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Kuzey Ormanları Üç Aylık İzleme Rapor Özeti
Kuzey Ormanları Üç Aylık İzleme Raporu, dünyanın 
en önemli doğa alanlarından ve ekolojik koridorların-
dan biri olan Kuzey Ormanları Coğrafyasını düzenli 
olarak izlemek, raporlamak, paylaşmak, farkındalığı 
ve bilinirliği artırarak Kuzey Ormanları’nın korunması 
ve savunulmasına katkı sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilmektedir.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında yer alan; Edirne, 
Tekirdağ, Kırklareli, Kuzey Çanakkale, İstan adet 
izlemede 438 ayrı tehdit, tahrip ve savunma kayded-
ilmiştir.

Kaydedilen izlemelere bölgesel olarak bakıldığında 1. 
Bölgede (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kuzey Çanak-
kale) 127 adet, 2. Bölgede (İstanbul) 90 adet, 3. 
Bölgede (Sakarya, Kocaeli, Düzce) 87 adet ve 4. 
Bölgede (Yalova, Kuzey Balıkesir, Kuzey Bursa) 32 adet 
tehdit, tahrip ve savunma başlığı tespit edilmiştir. 

Kuzey Ormanları Coğrafyasını oluşturan en temel 
parçalardan biri  olan Marmara Denizi ölümcül 
tahrip altında

Kuzey Ormanları Coğrafyasında deniz ekosistemi 
tahribi (deniz Salyası/müsilajı) ile ilgili 124 adet, su 
kaynakları ile ilgili ise 34 adet izleme kaydedilmiştir. 

Marmara Denizi, onyıllar boyunca maruz bırakıldığı 
kirlilik yükünün sonucu olarak ekolojik bir felakete 
uğratılmıştır. Deniz salyası (müsilaj) tüm deniz dibini 
kaplayarak sayısız deniz canlısının ölmesine, deniz 
ekosistemini geri dönüşsüz tahrip olmasına yol 
açmıştır.

Üç ay boyunca pek çok uzman ve bilim insanı konu ile 
ilgili açıklamalarda bulunmuş, ilgili resmi kurumlar ve 
üniversiteler tarafından inceleme ve araştırmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Ekolojik yıkımın en önemli 
nedenleri; Marmara Denizi’ne hiçbir arıtma yapıl-
madan salınan zirai, endüstriyel ve evsel atıklar, 
sanayi arıtma tesislerinin düzgün çalışmaması ve 
beraberinde denetim mekanizmalarının işletilmeme-
si ve denizi de tahrip etkisi altına alan mega rant 
projeleridir.

Ayrıca 2020 yılının son aylarında Trakya’da yer alan 
binlerce sanayi tesisinin atık kanalı haline getirilen 
Ergene Nehrinin zehirli suyu Marmara Denizi’ne 
deşarjı edilmeye başlatılmıştır. Bu durum atık yükünü 
kaldıramaz hale gelmiş olan Marmara Denizi için 
bardağı taşıran son damla olmuştur.

Ayrıca insan sağlığını da tehdit eden bu sorun 
nedeniyle Marmara Denizi kıyılarından yer yer denize 

girilmesi de yasaklanmıştır.
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Marmara Denizi ölüyor...



Marmara Bölgesi’ndeki ekolojik yıkıma ve halkın 
itirazına rağmen Kanal İstanbul inadı devam 
ediyor!

Kanal İstanbul projesi ile ilgili 37 adet izleme kayded-
ildi. 26 Haziran’da Kanal İstanbul inşaatına başlıyoruz 
denilerek Kuzey Ormanları’nın Sazlıdere mevkile-
rinde yeni bir yıkım süreci başlatıldı. İnşaatın Sazlı-
dere Barajının üstünden geçecek, Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun 8. etabının viyadüğü olduğu anlaşıldı. 

3 aylık periyotta Kanal İstanbul projesine dair yapılan 
izlemelerin yarısına yakınının savunma oluşturdu. 
Bunlar, ekoloji-kent hareketi-stk-ibb-meslek örgütler-
inin  görüşleri ve  ekoloji örgütlerinin gerçekleştird-
ikleri eylem-basın açıklamaları oldu.  

