DOÐU KARADENÝZ YATIRIMLARI GERÇEÐÝ

SAMSUN ARTVÝN ÇÝZGÝSÝNDE
GÖRSEL POTPURÝ

TMH

Liman kenti Samsun'un güneye doðru yayýldýðýný
görüyoruz. Yapýlanma daha çok Sinop yönündeki kýyý
bandýnda yoðunlaþýp Atakum ve benzeri sayýsýz beldeleri
ortaya çýkarmýþ.

Þevket ÇORBACIOÐLU
Ýnþaat Mühendisleri Odasý’nýn ‘KÜLTÜR Bakanlýðý ile
birlikte düzenlediði “ULAÞIM ve ENERJÝ Yatýrýmlarý ile
ETKÝLENECEK ORTA VE DOÐU KARADENÝZ BÖLGESÝNÝN
TARÝHSEL, DOÐASAL VE GELENEKSEL KÜLTÜR MÝRASININ
ÝNCELENMESÝ VE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ GEZÝSÝ” 30 HAZÝRAN
2001 tarihinde Ankara’dan baþladý, ve 5 Temmuz
2001’de; “ yatýrýmlar sonrasý, doðasal tarihsel doku
deðiþimlerle birlikte kültürel ve geleneksel yaþam
anlayýþlarýnda
beliren
etkileþimlerin
irdelendiði”
Artvin’de düzenlenen geniþletilmiþ etkinlikle son
buldu.
ÝMO GENEL BAÞKANI MUZAFFER TUNÇAÐ:
“Her gün bir olay yaþanýyor Türkiye’de, olaylarýn
peþinden koþmak zor. Bir yandan IMF heyetleri geliyor,
bir yandan da Avrupa Birliði bazý þeyler empoze
ediyor Türkiye’ye. Türkiye böyle zor þartlardan
geçiyor.
Elbette iþimiz zor, kolay deðil.
Ama
inanýyorum ki, bizler Türkiye’nin bir ucundan diðer
ucuna birlik olursak, bu Türkiye’yi ezme çabalarýný
yenebilir, alt edebiliriz. Türkiye’yi daha müreffeh ve
ilerleyen bir ülke haline getirebiliriz. Çünkü Türkiye
bizim ve biz bu ülkeden vazgeçmek istemiyoruz.”
Gezi; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve
Artvin’deki yol ve baraj inþaatlarý ile bu hinderlanddaki
tarihsel ve doðasal zenginliðe sahip ilçe ve beldeler
bütününde tamamlandý.
“Teknik Gezi Sonuç Bildirgesi” Sayýn Genel
baþkanýmýzýn çalýþmalarýyla formatlandýðý için ben bu
evrensel etkinliðin kýsmi tarihsel ve görsel boyutunu bir
potpuri bütününde sunmaya çalýþacaðým.
SAMSUN - ORDU (1.7.2001)
Kavak Çakallý sýrtýný aþtýðýnýzda þeftali aðaçlarý
ile zengin vadiye giriyorsunuz. Anadolu’nun cennete
açýlan koridorundasýnýz adeta. Matasyon mevkiine
yaklaþtýðýnýzda dünyadaki cennetin ilk ýþýklarýyla
karþýlaþýyorsunuz. Göðün maviliðine denizin maviliðinin
karýþtýðý nokta, hiç de “Karadeniz” deðil. Göðün
maviliðiyle yarýþan masmavi bir deniz Matasyondan saða
da dönseniz sola da dönseniz, yeþilin her tonu ile mavi
tonlarýn oluþturduðu cennet bandýndasýnýz. Saða doðru
yönelip Samsun’un doðasal görkemini sunacak Toraman
Tepesine doðru yol alýyoruz. Toraman tepesinde
muhteþem bir doðasallýðýn ve kentselliðin oluþturduðu
“Ambiyansla” iç içesiniz.
Toraman tepesinin hemen altýndaki koya; emperyal
açlara dünyada ilk tokatý atan ATATÜRK’ün Samsun’a
çýktýðý Bandýrma Vapurunun týpkýsý konuþlandýrýlmýþ.

Samsun; Eski Karasamsun (Radar mevki) ve
Toraman tepesi arasýnda sýkýþarak içeriye, güneye doðru
yayýlýyor demiþtik. Liman minyatürleþerek adeta Samsun
içinde boðulur gibi. Ordu’ya doðru kýyý yerleþimlerinin
önünü; ayný zamanda çevre kirliliðinin kaynaðý Demirel’in
övüncü sanayi bacasýnýn konuþlandýrýldýðý Azot Sanayi
kesmiþ. Samsun siyasilerce ihmal edilmiþ, yatýrýmlardan
soyut potansiyel bir hinderland. Þube Baþkanýmýz Cevat
ÖNCÜ’ nün deðerlendirmesi gerçekten düþündürücü.
Burada politika yapanlarýn %70’i dýþarýdan gelen insanlar.
Halk bunlarý vekil diye göndermiþ meclise. “El elin eþeðini
ýslýk çalarak arar” misali, Samsun için yatýrým arayýþlarý da
bu mentalitede geliþmiþ. Samsun’da yatýrým sürecinin
ivmelenmesi “Yerel Gündem - 27” platformunun oluþumu
ile yerel inisiyatiflerin öne çýkýþýnda güç kazanýr.
Samsun’un deniz, kara, hava, demiryolu hinterlandý
hiç bir kýyý kentimizde olmayan varsýllýða sahip. Tarihsel
dokusu Anadolu tarihinin orijin zenginlikte. Doðusal
zenginliði bilmem vurgulamaya gerek var mý?. Yaz
ve yaðmur turizminin optimize edilebileceði en büyük
coðrafi ve iklimsel kolaylýklar Samsun’da. Küçük bir örnek:
Samsun Toraman tepesi ve çevresi teleferik sistemi
ile dinlence ve eðlence merkezine dönüþtürülecek
PROF. DR. ÝLHAN AVCI
Çevreye duyarlý projelerin geliþtirilebilmesi için
yapým sürecindeki evrensel ölçütler olan toplumsal,
siyasal, teknolojik, mali, ekonomik ve çevre
yapýlabilirlik (fizibil) raporlarýn yatýrým projelerine
kesinlikle yansýtýlmalýdýr.
Orta ve Doðu Karadeniz ulaþtýrma ve enerji
yatýrýmlarýna bu çerçevede bakýlmalýdýr. Yatýrýmlarýn
sonucu ortaya çýkacak durum eleþtirel açýdan daha
bir duyarlýlýkla deðerlendirilmelidir. Böylesi yerlerdeki
kayýplarýnýn telafisi mümkün deðildir.
Teknik ve teknolojik yapýlabilirlik olgusu
mühendislik bilimi ve disiplini doðrultusunda yöredeki
yatýrýmlara yaklaþýldýðý taktirde, planlama ve sonuçlar
daha anlamlý deðerlendirilebilecektir.
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panoramik devasalýða sahip. Zengin sebze bahçeleri
(seracýlýk yaygýnlaþtýrýlabilir), güneþin denizin uzun
soluklu altýn kumsallarý, tarýmsal sanayi ürünü tütün,
denizcilik, her geçen gün artýþ kaydeden tarýmsal sanayi
ürünü fýndýk, mýsýr, karpuz, kavun vb. tarýmsal ürünler
yanýnda balýkçýlýk; tüm bunlar Samsun’un atýl durumdaki
varsýllýklarý... Yeter ki iþlenebilsin.

binlerce yýl doða ve onun tevazu içinde sunduðu yollarla
iç içe yaþamadý mý? Ortak yaþam, yani habitatlarýný
müþterek oluþturmadý mý?! Ne gariptir ki doðanýn
(insanýn) ve Doða’nýn bu dayanýþmasý 1997’de bozulmaya
baþladý. Birileri siyasi ve ekonomik rant adýna milyonlarca
yýl oluþan koylarý, falezleri, vadileri yok ediyor. Seçeneksiz
kýyý duble yol inþaatlarýna bu iþlevi yüklemiþler...

