2003 yılında göle sınırı olan Belde 
Belediye Başkanları ve Muhtarlara  “durumu”  ve de ne anlama geldiğini anlattık. Çok az bir 
muhalefetle, heyecanla karşılamışlardı. Ancak elli beş yıllık yerel ve genel siyaset gene baskın 
geldi. Evet, akademik kurumlarca su ve toprak raporu hazırlandı. O    kadar! 

Ve 2011, 12 Mart’ta, Simav Merkez ve Belde Belediye Başkanlarına,  durumun ciddiyetine 
binaen basına kapalı olarak, “Toplumsal, Ekonomik ve Ekolojik Gelişmeye Katkı Brifingi” 
verdik. Yapılması gerekenleri deklare ettik.

Simav Grabeni, derneğimiz Stkkd tarafından “Miras Coğrafya” olarak kabul edilmiştir. 
Elimizden gelebilen bütün çalışmalarımız, koruyarak geliştirme odaklıdır. Elli beş yıllık bir 
ekolojik dram ile karşı karşıyayız. 2011, 06 Haziran’da yani yaşadığımız son büyük depremden 
üç hafta sonra yayınladığımız Simav Master Planı’ nın hazırlanmasını öngören bildirimiz tüm 
grabenimizi kapsamayı hedeflemişti. Özetle; Stkkd olarak konunun “toplumsal, ekonomik ve 
ekolojik açıdan” gelip tıkandığı düzeyi ele alıp, önerimizi sunmaya çalışacağız. Ana payda tabii 
ki Su!
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SU, BEREKET! SUYUN KOVULDUĞU MEMLEKET; SİMAV!
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ABSTRACT

Starting by the mid-XX. century by mosquito and malaria excuse, which was the trend all over 
the world, “decision for expulsion of water in Simav” was taken on the “Simav Lake” located in 
the “Simav Graben” in 1959, and the lake was subsequently started to have been dried, which 
turned into a tangle of sociological and ecological problems. “World Wetlands Adventure” could 
not access to our wetland, the Simav Lake, due to the political circumstances, and being left 
unresolved,by politics for fifty five years.

We established our association in 2000, and in 2003 we displayed the “circumstances” 
and significance of the “ Scientific Report Request for the Social, Economic and Ecological 
Development for the Simav Lake”, which is the second of the five main file “I. Simav Tourism, 
Culture and Development Plan” declerated by Stcda to Borough Mayor and the Headman. It 
was taken with very little opposition,and great enthusiasm . However, fifty-five years of local 
and global politics became dominant again. Yes, academic institutions prepared a report on 
water and soil. And that was it! On 12 March 2011, we declerated the “Social, Economic and 
Ecological Development Contribution Briefing” to Simav Central and District Mayors, which 
was closed to the press  owing to the seriousness of the situation.

The Simav Graben, has been accepted as “Geographical Heritage” by our association, Stcda. 
We focused all our effort and performance on the preserving development of our heritage. We are 
facing with Fifty- five years of ecological tragedy. In 06 June 2011,  three weeks after the last big 
earthquake that we faced, the proclamation of our Master Plan that we published was intended 
to encompass our entire grab. In summary, our subject as Sctda is; dealing with the “social, 
economic and ecological” clog, and we will present our proposals. The main denominator is 
water!
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 WATER, FERTILITY! 
THE NATION, WHERE THE WATER IS DISMISSED; SİMAV!