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun çağrısıyla 
Tarihi Küçükçekmece Köprüsü’nde basın açıklaması 
yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde bir araya 
gelen yaşam savunucuları, “Kanal’ı yaptırmayacağız 
yeni şehiri kurdurmayacağız” dedi. 

26 Haziran’da ise Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu 
temelin atılacağı söylenen bölgeye "Ya Kanal Ya İstan-
bul" pankartı asarak tepkisini gösterdi.

Müsilajı altına süpürdükleri halı Kuzey Ormanları 
Şile mevkileri çıktı!

Marmara Denizi'nde yürütülen 'temizlik' çalışmaları 
kapsamında toplanan müsilaj, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile 
Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli 
Depolama Alanı'na getirilip 3 bin metreküplük depol-
ama alanına dökülmeye başlandığı kaydedildi.

Marmara Denizi müsilaj tahribi ile uğraşırken su 
kaynakları, dereler kirletilmeye devam ediyor! 

Bölgedeki OSB ve sanayi tesisleri atıklarını arıtmadan 
nehirlere ve derelere  salmaya devam etti. Ergene, 
Nilüfer, Sakarya gibi nehir ve kollarında pek çok kez 
renk değişimleri, köpürme ve balık ölümleri izlendi.
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‘Kanal İstanbul’ tahribi başladı



Yoğun tahribe rağmen Kuzey Ormanları’ndaki 
yaban hayat canlılığını sürdürüyor

Yaban hayvanları ekolojik tahribata neden olan mega 
projelerle aç kaldıkları için kent merkezine iniyorlar!

Yaban hayata ilişkin yapılan gözlemler, koruma 
çalışmaları, yaşanan tahrip ve tehditler ile ilgili olarak 
toplam 53 adet haber izlenmiştir ve bu üç aylık periy-
otta en çok izleme yapılan başlıklar arasında ikinci 
sırada yer almaktadır.  Kuzey Ormanları’nda yapılan 
bu izlemelerin  49 adeti yeni gelişmelere aittir. 

Yaban hayatı son yıllarda artan ve ekolojik yıkıma 
neden olan köprü, otoban, 3.Havalimanı, madencilik 
faaliyetleri gibi projeler nedeniyle yer değiştirmeye 
başlamıştır. Bu projelerin etkisiyle yerinden edilen 
yaban hayatı hayvanları yaşadıkları yerlerde yeterli 
besini bulamadıkları için kimi zaman kent merkezler-
ine inmeye başlamış, kimi zamanda proje bölgel-
erinde, inşaat sahalarında görülmeye başlanmıştır. Bu 
da yaban hayatın tahribinin bu projeler ile arttığını 
göstermektedir.

Kuzey Ormanları’nda yaşanan ağır tahrip projelerin-
den ve avcılıktan etkilenerek zarar gören  yaban 
hayatına dair izlemeler devam ederken yaban 
hayatın hala çeşitlilik ve canlılığının sürdüğünü kanıt-
layan 19 adet gözlem haberi izlemesi de kaydedilm-
iştir.  Aynı zamanda yaban hayatın devamlılığı için 
yaban hayvanların tedavisi, araştırılması, korunması, 
örgütlü mücadele verilmesi için yapılan faaliyetlere 
ilişkin de toplam 20 adet izleme kaydedilmiştir. 
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Doğa harikası Saros Körfezi tahrip altında!

FSRU Doğalgaz limanı ve boru hattı projesi, 
cennet Saros Körfezi'ni tahrip etmeye devam 
ediyor. Botaş, mahkeme kararına rağmen 
Saros'tan çıkmıyor.   

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Saros Körfezi'ne yöne-
lik 30 izleme kaydedildi.

Doğa savunucuları Saros'un doğası için mücadele 
etmeye devam ediyor. Saros Körfezi ile çevresini 
kirletmeye devam eden ve projeye karşı olan halk 
tarafından bir çok dava açılan projede 20 metre 
genişliğinde açılan yollar ile tarım arazileri ve orman 
alanları tahrip edilmeye devam etmektedir. Saros 
Gönüllüleri, Keşan Kent Konseyi ve Trakya Platformu 
yaptıkları basın açıklamalarıyla Botaş'ın Saros 
Körfezi'nden çıkması talebinde bulundu. Açıklama-

larda aynı zamanda Trakya ve Marmara Belediyeler 
Birliği'ne çağrı yapılarak "şimdiden önlem alınmazsa 
Saros 10 sene sonra Dilovası" olacak denildi. 