ÝMO ARHAVÝ TEMSÝLCÝSÝ NURHAYAT ZAÝM:
Maalesef ülkemizde iþletmeye açýlmýþ olan,
inþaatlarý devam eden, proje çalýþmalarý biten,
projelendirme çalýþmalarý süren ve yapýmlarý
planlanan bütün barajlar ve hidroelektrik santraller,
otoyollar ve diðer yatýrýmlar planlanýrken ve inþa
edilirken, kültürel ve doðal varlýklar gözetilmeden
planlanýp inþa edilmektedir. Bu uygulama insanlýðýn
ortak “ aný” ve bilimin “veri” kaynaðý olan kültürel
mirasý yýkýma uðratmýþtýr, uðratmaya da devam
etmektedir. Söz konusu uygulamanýn sürdürülmesi
halinde Türkiye Coðrafyasý, evrensel düzeyde, istisnai
deðer taþýyan kültürel ve doðal varlýklarýný büyük
ölçüde yitirmiþ olacaktýr.
Ordu’ya doðru yol alýyoruz. Kýyýyý Azot Sanayi
kapattýðý için Çarþamba mavi denizden uzak. Yeþil denizin
içinde Kerimbey, Tekeköy, Gelemen Çiftliði ihtiþamlý
doðasal görsellikler sunuyor. Azot Sanayinin yarattýðý
asit kirliliði, yeþilin rengini ve asabýný bozsa da, bu
kesimde yapýlaþmanýn yoðunlaþtýðýný gözlemliyorsunuz.
Terme’ye yaklaþtýðýnýzda Denize de yaklaþýyorsunuz,
Ordu’ya da. Ancak Samsun’dan uzaklaþýyorsunuz artýk.
Samsun bitiyor. Birilerinin bitirdiði gibi deðil tabii, coðrafi
sýnýrlarý bitiyor. Eðer dikkatli ve duyarlý davranýlmaz
ise, coðrafi dokusu da deðerler bütünü de bitirilebilir.
Terme’den sonra ekonomik ve siyasi rant konseptinin
duyarsýzlýðýnda beliren genel anlamdaki doðasal
deðerlerin bitiþi baþlýyor.

ORDU-GÝRESUN (1.7.2001)
Yeþilin ve mavinin her tonunun zengin görselliði,
doðuya yaklaþtýkça yoðunluðunu artýrýyor. Ordu il sýnýrýna
girip Ünye’ye yaklaþýyorsunuz. Yeþil ve mavinin buruk
sevinci sizi izliyor. Sahil bandý tüm yerleþim birimleriyle
görsel bir þölen sunuyor adeta. Ünye’desiniz. Bilmem
nasýl anlatmalý? Karadenizin en güzel ilçesi diyebilir
misiniz? Hayýr! Hepsi birbirinden üstün görselliðe sahip.
“Al birini, ver birine”; ver çünkü onlar evrensel doða
dizgesi. Tüm insanlarýn ortak görsel yaþam alaný. Fakat
birileri alýp çýkarsal boyutta birilerine peþkeþ çekmiþ.
Yukarýda deðindiðim gibi Güney’de kuþaklama yol-ki
demiryolu ile bütünleþtirilmiþ yol- ile kýyýlar birilerinden
alýnýp gerçek birilerine, insanlýða sunulabilirdi. Öyle
yapýlmamýþ Samsun’dan Sarp'a dek küçük istisnalar hariç
kýyý cennet bandý yok edilme sürecine sokulduðunun
ivmesi bu noktadan sonra artýrýlmýþ...
ÝMO ARTVÝN TEMSÝLCÝSÝ ZEKÝ POLATDEMÝR:
“Barajlarýn yapýmýndan doðan yol sorunumuz þu
andaki en büyük sorunumuz haline gelmiþtir. Ne yazýk
ki, benim ve birçok meslektaþýmýn da kabullendiði
gibi, þu an hizmete açýlan 22 kilometrelik yol, Deriner
Barajý servis yolu niteliði taþýmaktadýr. Diðer taraftan,
yapýlacak olan Artvin-Erzurum yol güzergahýnýn hâlâ
belirsizliðini korumasý, içine düþtüðümüz handikabý
iyice arttýrmaktadýr. Bu yol güzergahýnýn bir an önce
bütün Artvin halkýnýn olurunu saðlayacak þekilde
düzenlenip, bizlere sunulmasý gerekmektedir.

Samsun’dan Sarp’a kadar kim ulaþým kolaylýðý
istemez?
Bu
gerçeði
kim
yadsýyabilir?
Ama
yadsýnamayacak bir realite var ki, o da evrensel doða
deðerlerinin varlýðýdýr. Doðasal zenginlikler yadsýnabilir
mi? onlarsýz yaþanabileceði söylenebilir mi? Ýnsanlar
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Fatsa’dasýnýz. Benzer þeyleri yaþýyorsunuz. Perþembe
Bolaman mevkiine yaklaþtýkça yok etme ivmesinin
düþtüðünü, Duble yol inþaat ibresinin güneye kaydýðýný
görüyorsunuz. Buruk sevincinizin ivmesi artýyor.
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Perþembe Bolaman’ýn doðasal kýyý dokusu bu noktada
adeta, tüm Karadeniz adýna derin bir soluk almada.
Ordu Belediye Baþkaný meslekdaþýmýz Sayýn Fikret
TÜRKYILMAZ’la görüþüyoruz. "Halkýn duyarlý tepkileri
Bolaman ve çevre dokusunu korudu" diyor. Çeþitli
etkinliklerle eylemsel boyutta tepkilerini yükseltmiþler.
Kurtarmýþlar. Daha doðrusu birilerinin elinden alýp
insanlara tekrar iade etmiþler Ordu doðasýný. Perþembe/
Bolaman’ýn güneyinden 8 km’lik tünel ve viyadüklerle
bu noktadaki kýyý bandý kurtarýlmýþ. Bir baþka sorundan
da bahsedildi. Tüm Karadenizin temel sorunu olan katý
atýk sorunu. Hemen hemen Karadeniz kýyý bandý koy
ve falezler, adeta katý atýk deposuna dönüþtürülmüþ.
Bunun için katý atýk depolama projesi hazýrlanýyormuþ.
Dýþ kredi ile finanse edilecek bu projenin acilen
yaþama geçmesi gerektiðini düþünüyorum. Çünkü
katý atýklar “Belki abartý sayýlacak ama bir realite”
duble yol inþaatlarýnýn altýna seriliyor ki, somut olarak
gözlemledik.
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sýnýr koyabilir ki? Birileri dýþýnda, sýnýrsýz doyumsuzlar
dýþýnda...
Giresun’dayýz. Samsun’da Toramantepe, Ordu’da
Boztepe, Giresun’da da bir tepe -ki “Giresun kalesinin
olduðu yer” diðerlerinden farksýz bir doðasal sunuda
bulunuyor. Atatürk; Osman Aða’nýn (Topal Osman)
bir Kurtuluþ Savaþý kahramaný olduðunu söyleyerek
mezarýnýn bu tepeye taþýnmasýný söylemiþ. Giresun’lu
MURAT KARAYALÇIN:

