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CHP'den Salda Gölü tepk�s�:
Bu b�r c�nayett�r, derhal bu
rezalet� durdurun
Salda Gölü'ne �ş mak�neler�n�n g�rmes�ne �l�şk�n
açıklama yapan CHP’l� Gül�zar B�çer Karaca "Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanlığı, Sarayın “M�llet Bahçes�” emr�n�
yer�ne get�rmek �ç�n c�nayet �şl�yor" �fadeler�n� kullandı.
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Koronav�rüs önlemler� çerçeves�nde z�yaretç�
g�r�ş�ne kapatılan Salda Gölü’ne �ş mak�neler� ve
kamyonlar g�rd�. M�llet Bahçes� yapımı �ç�n gölün
beyaz adalar kısmında kamyonlar oluşumu yüz
yıllara dayanan kumları taşınmaya başladı. 

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı, Den�zl� M�lletvek�l� Gül�zar B�çer
Karaca, Salda Gölü'nün beyaz kumlarının
taşınmasına tepk� gösterd�. Karaca,
“Kamyonlarla, �ş mak�nalarıyla g�rd�ğ�n�z o beyaz
kumlar, tar�h� 3,7 m�lyar yıl önces�ne dayanan,
canlı organ�zmalar. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı,
Sarayın 'M�llet Bahçes�' emr�n� yer�ne get�rmek
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Sarayın M�llet Bahçes�  emr�n� yer�ne get�rmek

�ç�n c�nayet �şl�yor" açıklamasını yaptı.

Salda sürec�n� en başından ber� yakından tak�p
ett�kler�n� bel�rten Karaca, “Doğal SİT alanı
statüsü taşıyan alanda, o güzel�m beyaz
kumlarda �nşaat faal�yet�nde bulunuluyor. 1.
Derece Doğal S�t Alanı'nda ne �nşaat
yapab�l�rs�n�z ne kum alab�l�rs�n�z ne de buralara
hafr�yat boşaltab�l�rs�n�z” uyarısında bulundu. 

REZALET

B�çer Karaca, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı Murat
Kurum'a da çağrıda bulunarak şöyle ded�:

"Geçen sene 'Kes�n Korunacak Hassas Alan'
olarak �lan edeceğ�n�z� söyled�ğ�n�z alanda,
bugün kamyon ve kepçelerle b�nlerce canlının
yaşam alanına saldırılıyor. Sayın Bakan ya s�z�
kandırıyorlar ya da s�z bu m�llet� kandırıyorsunuz.
Salda s�z �nşaat yapasınız d�ye değ�l, Korona
v�rüsü tedb�rler� gerekçes�yle z�yarete kapatıldı.
V�rüs sonrasında, yurttaşları bu manzarayla mı
karşılamak �st�yorsunuz? Çıplak ayakla dah�
basılmaması gereken o beyaz kumları, kamyon
ve kepçeler k�rlet�yor, b�nlerce yılda oluşan doğal
ve özel kıyıları ger� dönülmez şek�lde yok
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