Türkiye Barolar Birliği ve Kırklareli Baro Başkanlığı işbirliği ile 10 Ocak 2015 tarihinde
gerçekleştirilen Doğal Varlıklar ve Çevresel Etki Değerlendirmesi konulu Seminerin Sonuç Bildirisi
TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Türkiye' nin çevre ve kent sorunlarının
çözülmesinde hukuksal destekler vermeye çalışmaktadır. Hava, su, toprak ve orman varlıklarına karşı, talana
varan saldırıları önlemek için halkımızın yanında durmaktayız. Meslekdaşlarımızın yurdun dört bir
yanındaki yargısal savaşımlarına destek oluyoruz.
Çevresel Etki Değerlendirmesi kavramı, yazım şekli itibarıyla yatırımcı açısından baktığı
belli olan Çevre Kanununun 10. maddesiyle getirilmiştir. ÇED’in amacı, planlanan faaliyetlerin ekosistemler
üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirerek olumsuz etkileri önlemeye çalışmak olduğu halde, yasal
düzenleme ve uygulamalarla, kimi sektörler tamamen sürecin dışına çıkarılmış, kimi sektörlerde kapasite
eşik değerleri yüksek tutularak süreç harici bırakılmıştır. ÇED mevzuatı artık, amacı elde etmekten uzak
bürokratik ve şekli bir yoldur. Bu süreçteki belgelerin hazırlanması ve idareye ait denetim sorumluluğu, özel
kuruluşlara devredilerek, ÇED çalışmaları kamusal değil piyasacı kimliğe bürünmüştür. ÇED raporlarının bir
çoğunun mahkemelerce iptal edildiği gerçeği karşısında, ÇED sürecinin bir oyun olduğu kanısı kamuoyunda
yerleşmiştir.
ÇED sürecinin en önemli ilkesi olan katılımcılık ortadan kaldırılmıştır. Yönetmelikte yer
alan halkın katılımı toplantısı, bazen Bakanlığın takdiriyle yapılmadığı gibi, yatırım alanıyla ilgisiz yerlerde
gerçekleştirmeye de çalışılmaktadır. Soma Yırca köyündeki, İstanbul' un Kuzey Ormanları' ndaki kıyım,
karayollarının, taş ve maden ocaklarının kirleri ortada iken, 2014 yılına kadar ki on yıllık zamanda ÇED
aşamasına giren 47.000 projeden sadece 32 tanesine ÇED Olumsuz kararının verilmiş olması, bu sürecin ne
kadar anlamsız kılındığını göstermektedir.
Trakya, su, orman ve toprak varlığı ile ülkemizin önemli ve değer taşıyan bir bölümüdür.
Dağlarındaki suları, ağaçları, güya sanayi ile gelişim sağlanacağı inancıyla yokedilmektedir. Pirinci,
ayçiçeği, üzümü ile tüm tarımsal varlıklar fabrika temelleri ya da atıkları altında kalmaktadır. İstanbul' u
berbat etmeyi beceren konut ve sanayi kanseri, Trakya' yı da kemirmektedir.
Trakya’da son yıllarda taş ocağı faaliyetlerinde önemli artışlar olmuştur. Bakan tarafından
yapılan açıklamaya göre, Haziran 2014' e kadar yalnız Kırklareli’nde 194 madencilik faaliyeti için ÇED
olumlu ya da ÇED gerekli değildir kararı verilmiştir. Yine 16 madencilik faaliyeti için ÇED süreci
sürmektedir. Halbuki Bulgaristan' da koruma alanı olan Istranca Dağlarıyla kaplı Kırklareli' nin biyolojik
çeşitliliğin fazla olduğu, deniz, orman, göl, akarsu gibi çok sayıda ekosistemin bir arada bulunduğu bir
yöredir. Bu yörede çimento fabrikaları, kalker, mıcır, kil ocakları açılarak bu biyolojik çeşitliliğe büyük zarar
verilmektedir. Açılan bu taş ocaklarının ve madenlerin bir çoğu Ergene Havzasını besleyen yer altı sularına
zarar vermektedir.
Madenler ÇED sürecinden ya kaçınacak biçimde küçük gösterilmekte, ya da ÇED
dosyalarındaki raporlar proje alanları incelenmeden literatür bilgileriyle doldurulmaktadır. Bu dosyalardaki
flora ve fauna bilgileri eksik ya da hatalıdır. ÇED dosyalarında çevre korumaya yönelik alınacaği taahhüt
edilen önlemler uygulanmamakta, kontrollerin de yetersiz olması nedeniyle
çevresel zararlar
önlenememektedir.
Çevre korumacı yargı kararlarının uygulanması, ancak kitlesel eylemlerle desteklenmesi,
çevre kıyımından en çok halkın zarar gördüğüne onları inandırılması, eylemliliğin topluma yayılmasıyla
mümkün olacaktır. Bu yöndeki tüm gönüllü, resmi, profesyonel çabalar desteklenmelidir. Çevre ve kentlerin
kıyımına neden olan neoliberal politikaları engelleyici gayretler artırılmalıdır. Sürdürülebilir kalkınma
arkasına saklanmış, neoliberal aktörler ile yöneticilerin kardeşliği değil, derelerin, ormanların, doğanın
kardeşliği için mücadele devam sözümüzü yineliyoruz.