Ordu Temsilcimiz Bahri ÖZÜDOÐRU ve Sayýn Belediye
Baþkaný ile Boztepe’deyiz. Yazýlmasý çizilmesi, anlatýlmasý
çok zor bir ambiyansla karþý karþýyayýz. Görsel þok
yaþýyoruz sanki. Boztepe’den doðanýn ihtiþamý karþýsýnda
adeta donup kaldýk. Tüm katýlýmcýlar yeni çevre
düzenlemesi buraya olan yerel ve genel ilgiyi artýrmýþ.
Merkezi ilgililerin yerel yönetim ve yerel inisiyatifleri
bu baðlamda desteklemeleri yaðmur, dað ve deniz
turizmini öne çýkarmalarý bu yöreyi ulusal bazda deðil
ulus ötesinde ilgi odaðý haline getirebilir.
GÝRESUN - TRABZON (2.7.2001)
Bulancak'a geldiðimizde, Ordu il sýnýrýný bitirip Giresun
il sýnýrýna girdiðimizi anlýyoruz. Kýyý bant yerleþimleri
öylesine sýnýrsýz benzerlikler taþýyor ki, sýnýr belirlemeniz
çok zor aslýnda. Bu evrensel deðerler dizgesine kim

“ Hiç kimse Karadeniz’de yol yapýmýna karþý
çýkmadý; ama kýyý yolunun o biçimde geniþletilmesinin
Karadeniz için son derece tahrip edici sonuçlar
getireceði söylendi ve sonuç yaþandý. Sanýrým,
Samsun’dan buraya kadar gelirken, Karadeniz kýyý
yolunun, Karadeniz’in topografyasýný, coðrafyasýný,
kýyýsýný, denizini ne denli tahrip ettiðini bizzat
görmüþsünüzdür. O nedenle, yüksekten geçen bir
otoyol çözümü daha doðru gözüküyordu. Bunun bir
de siyasi yönü vardý; “Karadeniz sahil kesimi ve iç
kesimi” diye ikiye ayrýlmýþ. Sahil kesimi ile iç kesimi,
iktisadi olarak, toplumsal olarak birbirinden farklý
nitelikler taþýmaktadýr. Karadeniz’in kanayan yarasý,
özellikle iktisadi ve toplumsal olarak Karadeniz’in
kanayan yarasý, iç kesimlerdir,
yoðun göçler
oradan gelmektedir. 1993’de yüksekten geçecek bir
otoyolun, Karadeniz’deki bu toplumsal sorunu da
çözeceðini düþünmüþtük.”
“Bir hususa daha deðinmek istiyorum: Çevre
duyarlýlýðý, özellikle mühendisler için son derece
önem taþýyan bir aþamaya geldi. Yusufeli Belediye
Baþkanýnýn konuþmasýný hüzünle dinledim, eski bir
Belediye Baþkaný olarak kendisine bu duygularýmý
da ifade edeyim. Tasavvur edebiliyor musunuz bir
kent gidiyor, bir kent kalkýyor; 9. Yüzyýldan bu yana
yaþayan, hayatta olan bir kent, bu yatýrýmla birlikte
yaþamýna son veriliyor. Körfez depremiyle birlikte, bir
belediye baþkanýnýn görebileceði en büyük felaketin
deprem olduðunu düþündüm. Ancak bu sabah
Yusufeli Belediye Baþkanýný düþündüðümde, daha
büyük felaket olarak onu gördüm. Devletin inatla,
“Sen buradan kalk git” demesi…
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Osman Aða’yý saygýn bir kurtuluþ kahramaný olarak
görüyor ve seviyor. Giresun kýyý bandýnýn en yüksek
noktasýna konuþlandýrýlmýþ Osman Aða.
Giresun Temsilcimiz Alaattin Çakýrmelikoðlu ve
eþi akþam yemeðini Yalý Restorantta verdiler. Yöresel
yemeklerle donanmýþ nefis bir etkinlik oldu. Giresun
özelinde Karadeniz’i tartýþtýk. Ordu Bayýndýrlýk il Müdürü
olan Alaattin beyle yatýrýmlar çevre boyutunda kritize
edildi ve çevre duyarlýlýðýnýn evrensel gerekliliði dikkate
alýnýp yatýrým projeleri hazýrlanmalýydý sonucuna varýldý.

Giresun’da konakladýk. II. Baþkan Akif Duman’ýn
köyü ziyaret edildi, fýndýk bahçelerinde soluklanýp kara
lahana çorbasý ikram edildi konuklara. Öðlen alabalýk
tesislerinde otantik müzik eþliðinde yemek yendi.
Görele’ye baðlý Çamlý ve Recepli Köyünden ayrýlmazdan
önce Giresun’un farklý sosyal yapýsýný öðreniyoruz. Doðu
Karadeniz’de en fazla yabancý göç alan il Giresun'muþ.
Akif’ler bile yýllar önce Samsun’un Kavak Ýlçesinden,
Çamlý Köyüne göçmüþler. 200-300 yýl önce Anadolunun
içlerinden Osmanlý baskýlarýyla Ahýska Türklerinin yöreye
göçe zorlandýðý savlanýyor.

çalýþarak çaresizlik içinde etkinliði sürdürüyorum. Karaca
maðaralarý Karaca Köyünden (Masura Köyü) Jeoloji
Mühendisi Þükrü Erüz’ün 1983-1990 arasýnda yapmýþ
olduðu çalýþmalar ile turizme kazandýrýlmýþ. 1996
yýlýnda turizme açýlan “Dolomitik kireçtaþlarý” içerisinde
geliþen Karacaköy karstik maðarasý daha önce yöre
halký tarafnýdan bilinmekteymiþ. Rivayet o ki maðara
koyununu kaybeden bir çoban tarafýndan bulunmuþ.
Etrafý irili ufaklý ve daha büyük maðaralarla dolu olduðu
söylenmektedir. Açýldýðýnda maðarayý ilk görenlerdenim.
Doðanýn sunduðu dünya’nýn ender oluþumlarýndan biri
olan maðaranýn, gizemli oluþumuna derinlik katan
görüntüleri silinmiþ. Ne de olsa elimiz deðdi. Özellikle
abartýlý bilim kurgu filmlerindeki masmavi su birikintileri,
gizemli gölcüklerin çoðu yok olmuþ. Kalanlarý da renk
deðiþiminde kirlenerek kent çukurlarýna dönüþmüþ. Yeni
düzenlemeler getirilip kurallar konurken, temel yaklaþým
maðaranýn insaný gizem ötesine taþýyan görüntüsünün
korunmasý olmalýdýr.

