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yurttaşlara yardımcı olması için Kuzey Ormanları Araştırma Derneği 
tarafından hazırlanmıştır.”
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Giriş
Kuzey Ormanları Coğrafyası 

Kuzey Ormanları; gerek Türkiye gerekse 
dünya açısından hayati öneme sahip bir 
orman koridorunda yer alan, �ora - fauna 
benzerliğine ve  yaklaşık 1 milyon 500 
bin hektarın üzerinde büyüklüğe sahip 
bir orman ekosistemidir.

Kuzey Ormanları coğrafyası, Karadeniz 
ve Marmara kıyıları boyunca uzanan; 
orman, bozuk orman, açık alan, sulak 
alan, kayalık, kumul, longoz ve mağara 
ekosistemlerinin birliğinden oluşmak-
tadır.

Kuzey Ormanları ekolojik olarak benzer 
bir ekosistem oluşturmakta olup 
nemli-ılıman ve yapraklı ağaçlardan 
oluşan bir orman yapısına sahiptir. 
İçerisinde büyük oranda sık ve kapalı 
meşe, kayın, gürgen ormanları, sucul 
ekosistemler ve orman içi açıklıklar 
barındırmaktadır.

Kuzey Ormanları; Marmara ve Batı 

Karadeniz bölgesinin kuzeyini kaplayan; 
batıda Istranca Dağlarından, doğuda 
Abant Dağları’na uzanan, kuzeyde 
Karadeniz kıyıları ile güneyde Marmara 
Denizi kıyıları ve Samanlı Dağları 
arasında kalan ekosistemler birliğidir.

Kuzey Ormanları; Asya ile Avrupa kıtası 
arasında uzanan bir orman kuşağı 
köprüsü konumundadır. İdari açıdan ise 
Trakya’da 4 il (Kuzey Çanakkale, Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul ili ve 
Anadolu’da 6 il (Kocaeli, Sakarya, Düzce, 
Yalova, Kuzey Bursa ve Kuzey Balıkesir) 
olmak üzere toplam 11 il sınırı içinde yer 
almakta ve bu illerin yerleşim alanları 
için yaşamsal önem taşıyan ekosistemler 
bütünlüğünü oluşturmaktadır.

Kuzey Ormanları, deniz seviyesine yakın, 
genellikle kışın yaprağını döken geniş 
yapraklı ağaçlardan oluşan, az müdahale 
görmüş alanlarda oldukça verimli ve iyi 
gelişme gösteren ormanlardan oluşmak-
tadır. Üç farklı iklim bölgesinin buluşma 

ve geçiş alanını oluşturması ve bitki göç 
yolu üzerinde bulunması nedeniyle son 
derece zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev 
sahipliği yapmaktadır.

Kuzey Ormanları coğrafyası, Türkiye’nin 
en yoğun nüfus, sanayi ve ticaret 
hareketlerinin merkezi olan bir bölgeyle 
iç içe bulunmakta, dolayısıyla uzun 
yıllardır inşaat, enerji ve madencilik gibi 
onlarca farklı türdeki insan faaliyetlerinin 
çok yoğun tehdidi ve tahribi altındadır.

Kuzey Ormanlarını savunmak isteyen 
yurttaşlar başta olmak üzere bölgede 
yaşayan milyonlarca insan; orman varlığı, 
onu tehdit veya tahrip eden unsurlar ve 
savunuculuk faaliyetleri ile ilgili yeterli 
bilgi sahibi değildir.

Kuzey Ormanları ve Savunucuk Eğitim 
programı yerel halkın nicelik ve nitelik 
olarak savunmanın daha etkin özneleri 
haline gelmesine, savunuculuk 
faaliyetlerinin düzenlilik ve yaygınlık 
kazanmasına ve bir ağ haline getirilebil-
mesine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Kuzey Ormanları coğrafyasının bütüncül 
bir yaklaşımla ele alınarak, coğrafyada 
yer alan tabiat ve kültür varlıklarının 
(Flora / Fauna / Su kaynakları / Özel Doğa 
Alanları / Alt ekosistemler / İnsan 
yerleşmeleri / Kültür tarih varlıkları), 
alana yönelik tehdit ve tahrip unsur-
larının ve alanla ilgili yürütülen savunuc-
uluk faaliyetlerinin birbirini tamamlaya-
cak ve düzenli bir şekilde sürdürülecek  
‘Kuzey Ormanları ve Savunuculuk 
Eğitimleri’  kapsamında ilgililer ve 
yurttaşlarla paylaşılması sağlanacaktır.  

Savunuculuk Eğitimi Rehber Kitapçığı, 
Kuzey Ormanları Araştırma Derneği'nin 
düzenlediği 14 saatlik Kuzey Ormanları 
ve Savunuculuk Eğitimi programının 
temelini kapsamaktadır. Kitapçık, Kuzey 
Ormanları’nı tahrip eden projelere karşı 
savunuculuk yapan aktivist ve köylülerin 
daha etkili savunma yapmak için ihtiyacı 
olan bilgi donanımının sağlanmasına 
katkı sunma amacıyla hazırlanmıştır. 
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Kuzey Ormanları‘nda bulunan 80’nin üzerinde göl, gölet ve sulak alan coğrafya 
açısından yaşamsal öneme sahiptir. Coğrafyanın; Istrancalar, Samanlı ve Abant 
Dağları gibi yüksek rakımlı kesimleri ile su toplama havzalarına yağan kar ve 
yağmur suları, yer üstü ve yer altı su iletim kanalları ile Kuzey Ormanları göl ve 
barajlarını beslemektedir. Bu kaynaklar on milyonlarca insan ve sayısız canlının 
içme/kullanma suyu ihtiyacını karşılamakta, bölgede yoğun şekilde sürdürülen 
endüstri ve tarım faaliyetlerinde aşırı miktarlarda kullanılmaktadır. 
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Kuzey Ormanları Coğrafyası 

Kuzey Ormanları; gerek Türkiye gerekse 
dünya açısından hayati öneme sahip bir 
orman koridorunda yer alan, �ora - fauna 
benzerliğine ve  yaklaşık 1 milyon 500 
bin hektarın üzerinde büyüklüğe sahip 
bir orman ekosistemidir.

Kuzey Ormanları coğrafyası, Karadeniz 
ve Marmara kıyıları boyunca uzanan; 
orman, bozuk orman, açık alan, sulak 
alan, kayalık, kumul, longoz ve mağara 
ekosistemlerinin birliğinden oluşmak-
tadır.

Kuzey Ormanları ekolojik olarak benzer 
bir ekosistem oluşturmakta olup 
nemli-ılıman ve yapraklı ağaçlardan 
oluşan bir orman yapısına sahiptir. 
İçerisinde büyük oranda sık ve kapalı 
meşe, kayın, gürgen ormanları, sucul 
ekosistemler ve orman içi açıklıklar 
barındırmaktadır.

Kuzey Ormanları; Marmara ve Batı 

Karadeniz bölgesinin kuzeyini kaplayan; 
batıda Istranca Dağlarından, doğuda 
Abant Dağları’na uzanan, kuzeyde 
Karadeniz kıyıları ile güneyde Marmara 
Denizi kıyıları ve Samanlı Dağları 
arasında kalan ekosistemler birliğidir.

Kuzey Ormanları; Asya ile Avrupa kıtası 
arasında uzanan bir orman kuşağı 
köprüsü konumundadır. İdari açıdan ise 
Trakya’da 4 il (Kuzey Çanakkale, Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul ili ve 
Anadolu’da 6 il (Kocaeli, Sakarya, Düzce, 
Yalova, Kuzey Bursa ve Kuzey Balıkesir) 
olmak üzere toplam 11 il sınırı içinde yer 
almakta ve bu illerin yerleşim alanları 
için yaşamsal önem taşıyan ekosistemler 
bütünlüğünü oluşturmaktadır.

Kuzey Ormanları, deniz seviyesine yakın, 
genellikle kışın yaprağını döken geniş 
yapraklı ağaçlardan oluşan, az müdahale 
görmüş alanlarda oldukça verimli ve iyi 
gelişme gösteren ormanlardan oluşmak-
tadır. Üç farklı iklim bölgesinin buluşma 

ve geçiş alanını oluşturması ve bitki göç 
yolu üzerinde bulunması nedeniyle son 
derece zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev 
sahipliği yapmaktadır.

Kuzey Ormanları coğrafyası, Türkiye’nin 
en yoğun nüfus, sanayi ve ticaret 
hareketlerinin merkezi olan bir bölgeyle 
iç içe bulunmakta, dolayısıyla uzun 
yıllardır inşaat, enerji ve madencilik gibi 
onlarca farklı türdeki insan faaliyetlerinin 
çok yoğun tehdidi ve tahribi altındadır.

Kuzey Ormanlarını savunmak isteyen 
yurttaşlar başta olmak üzere bölgede 
yaşayan milyonlarca insan; orman varlığı, 
onu tehdit veya tahrip eden unsurlar ve 
savunuculuk faaliyetleri ile ilgili yeterli 
bilgi sahibi değildir.

Kuzey Ormanları ve Savunucuk Eğitim 
programı yerel halkın nicelik ve nitelik 
olarak savunmanın daha etkin özneleri 
haline gelmesine, savunuculuk 
faaliyetlerinin düzenlilik ve yaygınlık 
kazanmasına ve bir ağ haline getirilebil-
mesine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Kuzey Ormanları coğrafyasının bütüncül 
bir yaklaşımla ele alınarak, coğrafyada 
yer alan tabiat ve kültür varlıklarının 
(Flora / Fauna / Su kaynakları / Özel Doğa 
Alanları / Alt ekosistemler / İnsan 
yerleşmeleri / Kültür tarih varlıkları), 
alana yönelik tehdit ve tahrip unsur-
larının ve alanla ilgili yürütülen savunuc-
uluk faaliyetlerinin birbirini tamamlaya-
cak ve düzenli bir şekilde sürdürülecek  
‘Kuzey Ormanları ve Savunuculuk 
Eğitimleri’  kapsamında ilgililer ve 
yurttaşlarla paylaşılması sağlanacaktır.  

Savunuculuk Eğitimi Rehber Kitapçığı, 
Kuzey Ormanları Araştırma Derneği'nin 
düzenlediği 14 saatlik Kuzey Ormanları 
ve Savunuculuk Eğitimi programının 
temelini kapsamaktadır. Kitapçık, Kuzey 
Ormanları’nı tahrip eden projelere karşı 
savunuculuk yapan aktivist ve köylülerin 
daha etkili savunma yapmak için ihtiyacı 
olan bilgi donanımının sağlanmasına 
katkı sunma amacıyla hazırlanmıştır. 
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Kuzey Ormanları Gölleri
Kuzey Ormanları; coğrafyasında 
yaşayan on milyonlarca insan ve 
sayısız canlının yegâne su kaynağıdır.

Kuzey Ormanları ekosistemleri içerisinde 
100’e yakın  göl, baraj ve büyük gölet 
bulunmaktadır.

Bölgedeki çöküntü alanlarının en derin 
yerlerinde bölgenin başlıca gölleri olan 
Sapanca, İznik, Ulubat ve Manyas-Kuş 
gölü oluşmuştur.

Sapanca ve İznik gölleri, Marmara’dan 
kopmuş birer körfez parçasıdır. Kuzey 
Anadolu Kırık Hattı, bölgenin ortasından 
geçer. Meriç’in bir kolu olan Ergene, 
kendi adını alan havzanın sularını toplar, 
Sakarya’nın aşağı çığırı da bölge sınırları 
içinde kalır.
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Gala Gölü / Edirne



Kuzey Ormanları’nın 1. Bölge (Trakya) 
illerinden Edirne’de; kuş cenneti de olan 
Gala Gölü, Hamzadere Barajı (İpsala), 
Sultanköy Barajı (İpsala), Sazlıdere Barajı 
(Keşan), Dombay Barajı (Lalapaşa), 
Süloğlu Barajı (Süloğlu), Altınyazı Barajı 
(Uzunköprü), Çakmak Barajı 
(Uzunköprü), Çanakkale’de; Tayfur Barajı 
(Gelibolu), Zeytinli Barajı (Gökçeada), 
Umurbey Barajı (Lapseki), Bayramdere 
Barajı (Lapseki) Tekirdağ’da; Karademir 

Barajı (Malkara), Çokal Barajı (Malka-
ra-Şarköy), Naipköy Barajı (Süleyman-
paşa), Ferhadanlı Barajı (Süleymanpaşa) 
Kırklareli’de; İğneada Longoz gölleri 
(Demirköy), Kırklareli Barajı ( Merkez), 
Kayalıköy Barajı (Merkez), Armağan 
Barajı (Merkez),Pabuçdere Barajı (Vize), 
Kazandere Barajı (Vize), Aksicim Barajı 
(Vize), Sergen Barajı (Vize), Kurudere 
Barajı (Pınarhisar) bulunmaktadır.
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Gala Gölü / Edirne

Kuzey Ormanları’nın 2. Bölge (İstanbul) 
sınırları içinde;  Sazlıdere Barajı (Arnavut-
köy), Terkos Gölü (Çatalca, Arnavuyköy), 
Büyükçekmece Gölü (Büyükçekmece), 
Küçükçekmece Gölü (Küçükçekmece), 
Alibey Barajı (Sultangazi), Darlık Barajı 
(Şile), Elmalı Barajı (Beykoz) ve Ömerli 
Barajı (Çekmeköy) ile Istranca barajları 

(Kuzuludere, Düzdere, Büyükdere, 
Sultanbahçedere, Elmalıdere) bulunmak-
tadır. İstanbul nüfus yoğunluğu, hizmet 
ve sanayi faaliyetlerinin 
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Kuzey Ormanları’nın 3. Bölge (Kuzey 
Anadolu) illerinden Kocaeli’nde; 
Yuvacık Barajı (Başiskele), Namazgah 
Barajı (Kandıra), Kızderbent Barajı 
(Karamürsel), Sapanca Gölü (Kartepe), 
Sakarya’da; Poyrazlar Gölü (Adapazarı), 
Taşkısık Gölü (Adapazarı), Küçük Akgöl 
(Adapazarı), Acarlar Gölü-Longozu 

(Karasu, Ferizli), Büyük Akgöl (Karasu, 
Ferizli), Sapanca Gölü (Sapanca), 
Gökçeören Gölü (Serdivan, Adapazarı) ve 
Düzce’de; Akçakoca Barajı (Akçakoca), 
Efteni Gölü - Melen (Gölyaka), Kuru Göl 
(Kaynaşlı), Hasanlar Barajı (Yığılca) 
bulunmaktadır.
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Sapanca Gölü / Sakarya

Kuzey Ormanları’nın 4. Bölge (Güney-
Anadolu) illerinden Bursa’da; İznik Gölü 
(İznik), Uluabat Gölü (Mustafakemelpaşa, 
Karacabey,  Karacabey Longozu (Karaca-
bey), Balıkesir’de, Manyas Gölü, 
Yalova’da Sarpdere Barajı (Armutlu), 
Gökçe Barajı (Termal) bulunmaktadır. 

Kuzey Ormanları Coğrafyası sulak alan 
varlığı açısından oldukça zengindir. 
Bölgede ayrıca Ergene, Meriç, Tunca, 
Riva, Sakarya gibi önemli akarsuların 
yanısıra onlarca dere ve gölet bulunmak-
tadır. 
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İznik Gölü / Bursa

Uluabat Gölü / Bursa
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Kuzey Ormanları’nın Önemli Doğa Alanları 
(ÖDA) kavramı, hassas ve benzersiz doğal 
alanları belirlemek üzere kullanılan bir 
önceliklendirme yaklaşımıdır. Bunun için 
başta nesli tehlike altında olan ve/veya 
kısıtlı bir coğra� yayılışa sahip canlı türleri 
olmak üzere bir dizi ekolojik gösterge 
kullanılır. 

ÖDA’lar, alan korumaya ihtiyaç duyan 
tür ve habitatların dağılım ve nüfuslarını 
esas alan standartlar,  küresel ölçekte 
uygulanabilir eşik değerlerine bağlı 
somut kriterler vasıtasıyla seçilmektedir. 
Öte yandan, ÖDA’ların belirlenmesinde 
bir dizi nicel eşik değeri kullanılmaktadır.

Doğa Derneği uzmanlarının da arasında 
bulunduğu uluslararası bir ekip 2004 
yılında Dünya Kuşları Koruma Kurumu 
(BirdLife International) tarafından 
yürütülen “Önemli Kuş Alanı” çalışma-
larını temel alarak ÖDA kriterlerinin  ilk 
tasarımını ortaya koydu. Ardından, 2016 
yılında Dünya Doğayı Koruma Birliği 
(IUCN), ÖDA yöntemini daha da geliştir-

erek öncelikli alanların belirlenmesi için 
uluslararası standart olarak kabul etti.

