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Ana Sayfa Çevre Yeşil Yol'da yarıya gelindi... 'Yargı yavaş, dozer hızla ilerledi'
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Yeşil Yol'da yarıya gelindi... 'Yargı yavaş, dozer
hızla ilerledi'
Avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu, 'yargının yavaş, dozerin hızla ilerlediği' bir
süreçten geçildiğini anlatırken, "Yeşil Yol bitirilip yayla zarar gördükten sonra
mahkeme iptal kararı verse ne olur vermezse ne olur?” diye sordu.

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki

Yeşil Yol Projesi’nde yaylacıların doğal yapının bozulacağı endişesiyle 3 yıl önce yargıya

taşıdığı Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki bağlantı

yolunda keşif yapıldı. Dava açıldıktan 3 yıl sonra keşif yapılan tartışmalı yolun yarısının

tamamlandığı görüldü. Davanın avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, 'yargının yavaş, dozerin

hızla ilerlediği' bir süreçten geçildiğini anlatırken, "Yol bitirilip yayla zarar gördükten sonra

mahkeme iptal kararı verse ne olur vermezse ne olur?” diye sordu.

Çamlıhemşin İlçesi'ndeki Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasında Yeşil Yol Projesi

kapsamında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yolu ile Ausor ve Huser yaylaları arasındaki

yol güzergahında 16 dönüm alanda ağaç kesimi için verilen izinin yürütmesinin durdurulması

ve iptali istemiyle 2014 yılında Rize İdare Mahkemesi’ne 3 ayrı dava açıldı.

Mahkeme, başvuru üzerine ‘Orman kesim izninin yürütmesini durdurma’ kararı verdi. Ancak,
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「いいね！」した友達はまだいません

mahkemeye yapılan itiraz sonucu bilirkişi keşfi yapılmadan karar verildiği gerekçesiyle dosya

iade edildi. Dosyayı yeniden ele alan Rize İdare Mahkemesi bölgede bilirkişi keşfi yapılmasını

kararlaştırdı.

3 YILIN SONUNDA KEŞİF YAPILDI

Rize İdare Mahkemesi heyeti ile ilgili yetkililer ve mühendislerin de yer aldığı bilirkişi heyeti,

Yukarı Kavron ve Samistal ile Ausor, Haczane ve Husor yaylalarında önceki gün keşif

incelemesi yaptı. Davacıları dinleyen heyet, bölgeyi gezdi, tahribat olan alanları fotoğrafladı.

Yaylacıların avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu da projenin mera, doğal SİT ve Milli Park

alanlarına yönelik oluşturacağı tahribatları anlattı. Dava açıldıktan 3 yıl sonra keşif yapılan ve

çevrecilerin uzun süren tepkilerine neden olan Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki

bağlantı yolunun yarısının tamamlandığı görüldü. Yukarı Kavron Yaylasında evlerin üzerinden

geçirilen yolun çevre tahribatı oluşturduğu gözlendi. İncelemelerin ardından yayladan ayrılan

heyet rapor hazırlayarak mahkemeye sunacak. 

"YARGININ YAVAŞ, DOZERİN HIZLA İLERLEDİĞİ BİR SÜREÇ VAR"

Davanın avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, açtıkları dava kapsamında uzun süredir

bekledikleri keşfin yapıldığını ancak, dava konusu olan yolun bu süreçte ilerlediğini söyledi.

Okumuşoğlu, şöyle dedi:

"Yürütmeyi durdurma kararı verilmediği ve mahkeme sonucu beklenmediği için Kavron ve

Samistal yaylaları arasındaki bölümde başlanan yolun yarıdan fazlası yapıldı. Dolayısıyla

mahkemeden bizim beklentimiz o meraların, doğal SİT ve Milli Park alanlarının

bozulmamasıydı. Bu yüzden dava açmıştık. Yol bitirilip yayla zarar gördükten sonra mahkeme

iptal kararı verse ne olur, vermezse ne olur? Mahkemeler niye var? Bir haksızlığın önlenmesi

için. İş bittikten sonra mahkeme iptal kararı verirse ne olacak? Bunun sorumlusu kim olacak?

Yargının bu kadar yavaş dozerin bu kadar hızla ilerlediği bir süreç var. Yargının işlevini tam

olarak yerine getirmediğini düşünüyoruz.  Yargı görevinde gecikmiştir. Yargının işlevini bu

konuda daha etkin yerine getirmesini bekliyoruz."

YEŞİL YOL PROJESİ

Yeşil Yol, Samsun’dan başlayarak Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve

Artvin’in yaylaları ve turizm merkezlerini üst koddan birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600

kilometre uzunluğunda turizm yolu olarak planlandı. 7 metre genişliğinde gidiş- geliş tek şerit

olarak planlanan yolun zemini taş parke döşemeli olacak. Bu yolla birlikte 40 noktada oteller,

restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri oluşturulacak. Yeşil Yol

çalışmasının 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde Yeşil Yol Projesi kapsamında yapılan Yukarı Kavron ve

Samistal Yaylaları arasındaki bağlantı yoluna karşı çıkan çevreciler uzun süre tepkilerini

getirmiş, eylemlerde bulunmuştu. Yeşil Yol projesine karşı mücadelenin simgesi haline gelen

Havva Ana lakaplı Rabia Özcan da projeye karşı sürdürülen tepkilerde ön saflarda yer almıştı.

Projeye karşı çıkan 11 kişi hakkında, ‘İş ve çalışma hürriyetini ihlal’ suçlamasıyla açılan

davada sürüyor. 
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Bu bitcoin yatırımı bir gecede
bana 7.000 TL getirdi!

Bitcoin kazanç yolum!

Ataşehir'deki bu konut projesi
az katlı konutlarıyla büyük ilgi
görüyor...

Ev alacaklar dikkat!

AÖF için %80 başarılı
kaynaklar.Özet-deneme-
sorular

Aöf Sınavları yaklaşıyor
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kavron, samistal, okumuşoğlu, şekip, ausor, çamlıhemşin
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東京(成田・羽田)発大阪(関西・伊丹)着航空
券

東京(羽田)発大阪(関西・伊丹)着航空券

神戸発東京(成田・羽田)着航空券
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İz kalmadan tiroit
ameliyatı yapılıyor
Tiroit hastalarına ağız içinden izsiz
ameliyatlar yapılabiliyor.

Bitcoin'le servet yaptım!
Kriptodöviz ayda 57.000 TL
kazanmamı sağlıyor!

AKP'li Dağ'dan ABD
Büyükelçisi'ne: Olum
'Bass' git
ABD'nin Türkiye'ye vizeleri
durdurma kararı almasının...

Fazla kilolardan kurtulun
Bu korse bölgesel zayıflatıyor. En
Önemli özelliği...

Cinsel ilişkiye girdiği
kadını tatmin etmedi diye
bıçakladı
Antalya'da, 20 yaşındaki Musa S.,
para karşılığı cinsel ilişkiye...

Katliam yarası hâlâ
kanıyor
10 Ekim Gar katliamının üzerinden
2 yıl geçti. Katliamdan yaralı
kurtulanlar hayata tutunmaya
çalışırken, saldırıyı önlemeyen
emniyet görevlileri...
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İlhan Selçuk'un
Yazıları

21 Haziran 2010

tarihinde yitirdiğimiz

Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı

İlhan Selçuk'un yazılarından

seçmeleri okurlarımızla

buluşturuyoruz. Bu köşede

aydınlanmanın bilgesi Selçuk'un

günümüze ışık tutan yazılarını

bulabileceksiniz.
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