Ýnsaný ve doðasýyla Karadeniz gizemli zengin bir
doku.
TRABZON - RÝZE (2.7.2001)
Giresun’un Eynesil Ýlçesi Trabzon sýnýrýnda. Giresun
sýnýrýný aþarak Trabzon sýnýrýndan sýnýrsýz doða
güzelliklerinde ilerliyoruz. Tüm aceleciliðimizle geçici
olarak bir doyumsuzluða çeþni katacak içlere doðru
(Gümüþhane) yol almaya çalýþýyoruz. Amacýmýz 18:00’de
kapanan Gümüþhane’deki “Karacadað Maðaralarýna”
yetiþmek. Trabzon Þube Baþkanýmýz Ýbrahim Usta
yetkililere ulaþarak kapanan “Karaca Maðaralarýný”
açtýrýyor.
Karaca Maðaralarýna týrmanýyoruz. Trabzon Gümüþhane il yolunu çizgiye dönüþtüren devasa
yükseltileri aþarak Karaca Maðaralarýna ulaþýyoruz. Tam
bu noktada Annemin rahatsýzlýðýnýn duyumunu en
küçük kardeþimden alýyorum. Kimseye belli etmemeye
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Gün batýmýnda, ilk grup Karacaköy’den süzülüp
Trabzon-Gümüþhane il yolu üstündeki benzin
istasyonuna iniyoruz. Ýkinci telefon beni ve eþimi daha
da telaþlandýrmaya baþladý. Ececan’a belli etmemeye
çalýþarak, biran önce ikinci grubun maðralardan dönüp
konaklama yerimize ulaþmak istiyorum. Annemin
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doktorlarýný aradým. Bir umut ýþýðýnýn belirebileceðini
tümden umutsuz olmadýklarýný söylüyorlar. Bu beni
kýsmen de olsa rahatlattý. Zigana daðlarýný katederek
meþhur Harþit Vadisinden geçiyoruz. Karadeniz’e özgü
ilginçliklerle karþýlaþýyorsunuz. Dere yataðýna (Harþit
Çayý) dikilmiþ 3 blok... Ýnsanýn aklý duruyor. Ýkisi ayakta
bir kibrit kutusu gibi (verev) üst üste katlanmýþ.
Harþit Vadisindeki doða zenginliðini ve Harþit Çayý
yataðýndaki hiçbir yapýlabilirlik ilkesiyle örtüþmeyen
betonarme yapýlarý izleyerek, Doðankente ulaþtýk.
Doðankentteki HES projesini görünce; Çamlýhemþin
Fýrtýna Vadisindeki HES aklýma geldi. Dünyanýn sayýlý
doða / çevre dostu proje, istenirse doða/çevre
katledilmeksizin yaþama geçirilebilirmiþ.
Zigana Daðlarýndaki “Zigana Tatil Köyü"ne
dönüyoruz. Ahþap Bungalow evleri ve yerel ikramlar,
otantizmi doruða çýkaran deðerler...

TMH

ARTVÝN BELEDÝYE BAÞKANI EMÝN ÖZGÜN:
“Artvin’de altýn çýkarmak isteyenlere sizlerin
huzurunuzda seslenmek istiyorum. Biz yaþadýðýmýz
sürece buna izin vermeyeceðiz.
Çocuklarýmýza
da müsaade ettirmeyeceðiz, torunlarýmýza da
müsaade ettirmeyeceðiz, bizden sonraki nesillerimize
de müsaade ettirmeyeceðiz. Artvin’in yeþilini
soldurmaya kalkanlarýn kolunu kýracaðýz.”
Dehþetengiz bir büyü. Tarihin devasa bir sunuþu ki Doða ile Doðan’ýn ördüðü muhteþem bir doku- 1996
yýlýnda yaya týrmanýyorduk. Araba yolu açýlmýþ, yakýn
noktaya dek minibüslerle ulaþýyorsunuz. Ýki km’lik bir
mesafe yaya tamamlanýyor.
1972’den beri restore ediliyor. Ödenek sorunu
yýllardýr devam eden Sümela Manastýrýnýn restorasyonu
düþündürücü. Burasý dinlerin üstünlük odaðý olarak
düþünülmemeli. Ülkemiz turizm ölçeðindeki uluslararasý
zirve olarak görülecek dünyanýn en devasa tarihsel
mirasý. Bu baðlamda olguya sahip çýkýlmasý gerektiðini
düþünüyorum. Sümela Manastýrý bir gerçeði daha
anlatýyor. Duvar kirliliðini bizlere mal edenler, burada ilk
kez duvar kirliliðini baþlattýklarýný gözlemliyoruz. 1741’de
ilk duvar kirliliðini, manastýr keþiþleri baþlatmýþ. Onu
1800’lerdeki Batýlý ziyaretçileri izliyor. Tabii ki 1996’da
Yakup Sönmez ve benzerlerinin bu sürece olan katkýlarý
yadsýnamaz!..
- güzelim freskler sökülüp götürülmüþ. Kalanlarý da
örselenmiþ...

Ben sabah uçaðýyla Ýstanbul’a dönmek için uðraþ
veriyorum (tarih 3.7.2001). Kadriye ve Ececan’ý Arhavi’ye
býrakacaklar. Sevgili annemin ölümcül bir sürece girdiði
kuþkusu içindeyim. Tüm katýlýmcýlarda Egemen olan
tedirgin atmosferi daðýtmaya çalýþýyorum. Akþam gelen
son haber beni daha umutlandýrmanýn ötesinde,
mutlandýrýyor da. Sabah Ececan’ýn rahatsýzlýðý geziye
devam etmem gereðini ortaya çýkarýyor.
Akþam batýþýndaki Zigana tatil köyü, gün
aydýnlýðýnda insanlarý adeta büyülüyor. Sümela
Manastýrýna ulaþmak için Maçka’ya doðru yol alýyoruz.

Manastýr inþaasýnda kullanýlan taþlar Bayburt ve Ünye
yöresinden taþýnmýþ buraya. Þimdilerde de restorasyon
çalýþmalarý bu yöre taþlarýndan sürdürülüyor...
Dün Vakfýkebir, Akçaabat’ý izleyerek Trabzon’a
ulaþmýþtýk. Sümela’dan sonra Yomra, Arsin, Araklý,
Sürmene ve Of’u izleyerek Trabzon sýnýrýný terk ediyoruz
Rize il sýnýrýna varmak üzereyiz. Kýyýlar ve azda olsa kumsal
alanlar, koylar, falezler taþlarla örülüyor. Sümela’daki
DOÇ. DR. FAZLI ÇELÝK (KTÜ):
“ Karadeniz kýyýsýnda yapýlmakta olan, kýyý dolgu
yoludur. Ben buna katliam yolu diyorum, sahil yolu
da diyemiyorum. Bunun otoyol olmasý da mümkün
deðildir, istesen de yapamazsýn; çünkü 1960’larda
çok yanlýþ bir iþ yaptýk. “Ýstimlak parasý vermeyelim”
hesabýyla tuttular yolu Samsun-Sarp arasýnda, yolu
genellikle kýyý kumsal üzerine oturttular. Mevcut yol,
genellikle kýyýlar, koylar doldurularak ve kýyýlardaki,
koylardaki kývrýmlara uyularak geçirilmiþ bir yoldur.
Þu anda yapýlmakta olan ise, bu kamburun üzerine
ikinci bir kambur daha koymaktýr. Bugün SamsunSarp arasýnda yol boyu her taraf meskun mahaldir.
Bir tespihe dizilmiþ, bir ipe dizilmiþ haneler gibi yol
boyunca evler dizilmiþtir ve yapýlaþma doðu-batý
istikametinde aþaðý yukarý bitmiþtir. Samsun-Sarp
arasý, doðrusal, çizgisel bir kent haline gelmiþtir.”
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taþlarýn iþlevi burada dolgu malzemesine dönüþmüþ.
Taþlar ayrý ayrý iþlevler üstlenerek zarar - fayda boyutunda
bir kaosun aracý durumuna getirilmiþ.