IUCN’in 2016’da belirlediği yeni standarda 
göre beş ana ÖDA kriteri ve bir dizi alt 
kriteri bulunuyor:
1. Tehlike altındaki biyolojik çeşitlilik
1.1. Tehlike altındaki türler
1.2. Tehlike altındaki ekosistem çeşitleri
2. Dar yayılışlı biyolojik çeşitlilik
2.1. Dar yayılışlı tekil türler
2.2. Dar yayılışlı birden fazla türün birlikte 
bulunması
2.3. Dar yayılışlı tür toplulukları
2.4. Dar yayılışlı ekosistem çeşitleri
3. Ekolojik bütünlük
4. Biyolojik süreçler
4.1. Yoğunlaşan türler
4.2.Ekolojik sığınaklar
4.3. Çoğalma kaynakları
5. Sayısal analizler aracılığıyla eşsizlik, 
benzersizlik

Kuzey Ormanları 1 milyon 500 bin 
hektardan büyük bir alanda yayılım 
göstermektedir.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; 
Kuzey Ormanları’nın yayılım gösterdiği 
illerin orman varlığı Çanakkale’de 
(Gökçeada, Eceabat ve Gelibolu) 110 
bin hektar, Edirne’de 114 bin hektar, 
Kırklareli’de 290 bin hektar, Tekirdağ’da 
103 bin hektar, İstanbul’da 250 bin hektar, 
Kocaeli’de 146 bin hektar, Sakarya’da 
195 bin hektar, Düzce’de 124 bin hektar 
Yalova’da 47 bin hektar, Bursa’da (Karaca-
bey, Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik il-
çelerinin tümü ile Yenişehir, Gürsu, Kestel 
ve Osmangazi ilçelerinin kuzeyi)120 bin, 
Balıkesir’de(Erdek, Bandırma ve Marmara 
ilçeleri ) 130 bin hektar büyüklüğündedir.

Son derece zengin bir biyolojik 
çeşitliliğe sahip olan Kuzey Ormanları 
Coğrafyası’nda hassas ve benzersiz doğal 
alan kriterlerini taşıyan 28 adet Önemli 
Doğa Alanı (ÖDA) bulunmaktadır. Kuzey 
Ormanları coğrafyasında yer alan Önemli 
Doğa Alanları; Gökçeada Kuzey Kıyıları, 

Gökçeada Dalyanı, Kocaeli Tepeleri,  
Çanakkale Boğazı, Meriç  Deltası, 
Saros Körfezi, Gelibolu Erikli Burnu, 
Sırpsındığı, Istranca Dağları, Marmara 
Adaları, İğneada Ormanları, Terkos 
Havzası, Kocaçay Deltası, Uluabat 
Gölü, Büyük Çekmece Gölü, Küçük 
Çekmece Gölü, Armutlu Yarımadası, 
Batı İstanbul Meraları, Ağaçlı Kumulları, 
Boğaziçi, Kilyos Kumulları, İstanbul 
Adaları, Ömerli Havzası, Pendik Vadisi, 
İznik Gölü ile Kıyıları, Sapanca Gölü, 
Sakarya Deltası ve Abant Dağları’dır.

Yukarıda belirtilen Önemli Doğa Alan-
ları’nın hemen hepsi son 20 yıla yakın bir 
sürede önemli tahripler altında kalmış 
olmakla birlikte ÖDA kritelerini sağlayan 
türler büyük ölçüde hala varlığını koru-
maktadır. Kuzey Ormanları ÖDA’larının 
güncellenmesi bilimsel bir gerekliliktir. 
Bu, aynı zamanda coğrafya üzerindeki 
ağır tahrip koşullarının durdurulması için 
gerçekleştirilen savunma faaliyetlerine 
önemli bir katkı da olacaktır.
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Balıkesir’de(Erdek, Bandırma ve Marmara 
ilçeleri ) 130 bin hektar büyüklüğündedir.
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Coğrafyası’nda hassas ve benzersiz doğal 
alan kriterlerini taşıyan 28 adet Önemli 
Doğa Alanı (ÖDA) bulunmaktadır. Kuzey 
Ormanları coğrafyasında yer alan Önemli 
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Saros Körfezi, Gelibolu Erikli Burnu, 
Sırpsındığı, Istranca Dağları, Marmara 
Adaları, İğneada Ormanları, Terkos 
Havzası, Kocaçay Deltası, Uluabat 
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Batı İstanbul Meraları, Ağaçlı Kumulları, 
Boğaziçi, Kilyos Kumulları, İstanbul 
Adaları, Ömerli Havzası, Pendik Vadisi, 
İznik Gölü ile Kıyıları, Sapanca Gölü, 
Sakarya Deltası ve Abant Dağları’dır.

Yukarıda belirtilen Önemli Doğa Alan-
ları’nın hemen hepsi son 20 yıla yakın bir 
sürede önemli tahripler altında kalmış 
olmakla birlikte ÖDA kritelerini sağlayan 
türler büyük ölçüde hala varlığını koru-
maktadır. Kuzey Ormanları ÖDA’larının 
güncellenmesi bilimsel bir gerekliliktir. 
Bu, aynı zamanda coğrafya üzerindeki 
ağır tahrip koşullarının durdurulması için 
gerçekleştirilen savunma faaliyetlerine 
önemli bir katkı da olacaktır.

Ülke ölçeğindeki ilk ÖDA envanterlerin-
den biri olan “Türkiye’nin Önemli 
Doğa Alanları” kitabı, Doğa Derneği’nin 
koordinasyonu, pek çok kuruluşun ve 
bilim insanının katkısıyla 2006 yılında 
tamamlandı. Sekiz farklı canlı grubu 
için yapılan bu çalışmada bitkiler, kız 
böcekleri, kelebekler, iç su balıkları, 
çift yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve 
memeliler ile ilgili veriler sentezlendi ve 
sonuç olarak 305 ÖDA tanımlandı. Doğa 
Derneği’nin bu çalışmasına daha önce 
farklı uzman ve kurumlar tarafından 
hazırlanan Önemli Kuş Alanları, Önemli 
Bitki Alanları ile deniz kaplumbağası ve 
Akdeniz foku alanları önemli birer altlık 
oluşturdu.

Kuzey Ormanları, Asya’dan Avrupa’ya 
kıtalararası bir orman kuşağı 
köprüsüdür.

Kuzey Ormanları; gerek Türkiye gerekse 
dünya açısından hayati öneme sahip bir 
orman koridorunda yer alan, �ora - fauna 
benzerliğine ve yaklaşık 1 milyon 500 bin 
hektarın üzerinde büyüklüğe sahip bir 
orman ekosistemidir. Kuzey Ormanları 

coğrafyasının üç denize (Karadeniz, 
Marmara Denizi ve Ege Denizi) ve iki 
boğaza (Boğaziçi ve Çanakkale Boğazı) 
kıyısı bulunmaktadır.

Kuzey Ormanları coğrafyası; sık orman, 
açık alan, sulak alan, kumul, kayalık, 
çalılık, makilik, kanyon, mağara, longoz, 
boğaz, deniz ve dağ gibi bir ülke 
coğrafyasında bulunabilecek çeşitlilik ve 
zenginlikteki pek çok alt ekosistemin bir 
arada ve etkileşim içinde bulunduğu bir 
ekosistemler birliğidir.
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(IUCN), ÖDA yöntemini daha da geliştir-

erek öncelikli alanların belirlenmesi için 
uluslararası standart olarak kabul etti.

IUCN’in 2016’da belirlediği yeni standarda 
göre beş ana ÖDA kriteri ve bir dizi alt 
kriteri bulunuyor:
1. Tehlike altındaki biyolojik çeşitlilik
1.1. Tehlike altındaki türler
1.2. Tehlike altındaki ekosistem çeşitleri
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2.4. Dar yayılışlı ekosistem çeşitleri
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4. Biyolojik süreçler
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4.2.Ekolojik sığınaklar
4.3. Çoğalma kaynakları
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Kocaeli’de 146 bin hektar, Sakarya’da 
195 bin hektar, Düzce’de 124 bin hektar 
Yalova’da 47 bin hektar, Bursa’da (Karaca-
bey, Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik il-
çelerinin tümü ile Yenişehir, Gürsu, Kestel 
ve Osmangazi ilçelerinin kuzeyi)120 bin, 
Balıkesir’de(Erdek, Bandırma ve Marmara 
ilçeleri ) 130 bin hektar büyüklüğündedir.

Son derece zengin bir biyolojik 
çeşitliliğe sahip olan Kuzey Ormanları 
Coğrafyası’nda hassas ve benzersiz doğal 
alan kriterlerini taşıyan 28 adet Önemli 
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Gökçeada Dalyanı, Kocaeli Tepeleri,  
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Saros Körfezi, Gelibolu Erikli Burnu, 
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Batı İstanbul Meraları, Ağaçlı Kumulları, 
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İznik Gölü ile Kıyıları, Sapanca Gölü, 
Sakarya Deltası ve Abant Dağları’dır.

Yukarıda belirtilen Önemli Doğa Alan-
ları’nın hemen hepsi son 20 yıla yakın bir 
sürede önemli tahripler altında kalmış 
olmakla birlikte ÖDA kritelerini sağlayan 
türler büyük ölçüde hala varlığını koru-
maktadır. Kuzey Ormanları ÖDA’larının 
güncellenmesi bilimsel bir gerekliliktir. 
Bu, aynı zamanda coğrafya üzerindeki 
ağır tahrip koşullarının durdurulması için 
gerçekleştirilen savunma faaliyetlerine 
önemli bir katkı da olacaktır.
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koordinasyonu, pek çok kuruluşun ve 
bilim insanının katkısıyla 2006 yılında 
tamamlandı. Sekiz farklı canlı grubu 
için yapılan bu çalışmada bitkiler, kız 
böcekleri, kelebekler, iç su balıkları, 
çift yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve 
memeliler ile ilgili veriler sentezlendi ve 
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Marmara Denizi ve Ege Denizi) ve iki 
boğaza (Boğaziçi ve Çanakkale Boğazı) 
kıyısı bulunmaktadır.
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tasarımını ortaya koydu. Ardından, 2016 
yılında Dünya Doğayı Koruma Birliği 
(IUCN), ÖDA yöntemini daha da geliştir-

erek öncelikli alanların belirlenmesi için 
uluslararası standart olarak kabul etti.

IUCN’in 2016’da belirlediği yeni standarda 
göre beş ana ÖDA kriteri ve bir dizi alt 
kriteri bulunuyor:
1. Tehlike altındaki biyolojik çeşitlilik
1.1. Tehlike altındaki türler
1.2. Tehlike altındaki ekosistem çeşitleri
2. Dar yayılışlı biyolojik çeşitlilik
2.1. Dar yayılışlı tekil türler
2.2. Dar yayılışlı birden fazla türün birlikte 
bulunması
2.3. Dar yayılışlı tür toplulukları
2.4. Dar yayılışlı ekosistem çeşitleri
3. Ekolojik bütünlük
4. Biyolojik süreçler
4.1. Yoğunlaşan türler
4.2.Ekolojik sığınaklar
4.3. Çoğalma kaynakları
5. Sayısal analizler aracılığıyla eşsizlik, 
benzersizlik

Kuzey Ormanları 1 milyon 500 bin 
hektardan büyük bir alanda yayılım 
göstermektedir.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; 
Kuzey Ormanları’nın yayılım gösterdiği 
illerin orman varlığı Çanakkale’de 
(Gökçeada, Eceabat ve Gelibolu) 110 
bin hektar, Edirne’de 114 bin hektar, 
Kırklareli’de 290 bin hektar, Tekirdağ’da 
103 bin hektar, İstanbul’da 250 bin hektar, 
Kocaeli’de 146 bin hektar, Sakarya’da 
195 bin hektar, Düzce’de 124 bin hektar 
Yalova’da 47 bin hektar, Bursa’da (Karaca-
bey, Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik il-
çelerinin tümü ile Yenişehir, Gürsu, Kestel 
ve Osmangazi ilçelerinin kuzeyi)120 bin, 
Balıkesir’de(Erdek, Bandırma ve Marmara 
ilçeleri ) 130 bin hektar büyüklüğündedir.

Son derece zengin bir biyolojik 
çeşitliliğe sahip olan Kuzey Ormanları 
Coğrafyası’nda hassas ve benzersiz doğal 
alan kriterlerini taşıyan 28 adet Önemli 
Doğa Alanı (ÖDA) bulunmaktadır. Kuzey 
Ormanları coğrafyasında yer alan Önemli 
Doğa Alanları; Gökçeada Kuzey Kıyıları, 

Gökçeada Dalyanı, Kocaeli Tepeleri,  
Çanakkale Boğazı, Meriç  Deltası, 
Saros Körfezi, Gelibolu Erikli Burnu, 
Sırpsındığı, Istranca Dağları, Marmara 
Adaları, İğneada Ormanları, Terkos 
Havzası, Kocaçay Deltası, Uluabat 
Gölü, Büyük Çekmece Gölü, Küçük 
Çekmece Gölü, Armutlu Yarımadası, 
Batı İstanbul Meraları, Ağaçlı Kumulları, 
Boğaziçi, Kilyos Kumulları, İstanbul 
Adaları, Ömerli Havzası, Pendik Vadisi, 
İznik Gölü ile Kıyıları, Sapanca Gölü, 
Sakarya Deltası ve Abant Dağları’dır.

Yukarıda belirtilen Önemli Doğa Alan-
ları’nın hemen hepsi son 20 yıla yakın bir 
sürede önemli tahripler altında kalmış 
olmakla birlikte ÖDA kritelerini sağlayan 
türler büyük ölçüde hala varlığını koru-
maktadır. Kuzey Ormanları ÖDA’larının 
güncellenmesi bilimsel bir gerekliliktir. 
Bu, aynı zamanda coğrafya üzerindeki 
ağır tahrip koşullarının durdurulması için 
gerçekleştirilen savunma faaliyetlerine 
önemli bir katkı da olacaktır.

14

Istranca Ormanları

Kuzey Ormanları coğrafyasında 28 adet ÖDA (Önemli Doğa Alanı) bulunmaktadır. 
ÖDA’ların hemen hepsi Kuzey Ormanları’nı baskısı altına alan 30’un üzerinde  
tehdit ve tahrip unsurunun etki ÖDA kriterlerini sağlayan türlerde ciddi gerilemeler 
yaşamıştır.  
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Ballıkayalar Kanyonu 40–80 m arasında değişen uzunluk ve yaklaşık 2 km uzunluğa 
sahip bir vadidir. Vadiyi Ballıkaya Deresi oluşturmuştur. Orta Trias yaşlı kireçtaşları 
200 milyon yıl içinde akarsular tarafından işlenerek kanyon vadi oluşmuştur. Kanyon 
vadi, şelale, devkazanları, mağaralar, kovuklar, bitki örtüsü ekosistemin ana değerl-
erini oluşturur. Büyüklüğü 6.029,73 dekardır. Doğal bitki örtüsünü, çalılık, baltalık 
meşe, psödomaki ve makiler oluşturur. Türkiye'de kaya tırmanışı sporunun başladığı 
yerdir. Tırmanış yapılan rotalar ilk olarak 1970'li yıllarda açılmıştır.
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Ballıkaya Kanyonu

Kuzey Ormanları Longozları
Bir çeşit orman ekosistemi olan longozlar 
'subasar' olarak da tanımlanır. Denize 
doğru akan derelerin getirdiği kumların 
birikerek kıyıda set oluşturması ve dere 
ağzını kapatması sonucu akarsuyun 
biriktiği yerde oluşan özel bölgelerdir. Kış 
ve ilkbahar mevsiminde sular altında 

olan longozlarda, yaz ve sonbaharda ise 
su kısmen çekilir. Tropikal ormanlara 
benzeyen longozlar taban su seviyeleri 
düştüğü zaman, kısa sürede longoz 
ekosistemi özelliklerini kaybeder.  Bu 
ekosistemin devamlılığı için en temel 
koşul, bol suyun devamlı var olmasıdır.

17
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Bursa’da bulunan Karacabey Longozu 
Türkiye’ de bulunan 3 büyük longoz 
içerisinde en büyüğüdür. Longoz 
ormanlarında ağırlıklı olarak dişbudak, 
söğüt ve kızılağaç bulunmaktadır. 
Longoz, 217 kuş türü, böcek familyası, 

yabani atlar ve balık türlerine ev sahipliği 
yapmaktadır. Ak pelikan, kara leylek, 
�amingo ve kuğu gibi nesli tehlike altına 
girebilecek türlerin de bulunduğu kuş 
türleri deltada üremektedir.  

