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İkizdere’deki Doğa
Katliamı Durdurulsun!

TMMOB ve bağlı meslek odalarının başkanları tarafından yapılan açıklamada, Rize İkizdere’de taşocağının doğal yaşamı ve ekosistemi olumsuz etkileyeceği vurgulanarak, ruhsatının derhal iptal edilmesi istendi. İnşaat firmasının doymak
bilmez rant hırsının, ülkenin ve doğanın geleceğini yok ettiği belirtilen açıklamada, “Tüm yetkilileri bilim insanlarının,
çevre gönüllülerinin, yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insanlık suçuna dur demeye davet ediyoruz”
denildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz ile birlikte aralarında
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Pala’nın da
bulunduğu TMMOB’a bağlı 22 meslek
odasının Yönetim Kurulu Başkanları,
12 Mayıs2021 tarihinde ortak bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Rize'nin
İkizdere İlçesi İşkencedere mevkisinde
ormanlık alan içinde açılmak istenen
taşocağına karşı yöre halkının mü-

cadelesini selamlandığı açıklamada,
şöyle denildi:
“Rize İyidere`de inşa edilmek istenen Lojistik Merkezi ve Limanı`nın
deniz dolgusunda kullanılacak taşları
çıkartmak için bölge halkının ve doğal
hayatın yaşam kaynağı olan ormanlık
alanın yok edilmesi kabul edilemez.
Lojistik Merkezi ihalesini alan şirketin
maliyetlerini düşürmek için gerçekleştirilmek istenen bu doğa katliamı hem
yasaların, hem de yaşam hakkının ihlali anlamına gelmektedir.
Madencilik faaliyetleri, sermaye kesimlerinin kâr hırsı gözetilerek değil, halkın ihtiyaç ve
çıkarları gözetilerek yürütülmelidir. Halkın yaşam hakkını ve
sağlığını görmezden gelen, doğal yaşamı tehdit eden, çevreye
telafisi imkansız zararlar veren
bir madencilik anlayışı kabul
edilemez.
Yaklaşık 100 bin ağacın
bulunduğu 100 hektar ormanlık alanı kapsayan ve
İşkencedere’deki tüm doğal ya-

şamı ve ekosistemi ortadan kaldıracak
olan taşocağı ruhsatı derhal iptal edilmelidir.
Ülkemizin ormanlık alanları her
yıl çeşitli gerekçelerle tahrip edilmektedir. Yaşamsal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulmaksızın
hazırlanan projeler, açılan yollar ve
yürütülen madencilik faaliyetleri nedeniyle nitelikli ormanlık alanlarımız zarar görmektedir. Yakın zamanda Kaz Dağları`nda, Fatsa`da, Kuzey
Ormanları`nda yaşanan orman katliamlarının görüntüleri yürekleri sızlatmaya devam ederken, bu görüntülere
yenilerinin eklenmesine izin vermeyeceğiz.
İkizdere’de daha şimdiden, taşocağı bölgesine yol açabilmek için binlerce ağaç yok edildi. İnşaat firmasının
doymak bilmez rant hırsı, hepimizin
gözleri önünde ülkenin ve doğanın
geleceğini yok ediyor. Tüm yetkilileri
bilim insanlarının, çevre gönüllülerinin, yöre halkının ve doğanın sesine
kulak vermeye, bu insanlık suçuna dur
demeye davet ediyoruz.”
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