RÝZE - ARTVÝN (3.7.2001)
Kalkandere ve Çayeli geçiþlerinde benzer
olumsuzluklar, Çayeli'ne dek yaþanýyor. Çayeli, duble
yol sürecini baþlatan Mesut Yýlmaz’ýn memleketi.
Çayeli kýyýlarý sanki gizli bir el tarafýndan korumaya
alýnmýþ. Keþke bu spesifik duyarlýlýk genel duyarlýlýða
dönüþtürülse idi. Benim korkum; Samsun-Sarp duble yol
proje mantýðý, Samsun-Sinop-Zonguldak-Ýstanbul hattýna
da taþýnmasý.
Rize’de bizi þube temsilcimiz Mehmet Uyar
karþýlýyor. Kýyý parçalanmýþlýðý ve yok ediliþi çevre ve kýyý
duyarlýlýðý dikkate alýnmaksýzýn sürdürülüyor. Rize’de bir

ÝMO ÝKÝNCÝ BAÞKANI AKÝF DUMAN :
“Bugün geldiðimiz noktada bundan geri dönüþ
nasýl olacak? Gerçekten son derece kaygýlýyým. Artýk
öyle bir noktaya geldik ki, bu ülkede yaþayan
duyarlý her insan, hiçbir siyasi görüþe bakmadan,
uluslararasý kuruluþlar ve dýþa baðýmlýlýða topyekün
karþý koymalýdýr. Ülkemiz, inanýlmaz derecede tüketici
bir toplum haline gelmiþtir, üretim tamamen bitmiþtir.
Tüketen toplum, üretmeden, sadece borç almaktadýr;
borç yoluyla tekrar dýþarýdan mal almaktadýr. Giderek
artan dýþ borç, sadece bizi deðil, çocuklarýmýzýn,
torunlarýmýzýn geleceðini de tehdit etmektedir. Ne
yazýk ki her siyasi iktidar, dýþa baðýmlýlýðýmýzý biraz
daha perçinlemektedir, bugün iktidarda bulunan saðsol ortak bir hükümet dahi bunu hýzlandýrmýþtýr.
Dýþa baðýmlýðý önleyici, dýþa baðýmlýlýðý azaltýcý hiçbir
tedbir almadýðý gibi, tam tersine dýþa teslimiyeti en
yüksek noktalara getirme noktasýndadýr. Ülkemizde
yapabileceðimiz çok basit bir karayolu projesini
sahiplenemiyorsak, kendi ülkemizde yapacaðýmýz bir
barajýn ülkemiz yararlarýna, çýkarlarýna olduðunu
sahiplenemiyorsak, bunda hepimizin ortak suçu var
demektir. Siyasilere yüklenmek kolay, bence de ilk
baþta elbette siyasiler suçlu, ana suçlu siyasiler. Ancak
toplum olarak, birey olarak her birimizin bu gelinen
noktalara müdahale etme baðlamýnda eksikliðimiz
olduðunu düþünüyorum. Dolayýsýyla bu gelinen
noktada artýk mutlaka ve mutlaka bu gidiþe dur
demek zorundayýz. Bunu yapmadýðýmýz taktirde
daha çok ulusal deðerimizi de yitireceðiz, daha çok
ulusallýðýmýzý yitireceðiz.”
baþka duyarsýzlýk dikkatimi çekiyor. Özellikle Ordu’dan
sonra gözlemlediðim kýyý yasasý dikkate alýnmaksýzýn
yaþanan kýyý yapýlaþmasý. Rize ilindeki devasa bloklar,
1960’lada deniz dolgusu ile kazanýlan alanlarda
yükseliyor. Evet. Deðil doðal kýyýlar, oluþturulan yapay
kýyýlar da yapýlaþmaya açýlmýþ. Kent içi ulaþým tam
anlamýyla bir kaos... Rize yerelleri ve merkezi yapý
bu kaosun önüne nasýl geçer bilemem! Zaman
kaybedilmeksizin bu baðlamda süreç iþletilmelidir. Baþta
mühendis ve mimar meslek örgütleri bu konuda
yoðunlaþarak sürecin iþletilmesi gerektiðini söylüyorum.
Meslek odalarý ortak bir mekanda toplanmýþ. Bir
birlikterlik
oluþturulmuþ.
Önümüzdeki
süreçte
TMMOB’ye baðlý odalarýn oluþturduðu bu platformun,
alternatif projelerle olguya müdahale edeceðine
inanýyorum.
Pazar, Ardeþen, Iþýklý, Fýndýklý, Arhavi ve Hopa...
Hopa’dan Artvin’e yöneliyoruz. Karadeniz ve yeþil
denizin kesiþtiði simetride inci tanesi gibi sýralanan
bu ilçelerden en duyarlýsý Ardeþen. Ardeþen'liler yolun
Güneyden geçmesi için bir dizi etkinliklerle duyarlý
tepkilerini yoðunlaþtýrmýþlar. Sonuç almak üzereler.
Belediye ve halk dayanýþmasýnda alternatif proje
hazýrlanmýþ. Birileri istemese de kredi sorununu
hallederek projeyi güneye konuþlandýracaklar. Arhavi
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YUSUFELÝ BELEDÝYE BAÞKANI YUSUF SAÐLAM
Barajlar, daðcýlýðýyla, raftingiyle, tarihi eserleriyle,
pansiyonculuðuyla, aklýnýza gelebilecek her türlü
turizm çeþidine cevap verebilecek bacasýz fabrika
durumunda olan Artvin’imizi ve Yusufeli’mizi maalesef
yok edecektir... Yaklaþýk 400 km’lik bir yol aðýmýz
var. Bu yol aðýnýn henüz 150 km’lik Erzurum-Artvin
arasýnýn projesi kesinleþmiþtir. 3,5 yýllýk çalýþmadan
sonra yapýlan yol uzunluðu 22 kmdir ve baraj
gövde geniþliðinin 240 m olduðu bir yerde yol
kodunun 800 m’lerden geçtiði dünyanýn hiçbir
yerinde görülmemiþtir. Ayrýca bu 22 kmlik yolun
maliyetinin 100 trilyon lira olmasýna da dikkatinizi
çekerim. Türkiye’deki karayollarýnýn maliyetiyle
bu maliyeti mukayese edildiðinde, buna sebep
olanlarýn bunun hesabýný nasýl vereceklerini merak
ediyorum.”
beklemede. Ayný sürecin yöre halký tarafýndan
iþletileceðini
düþünüyorum.
Eðer
bu
süreç
yaygýnlaþtýrýlmaz ise “Karadeniz”in kaya dolgularla
“Kayadenize” dönüþeceði endiþesini taþýyorum.
ARTVÝN (4-5/7/2001)
Borçka’ya saat 19:00’a dek ulaþma telaþý içindeyiz.
Baraj çalýþmalarý nedeniyle Borçka geçiþi 19:00’da
kapanýyor. Sürekli Ýstanbul ile telefon görüþmesi
içindeyim. Olumlu haberler alýyorum. Annem tepki
vermeye baþlamýþ. Fakat yine de bir an önce annem’e
ulaþmak için Artvin’de geçecek 2 günü hýzlandýrmak
adýna gücün ve olanaðýn ötesine geçmek istercesine,
Borçka geçiþ saatine yetiþme savaþýmý içindeyim. Geç
kaldýk. Borçka Baraj þantiyesinde soluðu alýyoruz.
Günün artan karanlýðýnda baraj gövdesinin
konuþlanacaðý alaný geziyoruz. Devasa turbin inþaatlarý
gövde çalýþmalarýný þantiye þefi arkadaþýn anlatýmlarýyla
izlemeye çalýþýyoruz.
Artvin Temsilcimiz Zeki Polatdemir’in katkýlarýyla
gecenin karanlýðnýda Artvin’e doðru yol alýyoruz. Sayýn
Belediye Baþkaný Emin Özgün ve KHGM Ýl Müdürü
Orhan Yazýcý’nýn bizlere tahsis ettiði Kafkasör tesislerine