19

Karacabey Longozu

Karacabey Longozu

 İğneada Longoz Ormanları, Kuzey 
Ormanları'nın Karadeniz sahil şeridinde, 
Kırklareli - İğneada'da bulunmaktadır. 
Yağış miktarının yüksek olduğu ilkbahar - 
kış mevsiminde tabanı sularla kaplanır. 
Longoz Ormanları Milli Parkı'nın güney 
bölümü Saka Gölü, Deniz Gölü, Hamam 
Gölü, Pedina Gölü, Mert Gölü ile bu 

göllerin etrafındaki sazlık alanlar, longoz 
ormanları ve yaprak döken ormanlar; 
Milli Parkın kuzey bölümü ise, Erikli Gölü 
ve çevresindeki sazlık alanlar ile bu 
bölgeyi çevreleyen longoz orman-
larından oluşmaktadır.  
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Kuzey Ormanları Florası
Kuzey Ormanları; gerek Türkiye 
gerekse Dünya açısından yaşamsal 
öneme sahip nemli ve geniş yapraklı 
ağaçlardan oluşan Avrupa Orman 
Kuşağı’nda yer almakta olup Asya ve 
Avrupa arasında önemli bir koridor 
görevi görmektedir. 

Genel olarak Avrupa-Sibirya kuşağının 
elemanlarından oluşan Kuzey Ormanları, 
bulunduğu konum itibariyle Türkiye’nin 
bütün kuzey kıyı kuşağı boyunca uzan-
maktadır;  üç ayrı iklim-�ora kuşağından 
(Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan)  
birini oluşturmaktadır. 

Karadeniz ikliminin etkisi altında olan 
kuzey bölgelerinde nemli-ılıman, meşe, 
kayın, gürgen, akçaağaç ve karaağaç gibi 
geniş yapraklı ağaçların oluşturduğu 
ormanların hâkimiyeti söz konusudur. 

Akarsu vejetasyonularında ise belirgin 
bir söğüt ve kızılağaç egemenliği vardır. 
Kuzey ormanları, özellikle Marmara 

çevresinde büyük oranda Akdeniz iklim 
ve �orası ile etkileşime girmekte ve yer 
yer de İran-Turan etkilerini taşımaktadır. 
Akdeniz iklimin etkisinin görülmeye 
başladığı güney kesimlerde ise maki bitki 
örtüsü ve özellikle kızılçam ağaçlarından 
oluşan iğne yapraklı ormanlar yer alır. 

Marmara’nın güneyindeki yüksek dağlık 
kesimlerde ise karaçam ormanları vardır. 
Kuzey Ormanları’nın güneydoğu kesim-
lerinde ise daha dar bir alanda soğuğa 
dayanıklı doğu ladini ve Karadeniz 
göknarı ağaçları yer alırken, Istrancalar’ın 
güneyindeki antropojen ormanlık alan-
larda ise karasal iklimin etkisiyle sıcağa 
ve soğuğa dayanıklı çalı formundaki 
meşe ağaçlarının yoğunluğu bulunur.

Marmara çevresindeki Kuzey Ormanları 
yukarıda belirttiğimiz gibi üç iklim 
kuşağının kesişme noktasında yer alması 
sebebiyle tür çeşitliliği bakımından 
dünya üzerindeki birçok ülkeden çok 

daha fazla bitki türüne sahiptir. Bugüne 
kadar tespiti yapılmış yaklaşık 3000 bitki 
türü söz konusu olup bu sayı İngiltere, 
Polonya, Hollanda gibi ülkeleri tür 
çeşitliliğinde geride bırakmaktadır. 
Sadece İstanbul’da 2200 bitki türü 
bulunmaktadır. 

Yüksek �ora çeşitliğini aynı zamanda 
Kuzey Ormanları’nın bitkilerin göç yolu 
üzerinde bulunmasından da kaynaklan-
maktadır. Bununla birlikte bölgedeki 
endemizm oranları ülke ortalaması göre 
düşüktür. Türkiye’nin endemizim oranı 
%34 gibi yüksek bir orana sahip iken 
Kuzey Ormanları’ndaki endemizim ise 
yaklaşık %2 civarındadır. Kuzey Orman-
ları’ndaki endemizim yoğunluğu özel-
likle kumul ekosistemler ve açık kayalık 
alanlar barındıran bölgeler ile özellikle 
Boğaziçi bölgesinde yoğunlaşmaktadır.
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Acarlar Longozu, Sakar-
ya'nın kuzeyinde Karasu ve 

Kaynarca ilçeleri arasında 
yer alan tek parça halindeki 
longoz ormanıdır. Su basar 

ormanında bir kısmı 
endemik olan bitki ve 

hayvan türleri yaşar. 
Özellikle göçmen kuşların 
üreme ve kışlama alanıdır. 

Orman alanında dişbudak, 
kızılağaç, kayın, karaağaç 

türleri yaygındır. Longozda 
yayın, kızılkanat, sazan 

balıkları, tavşan, tilki, yaban 
domuzu, gelincik, doğan 

ve sincap yaşar. Su 
menekşesi yurdumuzda 

endemik bir tür olarak 
yalnızca Acarlar Gölü’nde 
bulunur. Ayrıca göl lalesi 
gibi nadir tür de Acarlar 

Gölü’nde bulunmaktadır.
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larda ise karasal iklimin etkisiyle sıcağa 
ve soğuğa dayanıklı çalı formundaki 
meşe ağaçlarının yoğunluğu bulunur.

Marmara çevresindeki Kuzey Ormanları 
yukarıda belirttiğimiz gibi üç iklim 
kuşağının kesişme noktasında yer alması 
sebebiyle tür çeşitliliği bakımından 
dünya üzerindeki birçok ülkeden çok 

daha fazla bitki türüne sahiptir. Bugüne 
kadar tespiti yapılmış yaklaşık 3000 bitki 
türü söz konusu olup bu sayı İngiltere, 
Polonya, Hollanda gibi ülkeleri tür 
çeşitliliğinde geride bırakmaktadır. 
Sadece İstanbul’da 2200 bitki türü 
bulunmaktadır. 

Yüksek �ora çeşitliğini aynı zamanda 
Kuzey Ormanları’nın bitkilerin göç yolu 
üzerinde bulunmasından da kaynaklan-
maktadır. Bununla birlikte bölgedeki 
endemizm oranları ülke ortalaması göre 
düşüktür. Türkiye’nin endemizim oranı 
%34 gibi yüksek bir orana sahip iken 
Kuzey Ormanları’ndaki endemizim ise 
yaklaşık %2 civarındadır. Kuzey Orman-
ları’ndaki endemizim yoğunluğu özel-
likle kumul ekosistemler ve açık kayalık 
alanlar barındıran bölgeler ile özellikle 
Boğaziçi bölgesinde yoğunlaşmaktadır.
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Acarlar Longozu, Sakar-
ya'nın kuzeyinde Karasu ve 

Kaynarca ilçeleri arasında 
yer alan tek parça halindeki 
longoz ormanıdır. Su basar 

ormanında bir kısmı 
endemik olan bitki ve 

hayvan türleri yaşar. 
Özellikle göçmen kuşların 
üreme ve kışlama alanıdır. 

Orman alanında dişbudak, 
kızılağaç, kayın, karaağaç 

türleri yaygındır. Longozda 
yayın, kızılkanat, sazan 

balıkları, tavşan, tilki, yaban 
domuzu, gelincik, doğan 

ve sincap yaşar. Su 
menekşesi yurdumuzda 

endemik bir tür olarak 
yalnızca Acarlar Gölü’nde 
bulunur. Ayrıca göl lalesi 
gibi nadir tür de Acarlar 

Gölü’nde bulunmaktadır.
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Kuzey Ormanları; gerek Türkiye 
gerekse Dünya açısından yaşamsal 
öneme sahip nemli ve geniş yapraklı 
ağaçlardan oluşan Avrupa Orman 
Kuşağı’nda yer almakta olup Asya ve 
Avrupa arasında önemli bir koridor 
görevi görmektedir. 

Genel olarak Avrupa-Sibirya kuşağının 
elemanlarından oluşan Kuzey Ormanları, 
bulunduğu konum itibariyle Türkiye’nin 
bütün kuzey kıyı kuşağı boyunca uzan-
maktadır;  üç ayrı iklim-�ora kuşağından 
(Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan)  
birini oluşturmaktadır. 

Karadeniz ikliminin etkisi altında olan 
kuzey bölgelerinde nemli-ılıman, meşe, 
kayın, gürgen, akçaağaç ve karaağaç gibi 
geniş yapraklı ağaçların oluşturduğu 
ormanların hâkimiyeti söz konusudur. 

Akarsu vejetasyonularında ise belirgin 
bir söğüt ve kızılağaç egemenliği vardır. 
Kuzey ormanları, özellikle Marmara 

çevresinde büyük oranda Akdeniz iklim 
ve �orası ile etkileşime girmekte ve yer 
yer de İran-Turan etkilerini taşımaktadır. 
Akdeniz iklimin etkisinin görülmeye 
başladığı güney kesimlerde ise maki bitki 
örtüsü ve özellikle kızılçam ağaçlarından 
oluşan iğne yapraklı ormanlar yer alır. 

Marmara’nın güneyindeki yüksek dağlık 
kesimlerde ise karaçam ormanları vardır. 
Kuzey Ormanları’nın güneydoğu kesim-
lerinde ise daha dar bir alanda soğuğa 
dayanıklı doğu ladini ve Karadeniz 
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Boğaziçi bölgesinde yoğunlaşmaktadır.
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Istranca Ormanları

Kuzey Ormanları’nda dört 
tip ekosistem bulunmak-

tadır

1- Kuzey Bölgelerinde her 
geçen gün tahrip edilen 
sık, kapalı (Kayın, Meşe, 

Gürgen, Kızılağaç vd.) 
orman ekosistemleri,

2- Özellikle Istrancalar’ın ve 
Sakarya’nın kuzey bölge-

lerinde yer alan Longozlar 
ile göl ve dere vejetasyon-

larının oluşturduğu sucul 
ekosistemler,

3- Çoğunlukla İstanbul’un 
Karadeniz kıyılarında yer 

alan endemizm yoğunluğu 
bulunan kumul kıyı 

ekosistemler
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Kuzey Ormanları Faunası
Kuzey Ormanları çeşitli türde sayısız 
yaban hayvanının yuvasıdır.

Kuzey Ormanları aynı zamanda 48 adet 
memeli, 350 adet kuş, 350 adet balık 
ve 45 adet sürüngen/kurbağa türünün 
yaşam alanı ve dünyanın önemli kuş göç 
yollarındandır.

Kuzey Ormanları yabanı uzun yıllardır ağır 
tahrip altından bulunan bir coğrafyada 
varlığını korumaya çalışmaktadır. Besin 
zincirinin en tepesinde yer alan boz ayı, 
ormanların temizlikçisi konumunda olan 
yaban domuzu ve yine varlığı besin zinciri 
açısından önemli ve soyu tükenmekte 
olan kurt gibi yaban hayvanları hala 
yaşam sürmektedir.

Kuzey Ormanları’nın 1 buçuk milyon 
hektardan daha büyük bir sahada hala 
yaygınlık gösteriyor olması fauna tür 
zenginliğinin en önemli sebeplerinden 
biridir.

Kuzey Ormanları yabanı, yaşam döngüsü 
için en temel ancak süren tahripten 

etkilenen de en kırılgan  halkayı oluştur-
maktadır.

Yaban sahaları her geçen gün daha 
çok parçalanmakta ve daraltılmaktadır. 
Yaban hayat koruma geliştirme sahaları 
yabanı koruyacak büyüklükte değildir. 
Yaban sahaları gerek �ili gerekse ‘yasal’ 
yollarla birer rekreasyon alanı haline 
dönüştürülmektedir.

Kızıl geyik
25

4- Yoğun otsu bitki ve 
çalılıkların bulunduğu 

makilik ve açık alan 
ekoksistemleri

Kuzey Ormanları 
barındırdığı bu ekosistem-

ler sebebiyle ulusal ve 
uluslararası kurum ve 

kuruluşlar ile bilim insan-
ları tarafından yapılan 
çalışmalar sonucu çok 

sayıda Önemli Doğa Alanı 
(ÖDA), Önemli Bitki Alanı 

(ÖBA) ve Önemli Kuş 
Alanı’na (ÖKA) ev sahipliği 

yapmaktadır. ….   

24

Kapıdağ Yarımadası

Acarlar Longozu



Kuzey Ormanları Faunası
Kuzey Ormanları çeşitli türde sayısız 
yaban hayvanının yuvasıdır.

Kuzey Ormanları aynı zamanda 48 adet 
memeli, 350 adet kuş, 350 adet balık 
ve 45 adet sürüngen/kurbağa türünün 
yaşam alanı ve dünyanın önemli kuş göç 
yollarındandır.

Kuzey Ormanları yabanı uzun yıllardır ağır 
tahrip altından bulunan bir coğrafyada 
varlığını korumaya çalışmaktadır. Besin 
zincirinin en tepesinde yer alan boz ayı, 
ormanların temizlikçisi konumunda olan 
yaban domuzu ve yine varlığı besin zinciri 
açısından önemli ve soyu tükenmekte 
olan kurt gibi yaban hayvanları hala 
yaşam sürmektedir.

Kuzey Ormanları’nın 1 buçuk milyon 
hektardan daha büyük bir sahada hala 
yaygınlık gösteriyor olması fauna tür 
zenginliğinin en önemli sebeplerinden 
biridir.

Kuzey Ormanları yabanı, yaşam döngüsü 
için en temel ancak süren tahripten 

etkilenen de en kırılgan  halkayı oluştur-
maktadır.

Yaban sahaları her geçen gün daha 
çok parçalanmakta ve daraltılmaktadır. 
Yaban hayat koruma geliştirme sahaları 
yabanı koruyacak büyüklükte değildir. 
Yaban sahaları gerek �ili gerekse ‘yasal’ 
yollarla birer rekreasyon alanı haline 
dönüştürülmektedir.

Kızıl geyik
25

4- Yoğun otsu bitki ve 
çalılıkların bulunduğu 

makilik ve açık alan 
ekoksistemleri

Kuzey Ormanları 
barındırdığı bu ekosistem-

ler sebebiyle ulusal ve 
uluslararası kurum ve 

kuruluşlar ile bilim insan-
ları tarafından yapılan 
çalışmalar sonucu çok 

sayıda Önemli Doğa Alanı 
(ÖDA), Önemli Bitki Alanı 

(ÖBA) ve Önemli Kuş 
Alanı’na (ÖKA) ev sahipliği 

yapmaktadır. ….   

24

Kapıdağ Yarımadası

Acarlar Longozu



Karaca

Bozayı Porsuk

Yaban tavşanı

27

Memeliler

Besin zincirinin tepesinde olan memelil-
erin 48 türü Kuzey Ormanları’nda yaşam-
aktadır.

Kuzey Ormanları coğrafyasında  bulunan 
memeliler şöyledir;

Yaban kedisi, yaban domuzu, yaban 
tavşanı, kır tavşanı, karaca, ağaç sansarı, 
kurt, porsuk, tilki, gelincik, susamuru, 

alacalı kokarca, büyükkulaklı yarasa, nal-
burunlu yarasa, uzun ayaklı yarasa, cüce 
yarasa, büyük akşamcı yarasa, köstebek, 
Avrupa gelengisi, yer yediuyuru, Avrupa 
sincabı, gelengi, su maymunu, kirpi, 
porsuk, boz ayı, fare, yabani tavşan, cüce 
avurtlak, çizgili orman faresi, sivri burunlu 
kır faresi, sivri burunlu bahçe faresi, kör 
fare, siyah sıçan, kahverengi sıçan, kayalık 
faresi, ev faresi.

Kurt

Su samuru

26
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Kuzey Ormanları Coğrafyasındaki tatlı su 
ve denizlerde yaşayan deniz memelileri; 
tırtak, afalina, mutur, akdeniz foku ve 
köpekbalığıdır.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın 
(TÜDAV) 2019 Temmuz ayında 5 gün 
süren ve 600 kilometrelik alanı kapsayan 
çalışmada, ‘İç deniz’imiz Marmara 
Denizi’nde 38 yunus ve mutur gözlemi 
kaydedildi. 

Sualtı Araştırmaları Derneği - Akdeniz 
Foku Araştırma Grubu’nun (SAD-AFAG) 
yine 2019’da yaptığı araştırmaya göre ise, 
Marmara Denizi kıyıları tüm yapılaşmaya 
ve insan baskısına rağmen halen Akdeniz 
fokları için yaşam alanı olduğu ve 5-10 
Akdeniz fokunun yaşamını sürdürdüğünü 
tahmin ettikleri belirtildi.