Bu sırada Saros projesine itiraz eden yurttaşların 
Edirne İdare Mahkemesi'nde açtığı iki farklı davadan, 
iki farklı heyet raporundan aynı sonuç, yani projenin 
bilime aykırı olduğu sonucu çıktı. Mahkeme kararına 
rağmen Botaş'ın makine ve kamyonları çalışmaya 
devam etti.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Saros Çevre 
Gönüllüleri Dayanışması, Keşan ve Gelibolu Kent 
Konseyleri bir kez daha yürütmenin durdurulması 
için Edirne İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. 
Bu sırada Marmara Denizi'nde başlayan müsilaj, Saros  
Körfezi'ne de ulaşarak, dalış yapan sporcuların 
kameralarıyla kayıt altına alınmaya başlandı. 

22 Nisan'da Saros Körfezi'nde bulunan İtalyan ve 
Uzunkum koyları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" 
ilan edildi. Bu karar, Saros Körfezi'nde doğalgaz 
limanına karşı çıkan doğa savunucuları için bir umut 
oldu. Fakat 24 Haziran'da alınan kararla Saros 
Körfezi'ndeki sahiller ticari işletmelere verilerek Saros 
Körfezi'nde bir kez daha başka bir tahribatın yolu 
açılmış oldu.

Bu sırada yaşam savunucularının açtıkları davayla 
ilgili mahkemeden iyi haber geldi ve Saros projesinde 
ÇED olumlu kararı iptal edildi. Buna rağmen çalışma-
ya devam eden liman makineleri denizi siyaha boya-
maya devam etti.
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Saros ve Kuzey Ormanları tahrip ediliyor 



Rüzgar Enerji Santralleri Kuzey Ormanları’nı 
tahrip etmeye devam ediyor!

Bu üç aylık periyotta RES projelerine ilişkin 11 adet 
izleme kaydedilmiştir  

İstanbul Çatalca’ mevkilerini ağır tahrip eden İstanbul 
RES projesi inşaatı ve KOS‘un yürüttüğü Ormanda RES 
Olmaz kampanyası devam etmektedir. 

Mayıs  ayında Kocaeli, Karamürsel ve Gölcük’te yapıl-
ması planlanan RES projesine ilişkin “ÇED gerekli 
değildir” kararını içeren 1 adet haber izlenmiştir. 
Haziran ayında ise Kocaeli, Karamürsel,  Başkiraz 
köyü’nde RES projesi girişimlerine ilişkin  3 adet haber 
izlenmiştir. 

Orman yangın dönemi ve yangınlar başladı, 
yangın söndürme uçakları ortada yok!

Kuzey Ormanları coğrafyası da yoğun yeşil alan 
varlığıyla yangın tahribine açık bölgelerden birisidir. 

Nisan - Mayıs - Haziran aylarında Kuzey Orman-
ları’nda 6 yangın çıkmıştır.  Yangın çıkan bölgeler 
şöyledir: Tekirdağ, Pendik, Sakarya - Geyve, Edirne - 
Keşan, Bursa. 

Buna göre Kuzey Ormanları coğrafyasında, Nisan - 
Mayıs - Haziran aylarında yaklaşık 12 hektar orman 
yangın sebebiyle tahrip oldu.

Orman yangınlarına müdahalenin en önemli unsuru 
havadan ve anında müdahale, yani yangın uçak-
larının etkin kullanımıdır. Fakat Türkiye’de çıkan 
orman yangınlarında, her sene olduğu gibi bu sene 
de yangın söndürme uçakları sadece birkaç yangında 
kullanıldı. Yetkililerin, gazetecilerin ve STK’ların 
“yangın söndürme uçakları kullanılsın” talebine yanıt 
gelmediği gibi Haziran ayında ortaya çıkan bir haber-
le günlük 1.3 milyon liraya Rusya’dan kiralanan 3 
uçağının işbaşı yapmadığı ortaya çıktı. 
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Kuzey Ormanları’nda RES tahribi yayılıyor



Türkiye ormanları, odun endüstrisi için yok edilm-
eye devam ediyor!