ancak gece saat 24:00’te ulaþabildik. Herkes yorgun
ve bitkin. Ormanlýk alana serpiþtirilmiþ dað evlerine
daðýlýyor herkes.
Muhteþem ambiyansla sabah tanýþýlýyor. Herkes
mutlu, herkes þaþkýn. Yaþanýlan en muhteþem aný.
Aðaçlardan ormaný görememek derler ya, iþte bu cangýl
okyanusu içinde katýlýmcýlar ne yapacaklarýný adeta
bilmez durumdalar.
Ardanuç'a doðru yol alýyoruz. Servis yolu olarak
açýlan yol Deriner Barajý taban kotundan 800 metre
yukarýsýndan geçiyor. Yetkililer tarafýndan il yolu olarak
kabul edilmiþ. Ardanuç Belediye Baþkaný; Artvin'i
Erzurum'a baðlayan bu yolun kýþýn geçit vermeyerek
Ardanuç'un yaþamla olan iliþkisini koparacaðýný söylüyor;
ki bu konuda haklý.
20.03.2001'de halka açýlan tali Cehennem Deresi
kanyonu, Artvin Ardanuç yolu üzerinde devasa kanyonun
uzantýsý. Görülmeye deðer bir yer...
Minibüsl sabah cangýl okyanusunda yüzerek kartal
yuvasý Artvin’e ulaþmaya çalýþýyoruz. Muhteþem
ambiyansýn bir noktasýnda durmuþ, devasa Deriner
ÝMO TRABZON ÞUBE BAÞKANI ÝBRAHÝM USTA:
“Tarihi sahilin, Karadeniz sahilinin doðal
güzelliklerinin, alternatif çözümler dururken, göz
göre yok edilmesi kabul edilemez. Bu yolda Ýnþaat
Mühendisleri Odasý Trabzon Þubesi olarak uzun
zamandan beri savunduðumuz, noktasal çözümlerin
bulunabilmesi ve bu çözümler üzerinde tartýþýlmasý
gerektiðidir. Bazý yörelerde sivil toplum kuruluþlarýnýn
uðraþlarý ve Karayollarý Genel Müdürlüðünün de
iyi
niyetli
yaklaþýmýyla
noktasal
çözümler
bulunabilmiþtir. Buna raðmen, maliyetin yüksek
olmasý, müteahhitlerin buna sýcak bakmamasý
nedeniyle bu noktasal çözümlere gidilmemiþtir. Yolu,
en kolay ve en yüksek nereden geçiliyorsa, oralardan
geçirmiþlerdir. Bir kýsým müteahhit zengin edilme
yoluna gidilmiþtir. Bu, bugün Türkiye’deki siyasetin
iflas etme noktasýna geldiðinin de bir göstergesidir.
Bu yolun yapýlmasý, burada yaþayan yöre insanýnýn
hava almasý, su içmesi, yemek yemesi gibi acil
ihtiyaçtýr. Fakat bu þekilde ihale edilmesine karþýyýz.”
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ARTVÝN TÝCARET VE SANAYÝ ODASI BAÞKANI
AHMET VARAN :
“Artvin’in geleceði, daha doðrusu ülkemizin
geleceði, demiryollarýna yapýlacak olan yatýrýmlardan
geçiyor. Ülkemiz maalesef demiryollarý yatýrýmlarýný
sürdürmemiþtir.
Sarp
Sýnýr
kapýmýzýn,
Türki
cumhuriyetlere ve Kafkaslara açýlmasý için demiryolu
baðlantýsýnýn yapýlmasýný istiyoruz. Bu ilimizin ve
ülkemizin temel ihtiyacýdýr.”

da muhteþem... Ülkeye bu barajlarýn çok þey katacaðýný
yadsýyamýyoruz. Fakat projelerin, çevre yapýlabilirliði
dikkate alýnarak özellikle Yusufeli ve Çoruh Vadisinin
doðasal tarihsel dokusu korunabilirdi.

Baraj inþaatýný izliyoruz. Artvin adeta Borçka ve Deriner
Barajý ile dünyanýn en büyük þantiye kentine dönüþmüþ.
Dünya’da ender rastlanan doða ve kent ambiyansý
oluþuyor. Önü baraj gölü, yaný baraj gölleri ve ortada
bir kent. Harikanýn, muhteþemin ötesinde bir görsellik.
Artvin Kenti ve kendi ile yeni bir kimlik kazanýyor. Ýklimi
bile deðiþim sürecine girebilir. Beraberinde endiþeleri
de barýndýran bir kent. Özellikle siyanürlü altýn arayýþý
nedeniyle Ceraattepe kesilecek 96 bin Ladin’in heyelan
boyutunda tüm kenti etkileyebileceði, barajýn
oluþturacaðý iklim deðiþimi ile bütünleþmesinde de
Sayýn Necati Altun ve Belediye Baþkaný Emin Özgün’ün
dediði gibi, 1956’larda oluþan toprak kaymalarýnýn
yaþanabileceði söyleniyor.
Artvin doðasýný her doðanýn (insanýn) anlatmasý
güç bir görkeme sahip. Bunu özgün zamanlara ayýrmak
gerektiði kanaatindeyim.
Önümüzdeki yýl Arhavi ve Artvin’de baþlayacak
Erzurum, Kars, Sivas ve Van’ý kapsayacak böylesi bir
etkinlik sürecini yaþama geçirme kararý vermek istiyoruz.
Bu süreçte, özellikle Artvin ve doða harikalarý (dünya’nýn
en zengin) yaylalarýný yazmayý düþünüyorum.
Deriner Barajý birgün boyunca incelendi. O devasa
yapýt Ardanuç yolunun ürküntü veren yükseltisinde daha