Yunus

Akdeniz foku

28

Kuzey Ormanları coğrafyası aynı 
zamanda dünyanın en önemli kuş 
ve balık göç yollarından biri durumun-
dadır.

Her yıl 2 kez yaklaşık 600 bin leylek göç 
etmek için Kuzey Ormanları Coğrafyası’nı 
kullanmaktadır.

Kuzey Ormanları 250 bin yırtıcı kuşun 
da göç yolu üzerindedir. Küçük akbaba, 
küçük orman kartalı, şahin, arı şahini, 

kara çaylak, atmaca, yaz atmacası ve yılan 
kartalı göç ederken Kuzey Ormanları’nda 
konaklamaktadır.

Kuzey Ormanları coğrafyasında bulunan 
İstanbul ve Çanakkale boğazları ve üç 
Karadeniz, Marmara, Ege denizleri ilkba-
har ve sonbaharda gerçekleşen balık 
göçüne de ev sahipliği yapmaktadır. 
Kuzey Ormanları, içinden deniz geçen 
nadir orman ekosistemlerinden birisidir.

Leylek

Leylek

29
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Kuşlar

Kuzey Ormanları’nda 350 kuş türü yaşam-
aktadır. Kuş türlerinin bazıları şöyledir: Ak 
kuyruklu kartal, yeşil ağaçkakan, küçük 
orman kartalı, baykuş, ibibik, kara leylek, 
yalıçapkını, kara ağaçkakan, ishak kuşu, 
pasbaş patka, küçük orman kartalı, küçük 
balaban, alaca balıkçıl, Sibirya kazı, büyük 
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Balıklar

Kuzey Ormanları’nda, deniz ve tatlı 
su ile birlikte yaklaşık 350 balık türü 
yaşamaktadır. Bunlardan bazıları şöyle 
örnek verilebilir: Mersin balığı, yayın 
balığı, sazan, inci balığı, deniz iğnesi, 
kalkan. Sürüngenler Kuzey Ormanları 
coğrafyasında 45 kurbağa ve sürüngen 
türü yaşamaktadır. Bu türlere şöyle 
örnek verilebilir: Trakya tosbağası, oluklu 
kertenkele, kuzey şeritli semender, 
pürtüklü semender, İstanbul kertenkele-
si, eskülap yılanı, ağaç kurbağası

Böcekler 

uzey Ormanları’nda bulunan böcek 
türleri, kendi içinde kelebekler, karıncalar 
ve arılar olarak ayrılır. Bu coğrafyada 
sayısız böcek türü yaşamaktadır. Kuzey 
Ormanlar’nda en az 160 tür kelebek 
bulunmaktadır. Bu alanda yaşayan bazı 
kelebek türleri şöyledir: Trakya imparato-
ru, Balkan kaplanı, ısırgan kelebeği, 
Balkan çokgözlüsü, Balkan esmergözü, 
tavus kelebeği, karaağaç nimpalisi, tavus 
kelebeği.

Yeşil kurbağa

Yayın balığı
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Kuzey Ormanları ve İklim Krizi
Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, 
tarımsal faaliyet vb. insan kaynaklı 
etkinlikler, özellikle sanayi devrimiyle 
birlikte, metan, karbondioksit gibi doğal 
sera gazları emisyonlarında önemli 
ölçüde artışa neden olmuştur. 

Atmosferde sera gazları emisyonlarında 
meydana gelen bu artış doğal sera 
etkisinin bozulmasına ve atmosferin 
ısınmasına neden olmuş ve olmaya da 
devam etmektedir.
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Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, 
tarımsal faaliyet vb. insan kaynaklı 
etkinlikler, özellikle sanayi devrimiyle 
birlikte, metan, karbondioksit gibi doğal 
sera gazları emisyonlarında önemli 
ölçüde artışa neden olmuştur. 

Atmosferde sera gazları emisyonlarında 
meydana gelen bu artış doğal sera 
etkisinin bozulmasına ve atmosferin 
ısınmasına neden olmuş ve olmaya da 
devam etmektedir.

Küresel ısınmanın potansiyel etkisi ise 
biyosferde küresel iklim değişikliğidir. 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren daha 
belirgin hale gelen küresel ısınma ve 
küresel iklim değişikliği su kaynaklarının 
azalması, besin kıtlığı, enerji sıkıntısı, 
kuraklık, çölleşme, göç gibi sosyo-ekono-
mik ve politik etkileri yanında, doğal 
peyzaj dokusunun bozulması, ekosis-
temler, türler ve gen kaynakları gibi 
biyolojik çeşitliliğin temel parçaları olan 
sistemleri de olumsuz etkilemektedir.  

İnsan kaynaklı faaliyetlere dayalı, geri 
dönüşümü zor hatta imkânsız olan 
”küresel ısınma ve küresel iklim 
değişikliğinin” gerçekleştiği girilen bu 
karmaşık süreci günümüzde artık ‘iklim 
krizi’ olarak değerlendirmek daha doğru 
olmaktadır.

Son 40 yılda iklim değişikliğinin etkisi 
karasal ekosistemlerde de yoğun 
olarak görülmektedir.

Karasal ekosistemlerin nirengi taşı olan 
bitki türleri, yalnızca belirli bir dizi iklim 
koşulları altında başarılı bir şekilde 
üreyip, büyüyebilmektedir. Bu koşullar 
değiştiği takdirde, bu türler ya adapte 
olacak ya da göç etmek zorunda kalacak-
tır.

Bitki türlerinin zenginliğinde meyda-
na gelen azalma, tüm biyolojik 
çeşitliliği sınırlandırmakta olup, bu 
durum ekosistem istikrarının 
azalmasına yol açabilir.

Ayrıca, bitki türleri dağılımında ve 
bölgesel vejetasyon kompozisyonunda 
meydana gelen değişiklikler, iklim 
sistemi üzerinde bir takım sonuçlar 
doğurabilir. Yüksek enlemlerde, örneğin, 
çalı tundra vejetasyonunun ağaçlarla yer 
değiştirmesi, radyasyon dengesinde 
gözle görülür bir etkiye neden olabilir. 
Bu durum ise bölgesel ve küresel iklim 
krizini artırabilir. İklim krizinin, kısıtlı iklim 
ve habitat gereksinimlerine ve sınırlı göç 
kabiliyetlerine sahip bitki türleri başta 
olmak üzere, türlerin yok olmasını 
şiddetlendireceği tahmin edilmektedir.

Su kaynaklarının zarar görmesine karşın 
oluşabilecek aşırı kuraklık, toprağın 
doğal yapısını yitirmesine, tuzlanma, 
çoraklaşma gibi bir takım olaylarla 
canlıların gerek yaşama alanı gerekse tür 
bakımından çeşitliliğini tehlikeye 
sokacaktır. Aşırı kuraklığın arkasından 
gelecek olan aşırı yağışlar ise, virüs 
mutasyonlarını hızlandırabilir. Bu da az 
rastlanan ya da tamamen yok olan birçok 
hastalığın tekrar ortaya çıkması ve 
yaygınlaşması ile sonuçlanabilir. Bununla 
birlikte böcek yumurtalarının ölmesini 
sağlayan gece ve kış soğuklarının 
ha��emesi beraberinde birçok sorunu 
da getirir.

Orman ekosistemi iklim krizi ile 
mücadelede son derece önemlidir. Bir 
orman iklimi düzenleyici etkiye 
sahiptir; ormanlar havadaki toz 
parçacıklarını �ltreler, atmosfere 
oksijen salınımı yapar, sera etkisinin 
azaltılmasına , yer altı sularının 
düzenliliğine katkı sağlar.

Ağaçlar ayrıca yaprakları üzerinden 
saldıkları suyla çevredeki havanın daha 
nemli ve serin olmasını sağlar. Kuzey 
Ormanları da bulunduğu coğrafyaya 
olan etkisi ve elbette orman varlığı ile 
küresel etkisi son derece önemli bir 
ekosistemdir.

Fakat yıllar içinde Kuzey Ormanları’nın 
uğradığı tahribat sonucunda orman 
alanlarını azalması, ekosistemin zarar 
görmesi, habitat parçalanması, yer altı ve 
yer üstü sularının azalması yaşanmış ve 
bu tahripler iklim krizi ile mücadelede bu 
coğrafyayı zayıf düşürmüştür.

Bugün gelinen noktada Kuzey Ormanları 
coğrafyası aşırı hava olayları, orman 
yangınları, ormanın istilacı türler 
karşısında zayıf kalması, biyoçeşitliliğin 
azalması riskleri, türlerin göçünde 
yaşanacakların belirsizliği, kuraklık gibi 
iklim krizinin problemleri ile karşı 
karşıyadır.
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Atmosferde sera gazları emisyonlarında 
meydana gelen bu artış doğal sera 
etkisinin bozulmasına ve atmosferin 
ısınmasına neden olmuş ve olmaya da 
devam etmektedir.

Küresel ısınmanın potansiyel etkisi ise 
biyosferde küresel iklim değişikliğidir. 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren daha 
belirgin hale gelen küresel ısınma ve 
küresel iklim değişikliği su kaynaklarının 
azalması, besin kıtlığı, enerji sıkıntısı, 
kuraklık, çölleşme, göç gibi sosyo-ekono-
mik ve politik etkileri yanında, doğal 
peyzaj dokusunun bozulması, ekosis-
temler, türler ve gen kaynakları gibi 
biyolojik çeşitliliğin temel parçaları olan 
sistemleri de olumsuz etkilemektedir.  

İnsan kaynaklı faaliyetlere dayalı, geri 
dönüşümü zor hatta imkânsız olan 
”küresel ısınma ve küresel iklim 
değişikliğinin” gerçekleştiği girilen bu 
karmaşık süreci günümüzde artık ‘iklim 
krizi’ olarak değerlendirmek daha doğru 
olmaktadır.

Son 40 yılda iklim değişikliğinin etkisi 
karasal ekosistemlerde de yoğun 
olarak görülmektedir.

Karasal ekosistemlerin nirengi taşı olan 
bitki türleri, yalnızca belirli bir dizi iklim 
koşulları altında başarılı bir şekilde 
üreyip, büyüyebilmektedir. Bu koşullar 
değiştiği takdirde, bu türler ya adapte 
olacak ya da göç etmek zorunda kalacak-
tır.

Bitki türlerinin zenginliğinde meyda-
na gelen azalma, tüm biyolojik 
çeşitliliği sınırlandırmakta olup, bu 
durum ekosistem istikrarının 
azalmasına yol açabilir.

Ayrıca, bitki türleri dağılımında ve 
bölgesel vejetasyon kompozisyonunda 
meydana gelen değişiklikler, iklim 
sistemi üzerinde bir takım sonuçlar 
doğurabilir. Yüksek enlemlerde, örneğin, 
çalı tundra vejetasyonunun ağaçlarla yer 
değiştirmesi, radyasyon dengesinde 
gözle görülür bir etkiye neden olabilir. 
Bu durum ise bölgesel ve küresel iklim 
krizini artırabilir. İklim krizinin, kısıtlı iklim 
ve habitat gereksinimlerine ve sınırlı göç 
kabiliyetlerine sahip bitki türleri başta 
olmak üzere, türlerin yok olmasını 
şiddetlendireceği tahmin edilmektedir.

Su kaynaklarının zarar görmesine karşın 
oluşabilecek aşırı kuraklık, toprağın 
doğal yapısını yitirmesine, tuzlanma, 
çoraklaşma gibi bir takım olaylarla 
canlıların gerek yaşama alanı gerekse tür 
bakımından çeşitliliğini tehlikeye 
sokacaktır. Aşırı kuraklığın arkasından 
gelecek olan aşırı yağışlar ise, virüs 
mutasyonlarını hızlandırabilir. Bu da az 
rastlanan ya da tamamen yok olan birçok 
hastalığın tekrar ortaya çıkması ve 
yaygınlaşması ile sonuçlanabilir. Bununla 
birlikte böcek yumurtalarının ölmesini 
sağlayan gece ve kış soğuklarının 
ha��emesi beraberinde birçok sorunu 
da getirir.

Orman ekosistemi iklim krizi ile 
mücadelede son derece önemlidir. Bir 
orman iklimi düzenleyici etkiye 
sahiptir; ormanlar havadaki toz 
parçacıklarını �ltreler, atmosfere 
oksijen salınımı yapar, sera etkisinin 
azaltılmasına , yer altı sularının 
düzenliliğine katkı sağlar.

Ağaçlar ayrıca yaprakları üzerinden 
saldıkları suyla çevredeki havanın daha 
nemli ve serin olmasını sağlar. Kuzey 
Ormanları da bulunduğu coğrafyaya 
olan etkisi ve elbette orman varlığı ile 
küresel etkisi son derece önemli bir 
ekosistemdir.

Fakat yıllar içinde Kuzey Ormanları’nın 
uğradığı tahribat sonucunda orman 
alanlarını azalması, ekosistemin zarar 
görmesi, habitat parçalanması, yer altı ve 
yer üstü sularının azalması yaşanmış ve 
bu tahripler iklim krizi ile mücadelede bu 
coğrafyayı zayıf düşürmüştür.

Bugün gelinen noktada Kuzey Ormanları 
coğrafyası aşırı hava olayları, orman 
yangınları, ormanın istilacı türler 
karşısında zayıf kalması, biyoçeşitliliğin 
azalması riskleri, türlerin göçünde 
yaşanacakların belirsizliği, kuraklık gibi 
iklim krizinin problemleri ile karşı 
karşıyadır.
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Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, 
tarımsal faaliyet vb. insan kaynaklı 
etkinlikler, özellikle sanayi devrimiyle 
birlikte, metan, karbondioksit gibi doğal 
sera gazları emisyonlarında önemli 
ölçüde artışa neden olmuştur. 

Atmosferde sera gazları emisyonlarında 
meydana gelen bu artış doğal sera 
etkisinin bozulmasına ve atmosferin 
ısınmasına neden olmuş ve olmaya da 
devam etmektedir.

Küresel ısınmanın potansiyel etkisi ise 
biyosferde küresel iklim değişikliğidir. 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren daha 
belirgin hale gelen küresel ısınma ve 
küresel iklim değişikliği su kaynaklarının 
azalması, besin kıtlığı, enerji sıkıntısı, 
kuraklık, çölleşme, göç gibi sosyo-ekono-
mik ve politik etkileri yanında, doğal 
peyzaj dokusunun bozulması, ekosis-
temler, türler ve gen kaynakları gibi 
biyolojik çeşitliliğin temel parçaları olan 
sistemleri de olumsuz etkilemektedir.  

İnsan kaynaklı faaliyetlere dayalı, geri 
dönüşümü zor hatta imkânsız olan 
”küresel ısınma ve küresel iklim 
değişikliğinin” gerçekleştiği girilen bu 
karmaşık süreci günümüzde artık ‘iklim 
krizi’ olarak değerlendirmek daha doğru 
olmaktadır.

Son 40 yılda iklim değişikliğinin etkisi 
karasal ekosistemlerde de yoğun 
olarak görülmektedir.

Karasal ekosistemlerin nirengi taşı olan 
bitki türleri, yalnızca belirli bir dizi iklim 
koşulları altında başarılı bir şekilde 
üreyip, büyüyebilmektedir. Bu koşullar 
değiştiği takdirde, bu türler ya adapte 
olacak ya da göç etmek zorunda kalacak-
tır.

Bitki türlerinin zenginliğinde meyda-
na gelen azalma, tüm biyolojik 
çeşitliliği sınırlandırmakta olup, bu 
durum ekosistem istikrarının 
azalmasına yol açabilir.

Ayrıca, bitki türleri dağılımında ve 
bölgesel vejetasyon kompozisyonunda 
meydana gelen değişiklikler, iklim 
sistemi üzerinde bir takım sonuçlar 
doğurabilir. Yüksek enlemlerde, örneğin, 
çalı tundra vejetasyonunun ağaçlarla yer 
değiştirmesi, radyasyon dengesinde 
gözle görülür bir etkiye neden olabilir. 
Bu durum ise bölgesel ve küresel iklim 
krizini artırabilir. İklim krizinin, kısıtlı iklim 
ve habitat gereksinimlerine ve sınırlı göç 
kabiliyetlerine sahip bitki türleri başta 
olmak üzere, türlerin yok olmasını 
şiddetlendireceği tahmin edilmektedir.

Su kaynaklarının zarar görmesine karşın 
oluşabilecek aşırı kuraklık, toprağın 
doğal yapısını yitirmesine, tuzlanma, 
çoraklaşma gibi bir takım olaylarla 
canlıların gerek yaşama alanı gerekse tür 
bakımından çeşitliliğini tehlikeye 
sokacaktır. Aşırı kuraklığın arkasından 
gelecek olan aşırı yağışlar ise, virüs 
mutasyonlarını hızlandırabilir. Bu da az 
rastlanan ya da tamamen yok olan birçok 
hastalığın tekrar ortaya çıkması ve 
yaygınlaşması ile sonuçlanabilir. Bununla 
birlikte böcek yumurtalarının ölmesini 
sağlayan gece ve kış soğuklarının 
ha��emesi beraberinde birçok sorunu 
da getirir.

