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Alev�ler�n kutsal mekanına
otel projes�!
Tuncel�’de Alev�ler �ç�n kutsal mekanlarından b�r� olarak
kabul ed�len ve M�ll� Park statüsünde bulunan Halvor�
Gözeler� M�llî Parkı’na bungalov ev t�p� otel �şletmec�l�ğ�
�ç�n �hale yapılacağı öğren�ld�. Duruma tepk� gösteren
yöre halkı ve çevre örgütler�, projen�n kutsal mekanlara
zarar vereceğ�n�, çevreye de etk�ler�n olacağını
bel�rterek, projeden vazgeç�lmes�n� �sted�. Munzur
Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, Halvor� Gözeler�’n�n
b�r �nanç merkez� olduğunu bel�rterek, “Bu proje
Ders�m’e yapacakları en büyük kötülüklerden b�r
tanes�d�r. Ders�m doğası �ç�n zulümdür. Ders�m’�
k�ml�ks�zleşt�rme projesed�r” ded�.
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Tuncel�’de bulunan Halvor� Gözeler� doğal
güzell�ğ�yle d�kkat çek�yor. Alev� yurttaşların
kutsal mekanlarından b�r� olarak da kabul ed�len
Halvor� Gözeler� Tuncel� merkeze yaklaşık 20 km
uzaklıkta bulunuyor. 2872 sayılı M�llî Parklar
Kanunu �le M�llî Parklar Yönetmel�ğ�ne göre
Halvor� Gözeler� M�llî Parkı ‘Mutlak Koruma
Zonunda da yer alıyor. 

Mutlak korunması gereken Halvor� Gözeler� M�llî
Parkı’na Doğa koruma ve M�llî Parklar Genel
Müdürlüğü tarafından Bungalow Ev T�p Otel
�şletmec�l�ğ� �ç�n resmî süreç başlatıldı.
Önümüzdek� günlerde �hales�n�n açılması
beklenen projeye �se çevre örgütler� ve yöre halkı
tepk� gösterd�. 

Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen,
“Bırakın Halvor�’ye otel yapılmasını bunu
aklından geç�rmeler� b�le kabul ed�lemez. Halvor�
Gözeler�’n�n Ders�m tar�h�nde çok öneml� b�r yer�
var. H�ç b�r Ders�ml� buraya bu projen�n
yapılmasını kabul etmez. Ama bunlar ara sıra
böyle yoklayacaklar. Ders�m’de sermayeye yer
sağlamaya çalışıyorlar. Tur�zm� de bu �ş�n
yumuşak karnı olarak görüyorlar. Bu proje
Ders�m’e yapacakları en büyük kötülüklerden b�r
tanes�d�r. Ders�m doğası �ç�n zulümdür” ded�.

İNANÇ MERKEZİ

Halvor� Gözeler�’n�n M�ll� Park �çer�s�nde en
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Halvor� Gözeler� n�n M�ll� Park �çer�s�nde en
öneml� yerlerden b�r tanes� olduğunu da d�le
get�ren Şen, “Bu proje aslında barajlara,
madenlere eş değerd�r. Adını tur�zm olarak ş�r�n
g�b� gösterseler de aslında yıkıcıdır. Halvor�
Gözeler� b�r �nanç merkez�d�r. Ancak dışarıdan
bakanlar burayı mes�re yer� olarak görüyorlar.

İnancı as�m�le etmeye çalışıyorlar. Munzur
gözeler�, Halvor� gözeler� ve Ana Fatma
Ders�m’�n �nanç ve Kültür merkezler�ndend�r.
Bunların sermaye tarafından mes�re yer� olarak
algılanıp ona göre proje gel�şt�r�lmes� zülümdür.
Ders�m’� k�ml�ks�zleşt�rme projesed�r. Bu
projeler� b�r kez daha düşünmeye davet
ed�yorum” d�ye konuştu. 

AKIL TUTULMASI

M�ll� Park �çer�s�nde yer alan köylüler�n asfalt b�r
köprü başvurusunda bulunduğunu ve
bakanlığın “M�ll� Park. Ç�v� b�le çakılamaz”
cevabını verd�ğ�n� hatırlatan Şen, “Buranın m�ll�
park olduğu b�l�n�yor. Buna rağmen projen�n
gündeme get�r�lmes� akıl tutulmasıdır. Bunun
karşılığı yok ve olmamalı” �fadeler�n� kullandı.
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