Tüm bu sorunsallýklarý iþleyen etkinlik 5.7.2001’de
gerçekleþti. TMH aracýlýðýyla onlarý sizlere ulaþtýracaðýmýz
için ikinci kez iþlemeye gerek görmüyorum.
5.7.2001etkinliðinden sonra ben Kadriye ve Ececan
bir baþka otobüsle Ýstanbul’a hareket ettik. Grup
Erzurum'a doðru yol aldý. Benim için ve ailem için, buruk
ve farklý heyecanla görsel heyecanlarýn örtüþtüðü bir
süreçti. Ama olsun bizim için de güzeldi, diyebiliyorsam
gezinin nedenli güzel ve faydalý olduðunu söylemeye
gerek var mý?
Acýlarda deðil, nice böylesi etkinliklerde buluþmak
üzere...
ÝMO SAMSUN ÞUBE BAÞKANI CEVAT ÖNCÜ:
“Karadeniz Otoyoluyla ilgili pek çok þey söyleniyor;
otoyol mu duble yol mu, ihtiyaç mý var mý diye.
Ýhtiyacý kimse tartýþmýyor; ama Kýyýya getirdiði katliam
hakikaten büyük boyutlarda. Ama o da baþlanmýþ bir
yatýrým. “Keþke olmasaydý” demekten ziyade “nasýl
düzeltilir?”, bunu tartýþmak lazým. Biz Oda Birlikleri
olarak, mademki böyle bir þey yapýlýyor ve mademki
geçilmesinde ýsrar ediliyor, daha geniþ yapýp, ortasýna
demiryolu hattýnýn döþenmesi gerektiðini söyledik.
Ama bu, çok þeyde olduðu gibi, siyasilerden yanký
bulmadý.”
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DOKAP Nedir...
Doðu Karadeniz Bölgesel Geliþme Planý (DOKAP)
hedefleri þöyle:
Doðu Karadeniz Bölgesi illerinden Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize, Artvin, Gümüþhane ve Bayburt illerini
kapsayan DOKAP Ana Planý, Devlet Planlama Teþkilatý
(DPT) koordinasyonunda , Japonya Uluslararasý Ýþbirliði
Ajansý (JICA) tarafýndan hazýrlandý.
- Bölgede, 2001-2005 döneminde nüfus kaybýnýn
durdurulmasý, 2011-2020 döneminde ise sýnýrlý miktarda
iç göç veya geri dönüþ olmasý öngörülüyor.
HOPA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI BAÞKANI SÝNAN
ALTINSOY:
“Hopa Tüneli, uzun zaman önce projelendirilmiþ
ve her seçim döneminde gündeme getirilen bir
konudur. Fakat seçimden sonra unutulur. Bunun
üzerinde özellikle durulursa çok sevineceðiz. Bir
de þunu söyleyerek bitirmek istiyorum: Hem sivil
toplum kuruluþlarý hem devlet tarafýndan bölgeyi
veya ili ilgilendiren konularýn kesinlikle bölgemizde ele
alýnmasý lazým, hem de devletin en üst kesimlerinin
baþkanlýk yaptýðý bir þekilde yapýlmasý lazým. Öbür
türlü,
Ankara’da masa baþýnda verilen kararlar
gerçekten sorunlarý çözmüyor.”
- Bölge için 2001-2005 döneminde yýllýk ortalama
yüzde 4; 2006-2010 döneminde de yüzde 6-7 büyüme
hedefleniyor.
- Halen Türkiye ortalamasýnýn yüzde 66’sý kadar olan
bölge ortalama geliri için, 2020 yýlýnda hedef yüzde 83’e
ulaþmasý.
Genel senaryo
- Ana Plan’da, Doðu Karadeniz Bölgesi’nin 2020 yýlý
hedef nüfusu , 3 milyon 447 bin kiþi olarak belirlenirken,
buna ulaþýlabilmesi için 2005 yýlýndan itibaren doðal
nüfus artýþýnýn bölgede tutulmasý hedefleniyor.
- Planlama dönemi sonunda, þu anda %21 olan
tarým sektörünün bölgesel hasýlaya katkýsýnýn % 8.1’e
indirilmesi amaçlanýyor.
- Bölgesel hasýlaya sanayi katkýsýnýn % 24.3; hizmetler
kesiminin katkýsýnýn ise % 67.6 olmasý bekleniyor.
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ANKARA ARTVÝNLÝLER VAKFI GENEL SEKRETERÝ
DEMÝR AKIN :
“Öncelikle olaya ideolojik bakmalýyýz; yani ideolojik
bakmazsak bu sorunu halledemeyiz. Bunlarý niçin
söylüyorum? Ulaþým çok önemli bir kavram, enerji de
çok önemli bir kavram, insan yaþamý için vazgeçilmez,
ekonomimiz için de vazgeçilmez, bunu hiç kimse
inkâr etmiyor. O halde bizim için bu kadar önemli
olan bu kavramlarý kime devredeceðiz? Bu bir kâr
alaný olarak sermayeye mi terk edilecek, yoksa bir
kamu hizmeti olarak kabul edilip kamu yönetimi
tarafýndan mý yürütülecek, yönlendirilecek? Burada
tercihimizi yapmalýyýz. Eðer bu sektörleri, enerjiyi de,
ulaþýmý da kamu hizmeti olarak kabul edip, kamu
sektörü tarafýndan yürütülmesi, yönlendirilmesi,
kullanýlmasý, yapýlmasý, tüketilmesi, deðerlendirilmesi
gereken kavramlar olarak ortaya koyarsak, sorunu
bir noktada çözeriz.”
korunmasý, orman alanlarýnýn mümkün olduðunca aðaç
dýþý ürün üretimine açýlmasý, kentleþmenin verimli tarým
topraklarý dýþýnda gerçekleþtirilmesi ve mera kullanýmýnýn
iyileþtirilmesi hedefleniyor.
- Ulaþým sisteminde temel ilke ise; karayolu,
demiryolu ve hava ulaþým sistemlerinin birbirini
destekleyecek þekilde entegre geliþtirilmesi isteniyor.
- Bir baþka hedef, Kýyý kesiminde kentleþmenin
, planlý bir þekilde Rize-Trabzon geliþme koridorunda
gerçekleþmesi; Ordu kenti etrafýnda oluþturulacak bir
kalkýnma odaðýnda toplanýlmasý öneriliyor.
Dönemler
20 yýl sürecek plan döneminde, geliþme senaryolarý
3 dönemde ele alýnýrken, 1. dönem 2001-2005 yýllarý
arasýný, 2. dönem 2006-2010 yýllarý arasýný, 3. dönem ise
2011-2020 yýllarý arasýný kapsýyor.
2001-2005’te Doðu Karadeniz
2001-2005 döneminde nüfus kaybýnýn durdurulmasý,
yýllýk ortalama % 4 büyüme öngörülüyor.
8 yýllýk eðitimin uygulanmasý, mesleki ve teknik
eðitimin geliþtirilmesi ve saðlýk ve sosyal refah
hizmetlerin yerel yönetimlere devredilmesi planlanýyor.

- Verimli tarým topraklarýnýn tarýmsal kullaným için
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YEÞÝL ARTVÝN DERNEÐÝ BAÞKANI NECATÝ ALTUN
Artvin, Türkiye’nin Kafkaslar’a açýlan kapýsýdýr,
son derece stratejik özelliklere sahiptir, bu nedenle
devletimizin buraya gereken önemi vermesi
gerekmektedir; aksi takdirde endiþelerimiz ve
kuþkularýmýz artarak sürecektir. Hepinizin bildiði gibi,
yüzde 100’lere varan bir eðitim seviyesi vardýr
Artvin’de. Þu anda orta dereceli okullardan fen lisesi
hariç hemen hemen hepsi vardýr. Ayrýca, Orman
Fakültemiz ve 2 yýllýk meslek yüksekokulumuz var.
Yeni bir eðitim fakültesinin kurulmasýný istiyoruz.
Yerimiz de hazýrdýr. Turizmin altyapýsýný oluþturan
yollardýr; eðer bu yollar iyi planlanmazsa, turizm
geliþemez. Artvin’in geleceði için bir master plana,
iyi bir planlamaya ihtiyacý vardýr. Artvin’in en önemli
sorunlarýndan biri, bu plan sorunudur.
“Artvin, verimli bir arazi üzerine kurulmuþ, ancak
son derece hassas bir toprak yapýsý olan, her
zaman kaymaya müsait olan bir yer. Böyle bir yerin
üzerinde altýn madenciliði yapmak istiyorlar. 10
metre kalýnlýðýndaki
dönemine iliþkin öngörülere göre ise, bölgeye sýnýrlý
miktarda iç göç veya geriye dönüþ olacak, yýllýk ortalama
yüzde 5-6 büyüme saðlanacak.
2001-2005 yýllarý arasýnda katýlýmcý çevre yönetimi
çerçevesinde ise orman ve su havzalarý yönetimine
katýlým, çevre etki deðerlendirmesi uygulamalarýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý ve Karadeniz çevre korumasý
hedefleniyor.