Orman ekosistemi iklim krizi ile 
mücadelede son derece önemlidir. Bir 
orman iklimi düzenleyici etkiye 
sahiptir; ormanlar havadaki toz 
parçacıklarını �ltreler, atmosfere 
oksijen salınımı yapar, sera etkisinin 
azaltılmasına , yer altı sularının 
düzenliliğine katkı sağlar.

Ağaçlar ayrıca yaprakları üzerinden 
saldıkları suyla çevredeki havanın daha 
nemli ve serin olmasını sağlar. Kuzey 
Ormanları da bulunduğu coğrafyaya 
olan etkisi ve elbette orman varlığı ile 
küresel etkisi son derece önemli bir 
ekosistemdir.

Fakat yıllar içinde Kuzey Ormanları’nın 
uğradığı tahribat sonucunda orman 
alanlarını azalması, ekosistemin zarar 
görmesi, habitat parçalanması, yer altı ve 
yer üstü sularının azalması yaşanmış ve 
bu tahripler iklim krizi ile mücadelede bu 
coğrafyayı zayıf düşürmüştür.

Bugün gelinen noktada Kuzey Ormanları 
coğrafyası aşırı hava olayları, orman 
yangınları, ormanın istilacı türler 
karşısında zayıf kalması, biyoçeşitliliğin 
azalması riskleri, türlerin göçünde 
yaşanacakların belirsizliği, kuraklık gibi 
iklim krizinin problemleri ile karşı 
karşıyadır.
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Orman yangını, Sakarya İl OrmanıFosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, 
tarımsal faaliyet vb. insan kaynaklı 
etkinlikler, özellikle sanayi devrimiyle 
birlikte, metan, karbondioksit gibi doğal 
sera gazları emisyonlarında önemli 
ölçüde artışa neden olmuştur. 

Atmosferde sera gazları emisyonlarında 
meydana gelen bu artış doğal sera 
etkisinin bozulmasına ve atmosferin 
ısınmasına neden olmuş ve olmaya da 
devam etmektedir.

Küresel ısınmanın potansiyel etkisi ise 
biyosferde küresel iklim değişikliğidir. 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren daha 
belirgin hale gelen küresel ısınma ve 
küresel iklim değişikliği su kaynaklarının 
azalması, besin kıtlığı, enerji sıkıntısı, 
kuraklık, çölleşme, göç gibi sosyo-ekono-
mik ve politik etkileri yanında, doğal 
peyzaj dokusunun bozulması, ekosis-
temler, türler ve gen kaynakları gibi 
biyolojik çeşitliliğin temel parçaları olan 
sistemleri de olumsuz etkilemektedir.  

İnsan kaynaklı faaliyetlere dayalı, geri 
dönüşümü zor hatta imkânsız olan 
”küresel ısınma ve küresel iklim 
değişikliğinin” gerçekleştiği girilen bu 
karmaşık süreci günümüzde artık ‘iklim 
krizi’ olarak değerlendirmek daha doğru 
olmaktadır.

Son 40 yılda iklim değişikliğinin etkisi 
karasal ekosistemlerde de yoğun 
olarak görülmektedir.

Karasal ekosistemlerin nirengi taşı olan 
bitki türleri, yalnızca belirli bir dizi iklim 
koşulları altında başarılı bir şekilde 
üreyip, büyüyebilmektedir. Bu koşullar 
değiştiği takdirde, bu türler ya adapte 
olacak ya da göç etmek zorunda kalacak-
tır.

Bitki türlerinin zenginliğinde meyda-
na gelen azalma, tüm biyolojik 
çeşitliliği sınırlandırmakta olup, bu 
durum ekosistem istikrarının 
azalmasına yol açabilir.

Ayrıca, bitki türleri dağılımında ve 
bölgesel vejetasyon kompozisyonunda 
meydana gelen değişiklikler, iklim 
sistemi üzerinde bir takım sonuçlar 
doğurabilir. Yüksek enlemlerde, örneğin, 
çalı tundra vejetasyonunun ağaçlarla yer 
değiştirmesi, radyasyon dengesinde 
gözle görülür bir etkiye neden olabilir. 
Bu durum ise bölgesel ve küresel iklim 
krizini artırabilir. İklim krizinin, kısıtlı iklim 
ve habitat gereksinimlerine ve sınırlı göç 
kabiliyetlerine sahip bitki türleri başta 
olmak üzere, türlerin yok olmasını 
şiddetlendireceği tahmin edilmektedir.

Su kaynaklarının zarar görmesine karşın 
oluşabilecek aşırı kuraklık, toprağın 
doğal yapısını yitirmesine, tuzlanma, 
çoraklaşma gibi bir takım olaylarla 
canlıların gerek yaşama alanı gerekse tür 
bakımından çeşitliliğini tehlikeye 
sokacaktır. Aşırı kuraklığın arkasından 
gelecek olan aşırı yağışlar ise, virüs 
mutasyonlarını hızlandırabilir. Bu da az 
rastlanan ya da tamamen yok olan birçok 
hastalığın tekrar ortaya çıkması ve 
yaygınlaşması ile sonuçlanabilir. Bununla 
birlikte böcek yumurtalarının ölmesini 
sağlayan gece ve kış soğuklarının 
ha��emesi beraberinde birçok sorunu 
da getirir.

Orman ekosistemi iklim krizi ile 
mücadelede son derece önemlidir. Bir 
orman iklimi düzenleyici etkiye 
sahiptir; ormanlar havadaki toz 
parçacıklarını �ltreler, atmosfere 
oksijen salınımı yapar, sera etkisinin 
azaltılmasına , yer altı sularının 
düzenliliğine katkı sağlar.

Ağaçlar ayrıca yaprakları üzerinden 
saldıkları suyla çevredeki havanın daha 
nemli ve serin olmasını sağlar. Kuzey 
Ormanları da bulunduğu coğrafyaya 
olan etkisi ve elbette orman varlığı ile 
küresel etkisi son derece önemli bir 
ekosistemdir.

Fakat yıllar içinde Kuzey Ormanları’nın 
uğradığı tahribat sonucunda orman 
alanlarını azalması, ekosistemin zarar 
görmesi, habitat parçalanması, yer altı ve 
yer üstü sularının azalması yaşanmış ve 
bu tahripler iklim krizi ile mücadelede bu 
coğrafyayı zayıf düşürmüştür.

Bugün gelinen noktada Kuzey Ormanları 
coğrafyası aşırı hava olayları, orman 
yangınları, ormanın istilacı türler 
karşısında zayıf kalması, biyoçeşitliliğin 
azalması riskleri, türlerin göçünde 
yaşanacakların belirsizliği, kuraklık gibi 
iklim krizinin problemleri ile karşı 
karşıyadır.
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Kuzey Ormanları Tehdit Tahrip Unsurları
Kuzey Ormanları; 1950'lerden sonra 
dönem hükümetlerinin ithal ikameci 
sanayi ve tarımda makineleşme politikal-
arı sonucu ‘kırdan kente göç’ olarak 
tanımlanan yoğun nüfus hareketlerine 
uğrayan ilk coğrafyalardan biri olmuştur.

İstanbul ve çevresinde yoğunlaştırılan 
sanayi faaliyetlerinde çalışmak üzere 
şehre yönelen emek göçünü karşılayabi-

lecek bir konut stoğu ve altyapı bulun-
mamaktadır. İstanbul’a yığılan yeni ve 
genç emek gücü, barınma ihtiyacını 
büyük bölümü hazine/vakıf/belediye 
gibi kamuya ait bulunan ve yine büyük 
kısmı Kuzey Ormanları coğrafyası içinde 
kalan arazilere kaçak/sağlıksız yapılar 
yaparak ‘çözmeye’ girişmiştir.

İstanbul’daki arazi mülkiyet yapısı, montaj 

sanayine dayalı cılız sermayenin ucuz 
işgücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu kaçak 
yapılaşma önce görmezden gelinmiş, 
ilerleyen yıllardaki hükümetlerce çıkarılan 
bir çok uygulama ve af yasaları ile teşvik 
edilmiştir.

Kentsel mekanın kontrolsüz, plansız ve 
lekeler halinde büyümesi anlamına gelen 
‘çarpık kentleşme’ Kuzey Ormanları’na 

yönelen ilk tehdit/tahrip unsurlarından 
biri olmuştur. Anadolu kırsalından 
İstanbul ve bölgeye başlayan yoğun göç 
dalgaları Kuzey Ormanları coğrafyasında-
ki tarım toprağı, çayır, mera gibi açık alan-
ların kaçak yapı ilçelerine dönüşmesine 
yol açmıştır. İstanbul plansız/kontrolsüz 
halde batı-doğu ekseni ve daha sonraları 
kuzeye doğru büyük bir hızla büyümeye 
başlamıştır.

Özellikle 80’lerden sonra hızla uygulama-
ya geçilen yeni liberal kentleşme politi-
kaları bir yandan ormanı inşaat yağması-
na açık hale getirirken bir yandan da 
kaçak yapılaşmayla işgal edilmiş orman 
alanlarının sermaye lehine transferini 
hede�emiştir.

Ormanlık alanların tahribine/yapılaşması-
na göz yuman yetkililer, ilgili bakanlıklar 

ve yerel yönetimler giderek bunun bizzat 
uygulayıcısı haline gelmiş, Kuzey Orman-
ları’nın içinde lekeler halinde büyümeye 
başlayan ‘yeni’ yerleşim bölgelerinin 
ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.

Orman ekosistemi için en büyük tehdit 
anlamına gelen habitat parçalanmasına 
yol açan bu tahrip unsurunun en kuralsız 
biçimleri günümüzde de sürmektedir. 
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Maslak, İstanbul

Kuzey Ormanları; 1950'lerden sonra 
dönem hükümetlerinin ithal ikameci 
sanayi ve tarımda makineleşme politikal-
arı sonucu ‘kırdan kente göç’ olarak 
tanımlanan yoğun nüfus hareketlerine 
uğrayan ilk coğrafyalardan biri olmuştur.

İstanbul ve çevresinde yoğunlaştırılan 
sanayi faaliyetlerinde çalışmak üzere 
şehre yönelen emek göçünü karşılayabi-

lecek bir konut stoğu ve altyapı bulun-
mamaktadır. İstanbul’a yığılan yeni ve 
genç emek gücü, barınma ihtiyacını 
büyük bölümü hazine/vakıf/belediye 
gibi kamuya ait bulunan ve yine büyük 
kısmı Kuzey Ormanları coğrafyası içinde 
kalan arazilere kaçak/sağlıksız yapılar 
yaparak ‘çözmeye’ girişmiştir.

İstanbul’daki arazi mülkiyet yapısı, montaj 

sanayine dayalı cılız sermayenin ucuz 
işgücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu kaçak 
yapılaşma önce görmezden gelinmiş, 
ilerleyen yıllardaki hükümetlerce çıkarılan 
bir çok uygulama ve af yasaları ile teşvik 
edilmiştir.

Kentsel mekanın kontrolsüz, plansız ve 
lekeler halinde büyümesi anlamına gelen 
‘çarpık kentleşme’ Kuzey Ormanları’na 

yönelen ilk tehdit/tahrip unsurlarından 
biri olmuştur. Anadolu kırsalından 
İstanbul ve bölgeye başlayan yoğun göç 
dalgaları Kuzey Ormanları coğrafyasında-
ki tarım toprağı, çayır, mera gibi açık alan-
ların kaçak yapı ilçelerine dönüşmesine 
yol açmıştır. İstanbul plansız/kontrolsüz 
halde batı-doğu ekseni ve daha sonraları 
kuzeye doğru büyük bir hızla büyümeye 
başlamıştır.

Özellikle 80’lerden sonra hızla uygulama-
ya geçilen yeni liberal kentleşme politi-
kaları bir yandan ormanı inşaat yağması-
na açık hale getirirken bir yandan da 
kaçak yapılaşmayla işgal edilmiş orman 
alanlarının sermaye lehine transferini 
hede�emiştir.

Ormanlık alanların tahribine/yapılaşması-
na göz yuman yetkililer, ilgili bakanlıklar 

ve yerel yönetimler giderek bunun bizzat 
uygulayıcısı haline gelmiş, Kuzey Orman-
ları’nın içinde lekeler halinde büyümeye 
başlayan ‘yeni’ yerleşim bölgelerinin 
ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.

Orman ekosistemi için en büyük tehdit 
anlamına gelen habitat parçalanmasına 
yol açan bu tahrip unsurunun en kuralsız 
biçimleri günümüzde de sürmektedir. 
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Kuzey Ormanları Tehdit Tahrip Unsurları
Kuzey Ormanları; 1950'lerden sonra 
dönem hükümetlerinin ithal ikameci 
sanayi ve tarımda makineleşme politikal-
arı sonucu ‘kırdan kente göç’ olarak 
tanımlanan yoğun nüfus hareketlerine 
uğrayan ilk coğrafyalardan biri olmuştur.

İstanbul ve çevresinde yoğunlaştırılan 
sanayi faaliyetlerinde çalışmak üzere 
şehre yönelen emek göçünü karşılayabi-

lecek bir konut stoğu ve altyapı bulun-
mamaktadır. İstanbul’a yığılan yeni ve 
genç emek gücü, barınma ihtiyacını 
büyük bölümü hazine/vakıf/belediye 
gibi kamuya ait bulunan ve yine büyük 
kısmı Kuzey Ormanları coğrafyası içinde 
kalan arazilere kaçak/sağlıksız yapılar 
yaparak ‘çözmeye’ girişmiştir.

İstanbul’daki arazi mülkiyet yapısı, montaj 

sanayine dayalı cılız sermayenin ucuz 
işgücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu kaçak 
yapılaşma önce görmezden gelinmiş, 
ilerleyen yıllardaki hükümetlerce çıkarılan 
bir çok uygulama ve af yasaları ile teşvik 
edilmiştir.

Kentsel mekanın kontrolsüz, plansız ve 
lekeler halinde büyümesi anlamına gelen 
‘çarpık kentleşme’ Kuzey Ormanları’na 

yönelen ilk tehdit/tahrip unsurlarından 
biri olmuştur. Anadolu kırsalından 
İstanbul ve bölgeye başlayan yoğun göç 
dalgaları Kuzey Ormanları coğrafyasında-
ki tarım toprağı, çayır, mera gibi açık alan-
ların kaçak yapı ilçelerine dönüşmesine 
yol açmıştır. İstanbul plansız/kontrolsüz 
halde batı-doğu ekseni ve daha sonraları 
kuzeye doğru büyük bir hızla büyümeye 
başlamıştır.

Özellikle 80’lerden sonra hızla uygulama-
ya geçilen yeni liberal kentleşme politi-
kaları bir yandan ormanı inşaat yağması-
na açık hale getirirken bir yandan da 
kaçak yapılaşmayla işgal edilmiş orman 
alanlarının sermaye lehine transferini 
hede�emiştir.

Ormanlık alanların tahribine/yapılaşması-
na göz yuman yetkililer, ilgili bakanlıklar 

ve yerel yönetimler giderek bunun bizzat 
uygulayıcısı haline gelmiş, Kuzey Orman-
ları’nın içinde lekeler halinde büyümeye 
başlayan ‘yeni’ yerleşim bölgelerinin 
ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.

Orman ekosistemi için en büyük tehdit 
anlamına gelen habitat parçalanmasına 
yol açan bu tahrip unsurunun en kuralsız 
biçimleri günümüzde de sürmektedir. 
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Maslak, İstanbul

Kuzey Ormanları; 1950'lerden sonra 
dönem hükümetlerinin ithal ikameci 
sanayi ve tarımda makineleşme politikal-
arı sonucu ‘kırdan kente göç’ olarak 
tanımlanan yoğun nüfus hareketlerine 
uğrayan ilk coğrafyalardan biri olmuştur.

İstanbul ve çevresinde yoğunlaştırılan 
sanayi faaliyetlerinde çalışmak üzere 
şehre yönelen emek göçünü karşılayabi-

lecek bir konut stoğu ve altyapı bulun-
mamaktadır. İstanbul’a yığılan yeni ve 
genç emek gücü, barınma ihtiyacını 
büyük bölümü hazine/vakıf/belediye 
gibi kamuya ait bulunan ve yine büyük 
kısmı Kuzey Ormanları coğrafyası içinde 
kalan arazilere kaçak/sağlıksız yapılar 
yaparak ‘çözmeye’ girişmiştir.