Kuzey Ormanları'nı en yoğun tahrip eden unsurlar-
dan birisi de mobilya sektörünün hammadde 
açığının ormanlardan karşılanmasıdır. İthalatın 
azalmasıyla beraber sektörler hammadde açığını 
Türkiye ormanlarından gidermeye çalışmaktadır. 
Orman endüstrisine ucuz hammadde sağlamak 
amacıyla yapılan odun üretimi, resmi verilere göre 
2002 yılında 13 milyon m³’lerden 2020 yılında 29 
milyon m³’lere ulaşmıştır. Orman Genel Müdürlüğü, 
orman endüstri ve biyokütle enerji �rmalarının ham-
madde açığını ormancılığa aykırı uygulamalarla, 
orman ekosisteminin bütünlüğünü geri dönüşü 
imkansız şekilde yok ederek karşılamaya çalışmak-
tadır.

Ormanlardaki aşırı kesimden dolayı ekosistem kaybı 
oluşmakta, ormanların erozyon tutma özelliği 
azalmaktadır. Konu, TBMM Küresel İklim Değişikliği 
Araştırma Komisyonu’nda, AKP Ankara Milletvekili 
Nevzat Ceylan tarafından da dile getirilmiştir. 

Türkiye ormanları odun üretimi için yapılan izinli 
kesimlerin dışında orman çevresinden gelen 
şahısların yaptığı kaçak kesimlerin de tahribatı altın-
dadır.

Türkiye orman kaybının kaygı verici noktaya 
ulaştığını açıklayan Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü 
Durmuş, bir yılda kesilmesi gereken orman varlığının 
neredeyse 3 katının 5 ayda kesildiğini açıklamıştır. 

Ormanların odun üretimi için kesilmesiyle ilgili Nisan, 
Mayıs, Haziran aylarında 4 adet izleme kaydedilmiştir

 Kuzey Ormanları Yerleşmeleri Tehdit ve Tahrip Projel-
eri Kapsamında Örgütleniyor!

Bu Tahrip ve Tehditlere karşı Savunma niteliğinde 321 
adet izleme yapılmıştır!

Rapor kapsamında yapılan izlemelerde tehdit, tahrip 
projelerine karşı Kuzey Ormanları yerleşmelerinde 
yaşayanlar örgütlü bir şekilde bir araya gelip, projeye 
neden karşı olduklarını ifade ettikleri savunma 
faaliyetleri detaylarına bakıldığında anlaşılmaktadır. 

Kuzey Ormanlarındaki tehdit-tahrip projelerine karşı 
yapılan savunma izlemeleri detaylarına bakıldığında 
nisan-mayıs-haziran aylarında toplam 321 adet 
izleme gerçekleşmiştir. 

izlemelerde birinci sırada Makale-Köşe Yazısı-TV 
Programı savunma faaliyeti 67 adettir. İkinci sırada ise 
Ekoloji-Kent Hareketi ve STK Görüşü savunma faaliye-
ti ise 50 adet, üçüncü sırada Eylem-Basın Açıklaması 
savunma faaliyeti de 43 adettir.  

Tehdit-Tahrip projelerine karşı gerçekleştirilen yurttaş 
örgütlenmeleri ve savunuculuk faaliyetleri kapsamın-
da yapılan çalışmalar 117 adettir. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylarına bakıldığında 
ise; doğa yürüyüşü-bisiklet turu 1 adet, ekoloji-kent 
hareketi ve stk görüşü 50 adet, eylem-basın açıklam-
ası 43 adet, hukuki mücadele 10, imza kampanyası 6 
adet, itiraz dilekçesi 5 adet, kuzey ormanları izleme 
raporu 2 adettir. 
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Endüstriyel kesimler sessiz orman yangınına dönüştü
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Kuzey Ormanları Araştırma Derneği

Bu rapor Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından yürütülmekte 
olan ‘Kuzey Ormanları İzleme Faaliyeti’ kapsamında hazırlanmıştır.


