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YEŞİL YOL'A DUR DE SEMPOZYUMU
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Yaylaların Kardeşliği Platformu 7-8 Mayıs 2016 

tarihlerinde Ankara’da Yaşam Alanıma Dokunma, Yeşil 

Yol’a dur de sempozyumunu başarı ile gerçekleştirdi.  

Sempozyumun amacı,  Samsun’dan Artvin’e kadar 

8 ilin yaylalarını birbirine bağlayarak 40 a yakın 

turizm merkezinin oluşumunu sağlayacak olan Yeşil 

Yol projesinin doğaya ve yaşam alanlarına vereceği 

tahribatın farklı disiplinler tarafından değerlendirilerek 

kamuoyunun bilinçlendirilmesini sağlamaktı. 

Sempozyumun ilk gününde Yaylaların Kardeşliği 

Platformunun açılış konuşmasının ardından Biyolojik 

Çeşitlilik ve Orman, Planlama Çevre ve Yeşil Yol, Yeşil Yol’un Tarım ve Hayvancılığa etkileri/Gıda Egemenliği, Yeşil Basın, 

Hukuki Mücadeleler ve Halk Sağlığı oturumları gerçekleştirildi. Bu oturumlarda toplam 18 bildiri katılımcılara sunuldu. 

Oturum aralarında Milletvekillerimiz, Sanatçı ve Şair dostlarımız bildirgeleri,  güzel ezgileri ve mısraları ile bizlere 

destek oldular. Sempozyumun ikinci gününde Yeraltı Kaynakları ve Su Oturumu Oturumunun ardından “Yeşil İtiraz” 

başlıklı forum gerçekleştirildi. Ülkenin farklı bölgelerinden yirmi beş çevre örgütünün temsilcileri ve  aktivistler yerelde 

sürdürülen mücadeleleri ve sonuçlarını anlattılar. Mücadele yöntemlerini, örgütlenme biçimlerini ve eylemlerini 

katılımcılarla paylaştılar. Sempozyumun sonunda; yaşam alanlarımızı koruma mücadelesindeki kararlılığı vurgulayan 

bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Sempozyum çıktıları bir kitapçık halinde toparlanarak kamuoyu ile paylaşılacak ve adına 

Yeşil Yol denen bu talan projesinin bölgeye ne tür zararlar verebileceği konusunda halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

YAŞAM SAVUNUCULARI PANELDE BULUŞTU
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Fatsa-Ünye Doğa Koruma Platformu, platformun Ünye yürütme kurulunu oluşturmasının ardından, 21 mayıs cumartesi 

günü Ünye Ziraat Odası Başkanlığı konferans salonunda bir panel-konferans düzenledi.

Yrd. Doç. Dr Ahmet Fidan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 

konferansta platformun Avukatı Emrah Duman, Ünye-Fatsa sınırı 

Bahçeler köyü mevkiinde bulanan siyanürle altın arama faaliyetlerini 

sürdüren şirketle ilgili platformun müdahil olduğu yasal süreçleri 

anlattı.

Siyanürün zararları alanında yüksek lisansını tamamladığını söyleyen 

Metalurji Yüksek Müh. Cemalettin Küçük ise, yine siyanürün, arsenik 

gibi maddelerin zararlarından bahsederek, insan sağlığından daha 

önemli hiçbir şeyi olmadığını dile getirdi. Küçük, “Küçük bir pet şişeye bir kibrit çöpü kadar siyanür koysunlar, içmesinler 

direkt ölürler. Sadece yirmi otuz saniye solusunlar ayakta kalırlarsa biz tüm mücadelemizi sonlandıracağız. Madenciliğe 

sahip çıkan, yaşamı tehdit eden firmaları koruyan Valilere, kaymakamlara, yöneticilere sesleniyorum. Bunu yapsınlar, 

yapmıyorlarsa “bilir kişi” gibi konuşup durmasınlar” şeklinde konuşarak tepki gösterdi. Ünye ve Fatsa sınırında siyanürle 

altın arama faaliyetlerinin de çok uzun olmayan bir zaman sonra Ünye ve Fatsa’yı yaşanamaz hale getireceğinin ve içme 

sularının da bu kapsamda tehlikeye gireceğinin altını çizen Küçük, tüm Ünye ve Fatsalılar’ı Fatsa-Ünye Doğa Koruma 

Platformu’na katılmaya ve destek vermeye davet etti. Konferans bitiminde bir konuşma yapan Fatsa-Ünye Doğa Koruma 

Platformu’nun Ünye Dönem Sözcüsü Ceyhan Aksu konuşmacı ve dinleyicilere teşekkür ederek, kararlılık vurgusu yaptı. 