İstanbul’daki arazi mülkiyet yapısı, montaj 

sanayine dayalı cılız sermayenin ucuz 
işgücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu kaçak 
yapılaşma önce görmezden gelinmiş, 
ilerleyen yıllardaki hükümetlerce çıkarılan 
bir çok uygulama ve af yasaları ile teşvik 
edilmiştir.

Kentsel mekanın kontrolsüz, plansız ve 
lekeler halinde büyümesi anlamına gelen 
‘çarpık kentleşme’ Kuzey Ormanları’na 

yönelen ilk tehdit/tahrip unsurlarından 
biri olmuştur. Anadolu kırsalından 
İstanbul ve bölgeye başlayan yoğun göç 
dalgaları Kuzey Ormanları coğrafyasında-
ki tarım toprağı, çayır, mera gibi açık alan-
ların kaçak yapı ilçelerine dönüşmesine 
yol açmıştır. İstanbul plansız/kontrolsüz 
halde batı-doğu ekseni ve daha sonraları 
kuzeye doğru büyük bir hızla büyümeye 
başlamıştır.

Özellikle 80’lerden sonra hızla uygulama-
ya geçilen yeni liberal kentleşme politi-
kaları bir yandan ormanı inşaat yağması-
na açık hale getirirken bir yandan da 
kaçak yapılaşmayla işgal edilmiş orman 
alanlarının sermaye lehine transferini 
hede�emiştir.

Ormanlık alanların tahribine/yapılaşması-
na göz yuman yetkililer, ilgili bakanlıklar 

ve yerel yönetimler giderek bunun bizzat 
uygulayıcısı haline gelmiş, Kuzey Orman-
ları’nın içinde lekeler halinde büyümeye 
başlayan ‘yeni’ yerleşim bölgelerinin 
ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.

Orman ekosistemi için en büyük tehdit 
anlamına gelen habitat parçalanmasına 
yol açan bu tahrip unsurunun en kuralsız 
biçimleri günümüzde de sürmektedir. 
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Kuzey Ormanları; 1950'lerden sonra 
dönem hükümetlerinin ithal ikameci 
sanayi ve tarımda makineleşme politikal-
arı sonucu ‘kırdan kente göç’ olarak 
tanımlanan yoğun nüfus hareketlerine 
uğrayan ilk coğrafyalardan biri olmuştur.

İstanbul ve çevresinde yoğunlaştırılan 
sanayi faaliyetlerinde çalışmak üzere 
şehre yönelen emek göçünü karşılayabi-

lecek bir konut stoğu ve altyapı bulun-
mamaktadır. İstanbul’a yığılan yeni ve 
genç emek gücü, barınma ihtiyacını 
büyük bölümü hazine/vakıf/belediye 
gibi kamuya ait bulunan ve yine büyük 
kısmı Kuzey Ormanları coğrafyası içinde 
kalan arazilere kaçak/sağlıksız yapılar 
yaparak ‘çözmeye’ girişmiştir.

İstanbul’daki arazi mülkiyet yapısı, montaj 

sanayine dayalı cılız sermayenin ucuz 
işgücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu kaçak 
yapılaşma önce görmezden gelinmiş, 
ilerleyen yıllardaki hükümetlerce çıkarılan 
bir çok uygulama ve af yasaları ile teşvik 
edilmiştir.

Kentsel mekanın kontrolsüz, plansız ve 
lekeler halinde büyümesi anlamına gelen 
‘çarpık kentleşme’ Kuzey Ormanları’na 

yönelen ilk tehdit/tahrip unsurlarından 
biri olmuştur. Anadolu kırsalından 
İstanbul ve bölgeye başlayan yoğun göç 
dalgaları Kuzey Ormanları coğrafyasında-
ki tarım toprağı, çayır, mera gibi açık alan-
ların kaçak yapı ilçelerine dönüşmesine 
yol açmıştır. İstanbul plansız/kontrolsüz 
halde batı-doğu ekseni ve daha sonraları 
kuzeye doğru büyük bir hızla büyümeye 
başlamıştır.

Özellikle 80’lerden sonra hızla uygulama-
ya geçilen yeni liberal kentleşme politi-
kaları bir yandan ormanı inşaat yağması-
na açık hale getirirken bir yandan da 
kaçak yapılaşmayla işgal edilmiş orman 
alanlarının sermaye lehine transferini 
hede�emiştir.

Ormanlık alanların tahribine/yapılaşması-
na göz yuman yetkililer, ilgili bakanlıklar 

ve yerel yönetimler giderek bunun bizzat 
uygulayıcısı haline gelmiş, Kuzey Orman-
ları’nın içinde lekeler halinde büyümeye 
başlayan ‘yeni’ yerleşim bölgelerinin 
ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.

Orman ekosistemi için en büyük tehdit 
anlamına gelen habitat parçalanmasına 
yol açan bu tahrip unsurunun en kuralsız 
biçimleri günümüzde de sürmektedir. 
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Elmalı Barajı çevresi, Beykoz, İstanbul

Alibey Barajı, Mağlova Kemeri, Belgrad Ormanı, İstanbul

Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu 
kapsamında belirlenen başlıklar; odak 
grup toplantılarında belirtilen güncel 
sorunların ve Kuzey Ormanları Araştırma 
Derneği bünyesinde yapılan izleme 
çalışmasında öne çıkan tehdit - tahrip 
unsurlarının tamamını kapsamaktadır. 
Kuzey Ormanları’nı bölen, parçalayan, 
ekosistem bütünlüğünü bozan ve 
yaban hayatına zarar veren tüm projeler 

tehdit ve tahrip niteliği taşımaktadır. 
Yapılacağı açıklanan/duyurulan projeler 
tehdit niteliğinde olup yapımına başla-
nan/tamamlanıp faaliyete geçen projeler 
tahrip niteliğindedir. Kuzey Ormanları’nı 
tehdit/tahrip eden unsurlar üzerine 
gerçekleştirilen odak grup toplantıları 
ve yapılan araştırmalar sonucunda, böl-
genin yoğun bir tehdit ve tahrip altında 
bulunduğu görülmüştür.
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Taş ocakları, Belgrad Ormanı, İstanbul

3. Köprü, İstanbul



Kuzey Ormanları; 1950'lerden sonra 
dönem hükümetlerinin ithal ikameci 
sanayi ve tarımda makineleşme politikal-
arı sonucu ‘kırdan kente göç’ olarak 
tanımlanan yoğun nüfus hareketlerine 
uğrayan ilk coğrafyalardan biri olmuştur.

İstanbul ve çevresinde yoğunlaştırılan 
sanayi faaliyetlerinde çalışmak üzere 
şehre yönelen emek göçünü karşılayabi-

lecek bir konut stoğu ve altyapı bulun-
mamaktadır. İstanbul’a yığılan yeni ve 
genç emek gücü, barınma ihtiyacını 
büyük bölümü hazine/vakıf/belediye 
gibi kamuya ait bulunan ve yine büyük 
kısmı Kuzey Ormanları coğrafyası içinde 
kalan arazilere kaçak/sağlıksız yapılar 
yaparak ‘çözmeye’ girişmiştir.

İstanbul’daki arazi mülkiyet yapısı, montaj 

sanayine dayalı cılız sermayenin ucuz 
işgücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu kaçak 
yapılaşma önce görmezden gelinmiş, 
ilerleyen yıllardaki hükümetlerce çıkarılan 
bir çok uygulama ve af yasaları ile teşvik 
edilmiştir.

Kentsel mekanın kontrolsüz, plansız ve 
lekeler halinde büyümesi anlamına gelen 
‘çarpık kentleşme’ Kuzey Ormanları’na 

yönelen ilk tehdit/tahrip unsurlarından 
biri olmuştur. Anadolu kırsalından 
İstanbul ve bölgeye başlayan yoğun göç 
dalgaları Kuzey Ormanları coğrafyasında-
ki tarım toprağı, çayır, mera gibi açık alan-
ların kaçak yapı ilçelerine dönüşmesine 
yol açmıştır. İstanbul plansız/kontrolsüz 
halde batı-doğu ekseni ve daha sonraları 
kuzeye doğru büyük bir hızla büyümeye 
başlamıştır.

Özellikle 80’lerden sonra hızla uygulama-
ya geçilen yeni liberal kentleşme politi-
kaları bir yandan ormanı inşaat yağması-
na açık hale getirirken bir yandan da 
kaçak yapılaşmayla işgal edilmiş orman 
alanlarının sermaye lehine transferini 
hede�emiştir.

Ormanlık alanların tahribine/yapılaşması-
na göz yuman yetkililer, ilgili bakanlıklar 

ve yerel yönetimler giderek bunun bizzat 
uygulayıcısı haline gelmiş, Kuzey Orman-
ları’nın içinde lekeler halinde büyümeye 
başlayan ‘yeni’ yerleşim bölgelerinin 
ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.

Orman ekosistemi için en büyük tehdit 
anlamına gelen habitat parçalanmasına 
yol açan bu tahrip unsurunun en kuralsız 
biçimleri günümüzde de sürmektedir. 
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Elmalı Barajı çevresi, Beykoz, İstanbul

Alibey Barajı, Mağlova Kemeri, Belgrad Ormanı, İstanbul

Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu 
kapsamında belirlenen başlıklar; odak 
grup toplantılarında belirtilen güncel 
sorunların ve Kuzey Ormanları Araştırma 
Derneği bünyesinde yapılan izleme 
çalışmasında öne çıkan tehdit - tahrip 
unsurlarının tamamını kapsamaktadır. 
Kuzey Ormanları’nı bölen, parçalayan, 
ekosistem bütünlüğünü bozan ve 
yaban hayatına zarar veren tüm projeler 

tehdit ve tahrip niteliği taşımaktadır. 
Yapılacağı açıklanan/duyurulan projeler 
tehdit niteliğinde olup yapımına başla-
nan/tamamlanıp faaliyete geçen projeler 
tahrip niteliğindedir. Kuzey Ormanları’nı 
tehdit/tahrip eden unsurlar üzerine 
gerçekleştirilen odak grup toplantıları 
ve yapılan araştırmalar sonucunda, böl-
genin yoğun bir tehdit ve tahrip altında 
bulunduğu görülmüştür.
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Taş ocakları, Belgrad Ormanı, İstanbul

3. Köprü, İstanbul



Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu 
kapsamında belirlenen başlıklar; odak 
grup toplantılarında belirtilen güncel 
sorunların ve Kuzey Ormanları Araştırma 
Derneği bünyesinde yapılan izleme 
çalışmasında öne çıkan tehdit - tahrip 
unsurlarının tamamını kapsamaktadır. 
Kuzey Ormanları’nı bölen, parçalayan, 
ekosistem bütünlüğünü bozan ve 
yaban hayatına zarar veren tüm projeler 

tehdit ve tahrip niteliği taşımaktadır. 
Yapılacağı açıklanan/duyurulan projeler 
tehdit niteliğinde olup yapımına başla-
nan/tamamlanıp faaliyete geçen projeler 
tahrip niteliğindedir. Kuzey Ormanları’nı 
tehdit/tahrip eden unsurlar üzerine 
gerçekleştirilen odak grup toplantıları 
ve yapılan araştırmalar sonucunda, böl-
genin yoğun bir tehdit ve tahrip altında 
bulunduğu görülmüştür.

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’nin 
gerçekleştirdiği Kuzey Ormanları İzleme 
çalışmalarında da görüldüğü üzere Kuzey 
Ormanları Coğrafyası’nı tehdit ve tahrip 
eden unsurlar toplamda 30 adet olup 
şöyle sıralanmıştır:

1. Mega Rant Projeleri (5 adet)
1.1. Köprü ve Kuzey Marmara Otobanı 
1.2. Üçüncü Havalimanı ve tamamlayıcı 
ulaştırma projeleri (Metro hattı vb.)
1.3. Kanal İstanbul

1.4. Çanakkale Köprüsü
1.5. Osmangazi Köprüsü ve 
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

2. Enerji Santralleri (5 adet)
2.1. Termik Santraller
2.2. Nükleer Santral
2.3. Rüzgar Enerji Santralleri (RES)
2.4. Jeotermik Enerji Santralleri (JES )
2.5. Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) 
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Cebeci taş ocakları mevkiinde orman yangını, Sultangazi, İstanbul

Müsilaj (Deniz salyası), Marmara Denizi

Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu 
kapsamında belirlenen başlıklar; odak 
grup toplantılarında belirtilen güncel 
sorunların ve Kuzey Ormanları Araştırma 
Derneği bünyesinde yapılan izleme 
çalışmasında öne çıkan tehdit - tahrip 
unsurlarının tamamını kapsamaktadır. 
Kuzey Ormanları’nı bölen, parçalayan, 
ekosistem bütünlüğünü bozan ve 
yaban hayatına zarar veren tüm projeler 

tehdit ve tahrip niteliği taşımaktadır. 
Yapılacağı açıklanan/duyurulan projeler 
tehdit niteliğinde olup yapımına başla-
nan/tamamlanıp faaliyete geçen projeler 
tahrip niteliğindedir. Kuzey Ormanları’nı 
tehdit/tahrip eden unsurlar üzerine 
gerçekleştirilen odak grup toplantıları 
ve yapılan araştırmalar sonucunda, böl-
genin yoğun bir tehdit ve tahrip altında 
bulunduğu görülmüştür.

3. Barajlar

4. Madencilik Faaliyetleri

5. Sanayi Faaliyetleri

6. Çöp Tesisleri, Hafriyat Döküm Sahaları

7. Kıyı ve Deniz Tahribi

8. Orman Yangını

9. Turizm Faaliyetleri

10. Su Şirketleri

11.Yasa ve yönetmelik değişiklikleri

12. Av Faaliyetleri ve Yaban Hayatı Tahribi

13. İnşaat ve Yapılaşma Faaliyetleri

14. Tarım Alanlarının Yapılaşmaya 
Açılması

15.Altyapı Faaliyetleri

16. Rus Doğalgaz Hattı Projesi ‘Türk Akım’

17. Ormancılık Endüstrisi

18. İklim Krizi

19. Kopan Orman Alanları - Habitat Kaybı

20. Sokak Hayvanları Terki

21. De�necilik 
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Belgrad Ormanları’nda piknikçi tahribi

Kocaeli mevkiilerinde vurulmuş bir karaca



Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu 
kapsamında belirlenen başlıklar; odak 
grup toplantılarında belirtilen güncel 
sorunların ve Kuzey Ormanları Araştırma 
Derneği bünyesinde yapılan izleme 
çalışmasında öne çıkan tehdit - tahrip 
unsurlarının tamamını kapsamaktadır. 
Kuzey Ormanları’nı bölen, parçalayan, 
ekosistem bütünlüğünü bozan ve 
yaban hayatına zarar veren tüm projeler 

tehdit ve tahrip niteliği taşımaktadır. 
Yapılacağı açıklanan/duyurulan projeler 
tehdit niteliğinde olup yapımına başla-
nan/tamamlanıp faaliyete geçen projeler 
tahrip niteliğindedir. Kuzey Ormanları’nı 
tehdit/tahrip eden unsurlar üzerine 
gerçekleştirilen odak grup toplantıları 
ve yapılan araştırmalar sonucunda, böl-
genin yoğun bir tehdit ve tahrip altında 
bulunduğu görülmüştür.

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’nin 
gerçekleştirdiği Kuzey Ormanları İzleme 
çalışmalarında da görüldüğü üzere Kuzey 
Ormanları Coğrafyası’nı tehdit ve tahrip 
eden unsurlar toplamda 30 adet olup 
şöyle sıralanmıştır:

1. Mega Rant Projeleri (5 adet)
1.1. Köprü ve Kuzey Marmara Otobanı 
1.2. Üçüncü Havalimanı ve tamamlayıcı 
ulaştırma projeleri (Metro hattı vb.)
1.3. Kanal İstanbul

1.4. Çanakkale Köprüsü
1.5. Osmangazi Köprüsü ve 
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

2. Enerji Santralleri (5 adet)
2.1. Termik Santraller
2.2. Nükleer Santral
2.3. Rüzgar Enerji Santralleri (RES)
2.4. Jeotermik Enerji Santralleri (JES )
2.5. Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) 
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Cebeci taş ocakları mevkiinde orman yangını, Sultangazi, İstanbul

Müsilaj (Deniz salyası), Marmara Denizi

Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu 
kapsamında belirlenen başlıklar; odak 
grup toplantılarında belirtilen güncel 
sorunların ve Kuzey Ormanları Araştırma 
Derneği bünyesinde yapılan izleme 
çalışmasında öne çıkan tehdit - tahrip 
unsurlarının tamamını kapsamaktadır. 
Kuzey Ormanları’nı bölen, parçalayan, 
ekosistem bütünlüğünü bozan ve 
yaban hayatına zarar veren tüm projeler 

tehdit ve tahrip niteliği taşımaktadır. 
Yapılacağı açıklanan/duyurulan projeler 
tehdit niteliğinde olup yapımına başla-
nan/tamamlanıp faaliyete geçen projeler 
tahrip niteliğindedir. Kuzey Ormanları’nı 
tehdit/tahrip eden unsurlar üzerine 
gerçekleştirilen odak grup toplantıları 
ve yapılan araştırmalar sonucunda, böl-
genin yoğun bir tehdit ve tahrip altında 
bulunduğu görülmüştür.

