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Ülkemizin neresinde olursa olsun ağaç kesimine ciddi tepkilerin gösterildiğini biliyoruz.

Fatsa halkı da bu konuda çok hassastır.

Niye?

Fatsa’da maden sahasındaki ağaç kesiminden dolayı tecrübe sahibidir.

Ayrıca; başlangıçta maden sahasındaki ağaç kesimini görmeyenler şimdilerde doğasever bile
oldular.

Başlangıçta maden alanı protestolarında “… Üç beş solcunun yanında mı yer alacağız …”
diyenler.. Şimdilerde doğanın tahribatını görünce 
“… solcular doğru tepki koymuş …”
diyorlar.
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Günümüzde de Fatsa Belediyesinin Dolunay Mahallesinde planladığı “Çerkezler Tepesi
Mesire Alanı”
projesindeki olası ağaç kesimine karşı bir mesafe koyulduğunu görüyoruz.

Burada da sol görüşlü kesimlerin tepkileri yoğun olarak öne çıkıyor.

Bu vesileyle Fatsa’da ağaç kesimine karşı bir bilinç oluşması da sevindirici oluyor.

Sosyal demokrat kesimler har daim çevreye karşı yapılan olumsuz uygulamaları olumlu
bulmuyor.

Bunu bir muhalefet refleksiyle yaptıklarına inanmak zor.

Doğanın ve çevrenin tahrip edilmesini istemiyorlar.

“Ağaçlarımız kesilmesin” istiyorlar.

Kaldı ki ağaçların olur olmaz yere kesilmesine bütün bireyler karşı çıkmalıdır.  

Ancak her yapılan işin arkasında bir art niyet aramak da doğru olmayabiliyor.

Çerkezler Tepesi projesine bir bakmak lazım…

Tamam; bir tahribat, istenmeyen bir ağaç kaybı olacaktır. Kazandırılan hizmetin de karşılığına
bakmak gerekir.

 2 / 5



ÇERKEZLER TEPESİ PROJESİ  VE OLASI AĞAÇ KESİMLERİ
Salı, 04 Mayıs 2021 13:24 - 

Şu an itibariyle orada Orman İşletme Müdürlüğünün daha önceden planladığı bir temizlik
çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar orman alanlarında zaman zaman yapılan çalışmalardır.
Ormanların gelişmesi açısından bir nevi temizlik, bir nevi ağaçların gençleştirilmesi, bir nevi
orman içlerine daha sağlıklı şekilde ulaşabilmek adına yapılan temizliklerdir.

Bunu orman işletmeden ilgililer açıklıyor.

Bunu projeyi yapan belediyenin başkanı açıklıyor.

Öyle sokakta konuşulduğu gibi “ağaç katliamı yapılıyor” bağlamında bir ağaç kesiminin
olmayacağı, hatta olamayacağı açıklamalarına tanık oluyoruz.

Başkan Kibar; “ağaç kesimi veya yoğun bir betonlaşma olmayacak” diyor.

Tabii ki orman alanlarına ulaşmak adına orman içlerinde yollar açılıyor. Yol güzergahına gelen
ağaçlar asgari boyutta kesilebilir.

Ormana ulaşmayı nasıl sağlayacaksınız?

Olası bir orman yangınında hangi yolu kullanacaksınız.

Bu detaylar ortaya konulmamalı mı?

Artık yapılan projeler ağaç kesimini varsayacak düzeyde hazırlanmamalıdır. Bunu da tüm
kurumlar ağaç kesimi yapılmayacak kriterlerde yatırımlarını projelendirmelidirler.
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Fatsa Belediyesi de yapacağı projelerde ağaç kesimi, ağaç kıyımı olacak düzeyde
planlamalardan kaçınmalıdır.

Zaten sayın belediye başkanımız Etem Kibar bu hassasiyeti en üst düzeyde göstermelidir.
Açıktan doğa tahribatı, yoğun bir ağaç kesimi olacak projelerden imtina etmelidir.

Ben “Çerkezler Tepesi” projesinin makul zeminde başarıyla yatırıma dönüşeceği
kanaatindeyim.

Hatta bu projenin Etem Kibar’ın “prestij projesi” olacağını düşünenlerdenim.

Umarım kamuoyunun ikna olduğu ve destekleyeceği bir planlamayla yapılır.

*             *             *

Aynı mahallede projenin uygulanacağı alanın dışında kalan semtleri görenler vardır illa ki.

Kat be kat yükselen siteleri görenler de vardır.

Hatta o sitelerde yaşayanlar da. Milyonluk dairelerimiz oldu diyenlerde.

Nasıl yakışıyor mu memlekete?

O gökdelenler neyin nesi.
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15-20 katlı binalar.

Memleketin siluetini bozmadı mı?

Aynı yeşil alanlar, ormanlıklar, fındık bahçeleri sizlerin oturduğu siteler için kesilmedi mi?

Doğa katliamı yapılmadı mı?

O yüksek katlardan kimler zenginleşti.

Bunu da sorgularız.

Ancak; yeni yatırımların, yeni projelerin çevre katliamı haline dönüşmesine de tabii ki karşı
çıkarız.

İlçemizin siluetine zarar veren her kötü yatırıma hayır deriz.

Esas olan eğriye-eğri, doğruya-doğru diyebilmektir.
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