Bu dönemde, dünya ile bütünleþmiþ bir çevre izleme
sisteminin kurulmasý da plana alýnmýþ bulunuyor.

2006-2010’da Doðu Karadeniz
Ana Plan’ýn ikinci döneminde ise doðal nüfus artýþýnýn
bölgede tutulmasý, yýllýk ortalama yüzde 6-7 ekonomik
büyümenin saðlanmasý hedefleniyor.
Bu dönemde çevre yönetiminin güçlendirilmesi
baþlýðý altýnda çevre deðerleri izleme sistemi, ekotoplum bilgi aðý ve Karadeniz çevre koþullarýný izlenmesi
planlanýyor.
2011-2020’te Doðu Karadeniz
Ana Plan’ýn 3. aþamasýný kapsayan 2011-2020

Toplantý ve panel konuþmalarý,
tartýþmalarý ayrýca kitap olarak
yayýnlanacaktýr.
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(DOÐANA VE DOÐAYA) HABÝTAT'A SAYGI
KARADENÝZ SAHÝL YOLU’NA KARÞI MÝTÝNG
Giresun’a baðlý Eynesil Çevre Gönüllüleri, 25
Temmuz 2001 tarihinde Karadeniz Sahil Yolu’na karþý
miting yaptýlar. Konuyla ilgili açýklama yapan Çevre
Gönüllüleri, “Yola deðil, yolun deniz ve kara doðasýný
tahrip etmesine karþýyýz” dediler.
Yola deðil tahribe karþýlar
Eynesil Çevre Gönüllüleri adýna basýna bir açýklama
yapan Mehmet Çimen, konu ile ilgili olarak þu bilgileri
verdi:
“Doðu Karadeniz Sahil Yolu’nun geniþletilmesi
çalýþmalarý nedeniyle, bölgemizde birçok il ve ilçe
sahili kayalarla doldurularak, yok edilmiþtir. Bölgemizin
temel ihtiyacý olan yol yapýmý ve geniþletme
çalýþmalarýnýn gerekliliði konusunda en küçük bir
þüphemiz yoktur. Ancak bu çalýþmalarýn, doðanýn
kendine özgü yapýsýnýn yok edilerek yapýlmasýna
karþýyýz. Bu nedenle, tepkimizi dile getirmemiz
zorunlu hale gelmiþtir.
Doðu Karadeniz Sahil Yolu’na karþý deðiliz ama,
yolun deniz ve karadaki doðal hayatý tahrip ve
yoketmesine sessiz kalmamýz da mümkün deðildir.
Giresun Geçiþi
Diðer Karadeniz yerleþim alanlarý gibi, Giresun
da çizgisel kent özelliði taþýmaktadýr. Þehirleþme,
kýyý boyunca 6 km’yi aþarken kýyýdan içeri doðru
genellikle 1.0 km’nin altýndadýr. Dolayýsýyla, çaðdaþ
ulaþýmýn gereði olarak çevre yolu (kuþaklama yolu)
kaçýnýlmazdýr. Þehirlerarasý trafik, þehre sokulmadan
götürülmelidir. Kýyý Dolgu Kýyým yolu Giresun geçiþinde
de uygulanmak istanmektedir. Ancak, bilimi
görmemezlikten
gelen
Devlet
anlayýþý
tüm
kaynaklarýný tüketmiþtir.
Dünya
incisi
koylar
katledilmektedir.
Kamulaþtýrmaya 1 birim vermemek için 1000 kat
daha fazlasý yollarý kývýrmak ve koylarý katletmek
için harcanmaktadýr. Devletin hiç bir projesinde bu
örnekte de olduðu gibi “ulusal servet” kavramý
göz önüne alýnmamaktadýr. Oysa kamulaþtýrma için

verilen para ulusal servetten hiçbir þey götürmez.
Ancak, yollarýn uzatýlmasý, standartlarýn düþürülmesi
ve doðanýn katledilmesi için atýlan her kuruþ ulusal
servetten çalýnmaktadýr.
Çizgisel kent özelliði taþýyan Karadeniz kýyýsýnda
karayolunda ýsrar edilecekse bu kuþaklama yolu
olmalýdýr. Kýyý dolgu yoluna sýk aralýklarla katýlým
engellenemez. Sýk sýk ýþýklý kavþak içeren bir yolda
trafik akýþý saðlanamaz. Bu baðlamda, kýyý dolgu iþlevi
açýsýndan bir caddedir. Caddenin tanýmý en genel
anlamda, ýþýklý ve/veya eþ-düzey kavþak içeren þehir
içi kara ulaþým yoludur.
"Karadeniz Bölgesinde Çaðdaþ Ulaþým Seçenekleri"
Raporundan (Doç. Dr. Ýlyas Yýlmazer, Özgür Yýlmazer,
Coþkun Bulut, Ayþe Akdeniz)

ÝMO GENEL SEKRETERÝ ÞEVKET ÇORBACIOÐLU:
“Belli bir endiþe var; belli ki bu endiþeyi hepimiz
taþýyoruz. Nedir bu endiþe? Çevreye olan son derece
duyarsýz tavýrlar, olguyu artýk ister istemez bu
platformlarda yoðun bir þekilde tartýþma noktasýna
getirmiþ durumda. Biz, her þeyden önce insaný öne
alan ve bir boyutuyla sayýn hocam Ýlhan Avcý’nýn
deðindiði gibi, yapýlabilirlik kriterlerini dikkate alarak,
doðaya ve doðana saygýlý projeleri hayata geçirmek
zorundayýz.
“Çok ilginçtir; elbette ki Doðu Karadeniz’in bir
ulaþým sorunu var, ülke genelinde bir enerji açýðý
sorunu var. Bunlara çözüm getirmek için geliþtirilecek
projelere karþý çýkmak gerçekten doðru bir yaklaþým
deðil. Hiç kimse böylesi projelere karþý çýkamaz;
ama projelerin yerlerinin belirlenmesi veya
uygulanabilirliði boyutunda bir takým eleþtiriler
yapýlmaktadýr. Ýster istemez burada tabii ki olguyu
siyasi boyutta deðerlendirmek zorundasýnýz ve orada
þu deðerlendirmeyi hiç çekinmeden yapabiliyorsunuz:
“Proje siyasi ve ekonomik rant konseptinin bir
ürünüdür” çünkü...
“Olayý ideolojik eksenlere oturtarak, mühendislik
ve
mimarlýk
meslek
odalarýnýn
önerileri,
üniversitelerimizin önerileri, duyarlý çevrenin önerileri
pek dikkate alýnmýyor. 1985’te, çevre, teknolojik,
siyasi, mali, ekonomik ve toplumsal yapýlabilirlik
kriterlerinin belirlendiði ve bunlarýn çok somut bir
þekilde yansýtýldýðý bir proje, Karadeniz’e özgün bir
proje terk edilerek, çok aceleye getirilen 1997
yýlýnda ihale edilen duble yol projesiyle karþý karþýya
býrakýlýyoruz. Bu projede 1985’te belirlenen kriterlerin
yansýtýlmadýðý, dikkate alýnmadýðý, alelacele yaþama
geçirildiði ve çevreye karþý pek duyarlý olunmadýðý
somut bir þekilde yaþanan revize projelerle görülüyor.
Bu nedenledir ki, “proje, siyasi ve ekonomik rant
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