3. Barajlar

4. Madencilik Faaliyetleri

5. Sanayi Faaliyetleri

6. Çöp Tesisleri, Hafriyat Döküm Sahaları

7. Kıyı ve Deniz Tahribi

8. Orman Yangını

9. Turizm Faaliyetleri

10. Su Şirketleri

11.Yasa ve yönetmelik değişiklikleri

12. Av Faaliyetleri ve Yaban Hayatı Tahribi

13. İnşaat ve Yapılaşma Faaliyetleri

14. Tarım Alanlarının Yapılaşmaya 
Açılması

15.Altyapı Faaliyetleri

16. Rus Doğalgaz Hattı Projesi ‘Türk Akım’

17. Ormancılık Endüstrisi

18. İklim Krizi

19. Kopan Orman Alanları - Habitat Kaybı

20. Sokak Hayvanları Terki

21. De�necilik 
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Belgrad Ormanları’nda piknikçi tahribi

Kocaeli mevkiilerinde vurulmuş bir karaca



Nasıl  Korunmalıdır? 

Bireyler yaşadığı çevresinin farkında 
olmalıdır. 

Çevresini incelerken geçmişten gelen 
değerlerin önemini fark etmelidir. 

Korumak bir devlet politikası haline 
gelmeldir.  

Eğitim müfredatına kültürel miras bilinci 
geliştirecek içerikler eklenmelidir. 

Uluslararası sözleşmelerle koruma altında 

Volçan Köprüsü, Demirköy, Kırklareli

Gemi Kaya, Vize, Kırklareli
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Kuzey Ormanları Kültür Tarih Mirası
Kültürel / Tarihi Miras Nedir? 

Kültürel miras toplumların yüzyıllar 
boyunca biriktirdikleri somut ve soyut 
değerlerin tümüdür. 

Toplumlara, toplumların üyelerine ortak 
bir geçmişi hatırlatan, birlik ve dayanışma 
kabiliyetini güçlendirir, geleneklerinin ve 
çeşitliliğin devamlılığını sağlar. 

Neden Korunmalıdır? 

• Geçmişten bugüne ulaşmış,  

• İnsanların sahiplik bağı içinde 
olmaksızın,  

• Sürekli değişim halinde olan değerlerin-
in,  

• İnançlarının, bilgilerinin ve geleneklerin-
in bir yansıması  

• Önceki nesillerin yarattıkları ve kuşaktan 
kuşağa aktardıkları maddi ve manevi 
kültür değerleri toplamı 

Sislioba Kalesi, Demirköy, Kırklareli
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olan alanlarla birlikte tüm kültürel miras 
alanlarının korunmasında Uluslarası 
Sözleşmelere uyulmalıdır. 

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda 
kültürel / tarihi Miras Ögeleri

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda belli 
başlı 300’ü aşkın kültürel/tarihi/doğal 
miras niteliğinde olan kültür varlığı 
bulunmaktadır. 

Kuzey Ormanları’nda; 

• Bazilikalar 

• Nekropoller 

• Tümülüsler 

• Kaya Mezarları 

• Kaleler 

• Su kemerleri 

• Antik Yerleşmeler 

• Antik Limanları 
İnceğiz Mağaraları, Çatalca, İstanbul

Kurşunlugerme Kemeri, Çatalca, İstanbul
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Aya Nikola Kilisesi, Vize, Kırklareli

Taraklı, Sakarya

Kirazlı Bend, Belgrad Ormanı, İstanbul

Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı, İstanbul 

44



olan alanlarla birlikte tüm kültürel miras 
alanlarının korunmasında Uluslarası 
Sözleşmelere uyulmalıdır. 

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda 
kültürel / tarihi Miras Ögeleri

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda belli 
başlı 300’ü aşkın kültürel/tarihi/doğal 
miras niteliğinde olan kültür varlığı 
bulunmaktadır. 

Kuzey Ormanları’nda; 

• Bazilikalar 

• Nekropoller 

• Tümülüsler 

• Kaya Mezarları 

• Kaleler 

• Su kemerleri 

• Antik Yerleşmeler 

• Antik Limanları 
İnceğiz Mağaraları, Çatalca, İstanbul

Kurşunlugerme Kemeri, Çatalca, İstanbul

45

Aya Nikola Kilisesi, Vize, Kırklareli

Taraklı, Sakarya

Kirazlı Bend, Belgrad Ormanı, İstanbul

Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı, İstanbul 

44



Bizans Kalesi, Çayırdere Köyü, Pınarhisar,Kırklareli

Kralkızı Bazikilası, Enez, Edirne

• Tarihi Yollar ve Su Yolları 

• Anforalar 

• Antik Tiyatrolar 

• Dini yapılar 

• Endüstri mirası yapıları

gibi farklı türlerde kültür varlıkları bulun-
maktadır. 

Kuzey Ormanları coğrafyası yüzyıllar 
boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış tarihi aydınlatan yüzlerce kültür 
varlığını içinde barındırmaktadır.

Bu medeniyetlerin yaşadığı dönemler 
ise paleotik çağ,  ilk ve erken tunç çağı, 
ortaçağ, erken demir çağı, geç neolitik 
çağı ve millatan önceki ve sonraki 
dönemlerdir.
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İznik Gölü Bazilikası

Roma döneminde İzmit’in su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen bin 800 yıllık su kemerleri

Bu coğrafyada yaşayan medeniyetler 
ise; Antik Yunan, Antik Roma, Trak, 
Helenistik, Roma, Ceneviz, Bizans,  Rum, 
Melen, Mysia, Selçuklu ve  Osmanlı 
İmparatorluğu’dur. Tarihi ve kültürel 
miras varlıklarınının büyük bir kısmı 
bu coğrafyada yaşamış toplumlar 

tarafından yapılmış olsa da Kuzey 
Ormanları Coğrafyası’nda doğal olaylar 
sonucunda oluşan doğal miras öğeleri 
de bulunmaktadır. Dupnisa Mağarası 
gibi doğal süreçlerde oluşmuş bir çok 
doğa alanı doğal ve kültürel bir miras 
öğesi niteliği taşımaktadır.
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Kuzey Ormanları ve Savunuculuk

Güngörmez Köyü, Saray, Tekirdağ

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde 
yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır 
yaşadıkları yuvaları, toprak ekmekleri, 
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey 
Ormanları Coğrafyasının etki alanında ve 
kıt kaynaklar üzerine kurulu şehirlerde ise 
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik 
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
durdurabilmiş, bazıları ile ise halen 
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
parçalayacak/yok edecek kent merkezli 
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalışılmaktadır. Savunmanın hukuksal 
mücadele zemini daha çok şehirlerde 
oluşturulmakta, karar vericiler üzerindeki 
kamuoyu baskısını arttırmak için yine 
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir 
şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Coğrafyası’ndaki 
savunma faaliyetleri  2013 yılında 
oluşturulan Kuzey Ormanları Savunması 
hareketi ile örgütlü, birleşik, düzenli, 
etkili ve dayanışmacı bir güç halini 
almıştır. Savunma, yıllar içinde giderek 
tüm coğrafyaya yayılmış ve onlarca 
köyde kendiliğinden başlayan direnme 
eğilimlerini desteklemeye, bir savunma 
ağı halinde birleştirmeye girişmiştir.

KOS, benzeri tarihte görülmemiş bir 
orman yıkımına girişen otoriter bir rejim 
ve kural tanımayan sermaye azgınlığı 
karşısında umudunu ve doğa sevgisini 
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını 
örgütlemeye girişmiş ve bunu belli 
ölçülerde gerçekleştirmeyi başarmıştır.

KOS hareketi, tek tek yurttaşların yanı sıra 
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk 
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
ve olanaklarını birleştirdiği bir mücadele 
zemini  haline de gelmiştir. 

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey 
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman 
varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak 
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip 
unsurlarına karşı ormanı savunmak ve 
işgal/tahrip edilmiş alanların yeniden 
ormanlaştırılmasını sağlamak için çalışan 
gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
ısrar ve kararlılıkla karşı durmuş,  yürüt-
tüğü zengin kampanya ve etkinliklerle 
projelerin doğa ve toplum zararına olan 
etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
süreçlerinin örgütlenmeye başlanmasıyla 
gerek şehre yakın mevkilere, gerekse 
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip 
girişimi, proje aşamasında veya başladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmiştir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm 
kararlarını doğrudan demokrasinin 
uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.
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Teksen Köyü, Kandıra, Kocaeli

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
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yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 
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kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
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Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
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mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
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Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Coğrafyası’ndaki 
savunma faaliyetleri  2013 yılında 
oluşturulan Kuzey Ormanları Savunması 
hareketi ile örgütlü, birleşik, düzenli, 
etkili ve dayanışmacı bir güç halini 
almıştır. Savunma, yıllar içinde giderek 
tüm coğrafyaya yayılmış ve onlarca 
köyde kendiliğinden başlayan direnme 
eğilimlerini desteklemeye, bir savunma 
ağı halinde birleştirmeye girişmiştir.

KOS, benzeri tarihte görülmemiş bir 
orman yıkımına girişen otoriter bir rejim 
ve kural tanımayan sermaye azgınlığı 
karşısında umudunu ve doğa sevgisini 
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını 
örgütlemeye girişmiş ve bunu belli 
ölçülerde gerçekleştirmeyi başarmıştır.

KOS hareketi, tek tek yurttaşların yanı sıra 
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk 
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
ve olanaklarını birleştirdiği bir mücadele 
zemini  haline de gelmiştir. 

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey 
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman 
varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak 
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip 
unsurlarına karşı ormanı savunmak ve 
işgal/tahrip edilmiş alanların yeniden 
ormanlaştırılmasını sağlamak için çalışan 
gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
ısrar ve kararlılıkla karşı durmuş,  yürüt-
tüğü zengin kampanya ve etkinliklerle 
projelerin doğa ve toplum zararına olan 
etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
süreçlerinin örgütlenmeye başlanmasıyla 
gerek şehre yakın mevkilere, gerekse 
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip 
girişimi, proje aşamasında veya başladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmiştir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm 
kararlarını doğrudan demokrasinin 
uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.
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Kuzey Ormanları ve Savunuculuk

Güngörmez Köyü, Saray, Tekirdağ

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde 
yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır 
yaşadıkları yuvaları, toprak ekmekleri, 
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey 
Ormanları Coğrafyasının etki alanında ve 
kıt kaynaklar üzerine kurulu şehirlerde ise 
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik 
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
durdurabilmiş, bazıları ile ise halen 
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
parçalayacak/yok edecek kent merkezli 
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalışılmaktadır. Savunmanın hukuksal 
mücadele zemini daha çok şehirlerde 
oluşturulmakta, karar vericiler üzerindeki 
kamuoyu baskısını arttırmak için yine 
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir 
şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Coğrafyası’ndaki 
savunma faaliyetleri  2013 yılında 
oluşturulan Kuzey Ormanları Savunması 
hareketi ile örgütlü, birleşik, düzenli, 
etkili ve dayanışmacı bir güç halini 
almıştır. Savunma, yıllar içinde giderek 
tüm coğrafyaya yayılmış ve onlarca 
köyde kendiliğinden başlayan direnme 
eğilimlerini desteklemeye, bir savunma 
ağı halinde birleştirmeye girişmiştir.

KOS, benzeri tarihte görülmemiş bir 
orman yıkımına girişen otoriter bir rejim 
ve kural tanımayan sermaye azgınlığı 
karşısında umudunu ve doğa sevgisini 
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını 
örgütlemeye girişmiş ve bunu belli 
ölçülerde gerçekleştirmeyi başarmıştır.

KOS hareketi, tek tek yurttaşların yanı sıra 
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk 
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
ve olanaklarını birleştirdiği bir mücadele 
zemini  haline de gelmiştir. 

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey 
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman 
varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak 
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip 
unsurlarına karşı ormanı savunmak ve 
işgal/tahrip edilmiş alanların yeniden 
ormanlaştırılmasını sağlamak için çalışan 
gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
ısrar ve kararlılıkla karşı durmuş,  yürüt-
tüğü zengin kampanya ve etkinliklerle 
projelerin doğa ve toplum zararına olan 
etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
süreçlerinin örgütlenmeye başlanmasıyla 
gerek şehre yakın mevkilere, gerekse 
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip 
girişimi, proje aşamasında veya başladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmiştir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm 
kararlarını doğrudan demokrasinin 
uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.
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Teksen Köyü, Kandıra, Kocaeli

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde 
yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır 
yaşadıkları yuvaları, toprak ekmekleri, 
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey 
Ormanları Coğrafyasının etki alanında ve 
kıt kaynaklar üzerine kurulu şehirlerde ise 
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik 
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
durdurabilmiş, bazıları ile ise halen 
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
parçalayacak/yok edecek kent merkezli 
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalışılmaktadır. Savunmanın hukuksal 
mücadele zemini daha çok şehirlerde 
oluşturulmakta, karar vericiler üzerindeki 
kamuoyu baskısını arttırmak için yine 
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir 
şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Coğrafyası’ndaki 
savunma faaliyetleri  2013 yılında 
oluşturulan Kuzey Ormanları Savunması 
hareketi ile örgütlü, birleşik, düzenli, 
etkili ve dayanışmacı bir güç halini 
almıştır. Savunma, yıllar içinde giderek 
tüm coğrafyaya yayılmış ve onlarca 
köyde kendiliğinden başlayan direnme 
eğilimlerini desteklemeye, bir savunma 
ağı halinde birleştirmeye girişmiştir.

KOS, benzeri tarihte görülmemiş bir 
orman yıkımına girişen otoriter bir rejim 
ve kural tanımayan sermaye azgınlığı 
karşısında umudunu ve doğa sevgisini 
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını 
örgütlemeye girişmiş ve bunu belli 
ölçülerde gerçekleştirmeyi başarmıştır.

KOS hareketi, tek tek yurttaşların yanı sıra 
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk 
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
ve olanaklarını birleştirdiği bir mücadele 
zemini  haline de gelmiştir. 

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey 
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman 
varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak 
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip 
unsurlarına karşı ormanı savunmak ve 
işgal/tahrip edilmiş alanların yeniden 
ormanlaştırılmasını sağlamak için çalışan 
gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
ısrar ve kararlılıkla karşı durmuş,  yürüt-
tüğü zengin kampanya ve etkinliklerle 
projelerin doğa ve toplum zararına olan 
etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
süreçlerinin örgütlenmeye başlanmasıyla 
gerek şehre yakın mevkilere, gerekse 
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip 
girişimi, proje aşamasında veya başladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmiştir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm 
kararlarını doğrudan demokrasinin 
uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.
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Kadıköy, İstanbul

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde 
yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır 
yaşadıkları yuvaları, toprak ekmekleri, 
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey 
Ormanları Coğrafyasının etki alanında ve 
kıt kaynaklar üzerine kurulu şehirlerde ise 
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik 
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
durdurabilmiş, bazıları ile ise halen 
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
parçalayacak/yok edecek kent merkezli 
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalışılmaktadır. Savunmanın hukuksal 
mücadele zemini daha çok şehirlerde 
oluşturulmakta, karar vericiler üzerindeki 
kamuoyu baskısını arttırmak için yine 
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir 
şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Coğrafyası’ndaki 
savunma faaliyetleri  2013 yılında 
oluşturulan Kuzey Ormanları Savunması 
hareketi ile örgütlü, birleşik, düzenli, 
etkili ve dayanışmacı bir güç halini 
almıştır. Savunma, yıllar içinde giderek 
tüm coğrafyaya yayılmış ve onlarca 
köyde kendiliğinden başlayan direnme 
eğilimlerini desteklemeye, bir savunma 
ağı halinde birleştirmeye girişmiştir.

KOS, benzeri tarihte görülmemiş bir 
orman yıkımına girişen otoriter bir rejim 
ve kural tanımayan sermaye azgınlığı 
karşısında umudunu ve doğa sevgisini 
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını 
örgütlemeye girişmiş ve bunu belli 
ölçülerde gerçekleştirmeyi başarmıştır.

KOS hareketi, tek tek yurttaşların yanı sıra 
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk 
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
ve olanaklarını birleştirdiği bir mücadele 
zemini  haline de gelmiştir. 

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey 
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman 
varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak 
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip 
unsurlarına karşı ormanı savunmak ve 
işgal/tahrip edilmiş alanların yeniden 
ormanlaştırılmasını sağlamak için çalışan 
gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
ısrar ve kararlılıkla karşı durmuş,  yürüt-
tüğü zengin kampanya ve etkinliklerle 
projelerin doğa ve toplum zararına olan 
etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
süreçlerinin örgütlenmeye başlanmasıyla 
gerek şehre yakın mevkilere, gerekse 
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip 
girişimi, proje aşamasında veya başladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmiştir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm 
kararlarını doğrudan demokrasinin 
uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.

50

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde 
yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır 
yaşadıkları yuvaları, toprak ekmekleri, 
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey 
Ormanları Coğrafyasının etki alanında ve 
kıt kaynaklar üzerine kurulu şehirlerde ise 
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik 
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
durdurabilmiş, bazıları ile ise halen 
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
parçalayacak/yok edecek kent merkezli 
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalışılmaktadır. Savunmanın hukuksal 
mücadele zemini daha çok şehirlerde 
oluşturulmakta, karar vericiler üzerindeki 
kamuoyu baskısını arttırmak için yine 
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir 
şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Coğrafyası’ndaki 
savunma faaliyetleri  2013 yılında 
oluşturulan Kuzey Ormanları Savunması 
hareketi ile örgütlü, birleşik, düzenli, 
etkili ve dayanışmacı bir güç halini 
almıştır. Savunma, yıllar içinde giderek 
tüm coğrafyaya yayılmış ve onlarca 
köyde kendiliğinden başlayan direnme 
eğilimlerini desteklemeye, bir savunma 
ağı halinde birleştirmeye girişmiştir.

KOS, benzeri tarihte görülmemiş bir 
orman yıkımına girişen otoriter bir rejim 
ve kural tanımayan sermaye azgınlığı 
karşısında umudunu ve doğa sevgisini 
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını 
örgütlemeye girişmiş ve bunu belli 
ölçülerde gerçekleştirmeyi başarmıştır.

KOS hareketi, tek tek yurttaşların yanı sıra 
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk 
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
ve olanaklarını birleştirdiği bir mücadele 
zemini  haline de gelmiştir. 

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey 
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman 
varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak 
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip 
unsurlarına karşı ormanı savunmak ve 
işgal/tahrip edilmiş alanların yeniden 
ormanlaştırılmasını sağlamak için çalışan 
gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
ısrar ve kararlılıkla karşı durmuş,  yürüt-
tüğü zengin kampanya ve etkinliklerle 
projelerin doğa ve toplum zararına olan 
etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
süreçlerinin örgütlenmeye başlanmasıyla 
gerek şehre yakın mevkilere, gerekse 
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip 
girişimi, proje aşamasında veya başladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmiştir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm 
kararlarını doğrudan demokrasinin 
uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.
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Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)
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kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde 
yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır 
yaşadıkları yuvaları, toprak ekmekleri, 
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey 
Ormanları Coğrafyasının etki alanında ve 
kıt kaynaklar üzerine kurulu şehirlerde ise 
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik 
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
durdurabilmiş, bazıları ile ise halen 
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her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
parçalayacak/yok edecek kent merkezli 
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalışılmaktadır. Savunmanın hukuksal 
mücadele zemini daha çok şehirlerde 
oluşturulmakta, karar vericiler üzerindeki 
kamuoyu baskısını arttırmak için yine 
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir 
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yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
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varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
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gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
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etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
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uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.
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Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde 
yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır 
yaşadıkları yuvaları, toprak ekmekleri, 
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey 
Ormanları Coğrafyasının etki alanında ve 
kıt kaynaklar üzerine kurulu şehirlerde ise 
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik 
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
durdurabilmiş, bazıları ile ise halen 
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
parçalayacak/yok edecek kent merkezli 
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalışılmaktadır. Savunmanın hukuksal 
mücadele zemini daha çok şehirlerde 
oluşturulmakta, karar vericiler üzerindeki 
kamuoyu baskısını arttırmak için yine 
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir 
şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Coğrafyası’ndaki 
savunma faaliyetleri  2013 yılında 
oluşturulan Kuzey Ormanları Savunması 
hareketi ile örgütlü, birleşik, düzenli, 
etkili ve dayanışmacı bir güç halini 
almıştır. Savunma, yıllar içinde giderek 
tüm coğrafyaya yayılmış ve onlarca 
köyde kendiliğinden başlayan direnme 
eğilimlerini desteklemeye, bir savunma 
ağı halinde birleştirmeye girişmiştir.

KOS, benzeri tarihte görülmemiş bir 
orman yıkımına girişen otoriter bir rejim 
ve kural tanımayan sermaye azgınlığı 
karşısında umudunu ve doğa sevgisini 
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını 
örgütlemeye girişmiş ve bunu belli 
ölçülerde gerçekleştirmeyi başarmıştır.

KOS hareketi, tek tek yurttaşların yanı sıra 
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk 
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
ve olanaklarını birleştirdiği bir mücadele 
zemini  haline de gelmiştir. 

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey 
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman 
varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak 
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip 
unsurlarına karşı ormanı savunmak ve 
işgal/tahrip edilmiş alanların yeniden 
ormanlaştırılmasını sağlamak için çalışan 
gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
ısrar ve kararlılıkla karşı durmuş,  yürüt-
tüğü zengin kampanya ve etkinliklerle 
projelerin doğa ve toplum zararına olan 
etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
süreçlerinin örgütlenmeye başlanmasıyla 
gerek şehre yakın mevkilere, gerekse 
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip 
girişimi, proje aşamasında veya başladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmiştir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm 
kararlarını doğrudan demokrasinin 
uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.
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3. Köprü, İstanbul

Kirazlıyayla Köyü, Yenişehir, Bursa

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde 
yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır 
yaşadıkları yuvaları, toprak ekmekleri, 
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey 
Ormanları Coğrafyasının etki alanında ve 
kıt kaynaklar üzerine kurulu şehirlerde ise 
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik 
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
durdurabilmiş, bazıları ile ise halen 
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
parçalayacak/yok edecek kent merkezli 
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalışılmaktadır. Savunmanın hukuksal 
mücadele zemini daha çok şehirlerde 
oluşturulmakta, karar vericiler üzerindeki 
kamuoyu baskısını arttırmak için yine 
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir 
şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Coğrafyası’ndaki 
savunma faaliyetleri  2013 yılında 
oluşturulan Kuzey Ormanları Savunması 
hareketi ile örgütlü, birleşik, düzenli, 
etkili ve dayanışmacı bir güç halini 
almıştır. Savunma, yıllar içinde giderek 
tüm coğrafyaya yayılmış ve onlarca 
köyde kendiliğinden başlayan direnme 
eğilimlerini desteklemeye, bir savunma 
ağı halinde birleştirmeye girişmiştir.

KOS, benzeri tarihte görülmemiş bir 
orman yıkımına girişen otoriter bir rejim 
ve kural tanımayan sermaye azgınlığı 
karşısında umudunu ve doğa sevgisini 
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını 
örgütlemeye girişmiş ve bunu belli 
ölçülerde gerçekleştirmeyi başarmıştır.

KOS hareketi, tek tek yurttaşların yanı sıra 
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk 
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
ve olanaklarını birleştirdiği bir mücadele 
zemini  haline de gelmiştir. 

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey 
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman 
varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak 
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip 
unsurlarına karşı ormanı savunmak ve 
işgal/tahrip edilmiş alanların yeniden 
ormanlaştırılmasını sağlamak için çalışan 
gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
ısrar ve kararlılıkla karşı durmuş,  yürüt-
tüğü zengin kampanya ve etkinliklerle 
projelerin doğa ve toplum zararına olan 
etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
süreçlerinin örgütlenmeye başlanmasıyla 
gerek şehre yakın mevkilere, gerekse 
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip 
girişimi, proje aşamasında veya başladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmiştir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm 
kararlarını doğrudan demokrasinin 
uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.
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Çatalca, İstanbul

Hacıosman Korusu, Atatürk Ormanı, Sarıyer, İstanbul

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde 
yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır 
yaşadıkları yuvaları, toprak ekmekleri, 
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey 
Ormanları Coğrafyasının etki alanında ve 
kıt kaynaklar üzerine kurulu şehirlerde ise 
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik 
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
durdurabilmiş, bazıları ile ise halen 
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
parçalayacak/yok edecek kent merkezli 
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalışılmaktadır. Savunmanın hukuksal 
mücadele zemini daha çok şehirlerde 
oluşturulmakta, karar vericiler üzerindeki 
kamuoyu baskısını arttırmak için yine 
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir 
şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Coğrafyası’ndaki 
savunma faaliyetleri  2013 yılında 
oluşturulan Kuzey Ormanları Savunması 
hareketi ile örgütlü, birleşik, düzenli, 
etkili ve dayanışmacı bir güç halini 
almıştır. Savunma, yıllar içinde giderek 
tüm coğrafyaya yayılmış ve onlarca 
köyde kendiliğinden başlayan direnme 
eğilimlerini desteklemeye, bir savunma 
ağı halinde birleştirmeye girişmiştir.

KOS, benzeri tarihte görülmemiş bir 
orman yıkımına girişen otoriter bir rejim 
ve kural tanımayan sermaye azgınlığı 
karşısında umudunu ve doğa sevgisini 
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını 
örgütlemeye girişmiş ve bunu belli 
ölçülerde gerçekleştirmeyi başarmıştır.

KOS hareketi, tek tek yurttaşların yanı sıra 
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk 
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
ve olanaklarını birleştirdiği bir mücadele 
zemini  haline de gelmiştir. 

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey 
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman 
varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak 
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip 
unsurlarına karşı ormanı savunmak ve 
işgal/tahrip edilmiş alanların yeniden 
ormanlaştırılmasını sağlamak için çalışan 
gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
ısrar ve kararlılıkla karşı durmuş,  yürüt-
tüğü zengin kampanya ve etkinliklerle 
projelerin doğa ve toplum zararına olan 
etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
süreçlerinin örgütlenmeye başlanmasıyla 
gerek şehre yakın mevkilere, gerekse 
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip 
girişimi, proje aşamasında veya başladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmiştir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm 
kararlarını doğrudan demokrasinin 
uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.
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Demirköy, Kırklareli



3. Köprü, İstanbul

Kirazlıyayla Köyü, Yenişehir, Bursa

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde 
yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır 
yaşadıkları yuvaları, toprak ekmekleri, 
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey 
Ormanları Coğrafyasının etki alanında ve 
kıt kaynaklar üzerine kurulu şehirlerde ise 
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik 
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
durdurabilmiş, bazıları ile ise halen 
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
parçalayacak/yok edecek kent merkezli 
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalışılmaktadır. Savunmanın hukuksal 
mücadele zemini daha çok şehirlerde 
oluşturulmakta, karar vericiler üzerindeki 
kamuoyu baskısını arttırmak için yine 
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir 
şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Coğrafyası’ndaki 
savunma faaliyetleri  2013 yılında 
oluşturulan Kuzey Ormanları Savunması 
hareketi ile örgütlü, birleşik, düzenli, 
etkili ve dayanışmacı bir güç halini 
almıştır. Savunma, yıllar içinde giderek 
tüm coğrafyaya yayılmış ve onlarca 
köyde kendiliğinden başlayan direnme 
eğilimlerini desteklemeye, bir savunma 
ağı halinde birleştirmeye girişmiştir.

KOS, benzeri tarihte görülmemiş bir 
orman yıkımına girişen otoriter bir rejim 
ve kural tanımayan sermaye azgınlığı 
karşısında umudunu ve doğa sevgisini 
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını 
örgütlemeye girişmiş ve bunu belli 
ölçülerde gerçekleştirmeyi başarmıştır.

KOS hareketi, tek tek yurttaşların yanı sıra 
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk 
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
ve olanaklarını birleştirdiği bir mücadele 
zemini  haline de gelmiştir. 

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey 
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman 
varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak 
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip 
unsurlarına karşı ormanı savunmak ve 
işgal/tahrip edilmiş alanların yeniden 
ormanlaştırılmasını sağlamak için çalışan 
gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
ısrar ve kararlılıkla karşı durmuş,  yürüt-
tüğü zengin kampanya ve etkinliklerle 
projelerin doğa ve toplum zararına olan 
etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
süreçlerinin örgütlenmeye başlanmasıyla 
gerek şehre yakın mevkilere, gerekse 
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip 
girişimi, proje aşamasında veya başladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmiştir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm 
kararlarını doğrudan demokrasinin 
uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.
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Çatalca, İstanbul

Hacıosman Korusu, Atatürk Ormanı, Sarıyer, İstanbul

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurttaşların, STK’ların 
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme girişimidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları doğa ve toplum lehine 
değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa 
değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan 
değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit 
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, 
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi başlatabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve 
yapılandırılmış olursa, somut sonuçlara 
ulaşma şansı da o kadar yüksektir.

Savunuculuğu, karar verme sürecini 
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler 
bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 
(Savunuculuk Rehberi / TEMA) 

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda en küçük 
köyünden milyonlarca insanın yaşadığı 
dev metropollere kadar yüzlerce insan 
yerleşmesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir doğa kırımı, 
orman yıkımı haline bürünen yağma şid-
deti, bölgede yaşayan insanların doğayı, 
yaşam alanlarını savunma/direnme 
eğilimlerinin oluşmasını, güçlenmesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip 
edilerek gerçekleştirilen her yağma 
projesi, bölgenin doğal kaynaklarının 
hızla tükenmesine / yok olmasına neden 
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde 
yer alan ve geleneksel yaşam tarzını 
sürdürmeye çalışan yerel halk bu tahribi 
en ağır ve doğrudan yaşayan etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Tahrip projelerine 
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya 
başlayanlar da köylüler, özellikle köylü 

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır 
yaşadıkları yuvaları, toprak ekmekleri, 
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey 
Ormanları Coğrafyasının etki alanında ve 
kıt kaynaklar üzerine kurulu şehirlerde ise 
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik 
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin 
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert 
olarak yaşanmakta, dolayısıyla kırsalın 
savunulmasının kentlerde çok daha fazla 
karşılık bulmasını sağlamaktadır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmiş 
olan otuzdan fazla türde yüzlerce 
projenin tehdit veya tahribi altındadır. 
Onlarca Kuzey Ormanları köyü �ilen 
örgütlü savunma faaliyetlerine başlamış 
bazı projelerin gerçekleştirilmesine izin 
vermemiş, bazıları başadıktan sonra 
durdurabilmiş, bazıları ile ise halen 
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında bulunan 
her kasaba veya şehirde ise yakın kırsalda 
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri 
yürütülmekte, yine orman ekosistemini 
parçalayacak/yok edecek kent merkezli 
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalışılmaktadır. Savunmanın hukuksal 
mücadele zemini daha çok şehirlerde 
oluşturulmakta, karar vericiler üzerindeki 
kamuoyu baskısını arttırmak için yine 
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir 
şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Coğrafyası’ndaki 
savunma faaliyetleri  2013 yılında 
oluşturulan Kuzey Ormanları Savunması 
hareketi ile örgütlü, birleşik, düzenli, 
etkili ve dayanışmacı bir güç halini 
almıştır. Savunma, yıllar içinde giderek 
tüm coğrafyaya yayılmış ve onlarca 
köyde kendiliğinden başlayan direnme 
eğilimlerini desteklemeye, bir savunma 
ağı halinde birleştirmeye girişmiştir.

KOS, benzeri tarihte görülmemiş bir 
orman yıkımına girişen otoriter bir rejim 
ve kural tanımayan sermaye azgınlığı 
karşısında umudunu ve doğa sevgisini 
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını 
örgütlemeye girişmiş ve bunu belli 
ölçülerde gerçekleştirmeyi başarmıştır.

KOS hareketi, tek tek yurttaşların yanı sıra 
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk 
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç 
ve olanaklarını birleştirdiği bir mücadele 
zemini  haline de gelmiştir. 

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey 
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman 
varlıgını; doğal, tarihsel ve kültürel 
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak 
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip 
unsurlarına karşı ormanı savunmak ve 
işgal/tahrip edilmiş alanların yeniden 
ormanlaştırılmasını sağlamak için çalışan 
gönüllü yurttaşların kolektif birliği olmuş 
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir 
savunuculuk hareketine dönüşmüştür.

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları 
coğrafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz 
bölgesini doğrudan etkisi altına alacak 
olan ulaştırma projesi görünümlü mega 
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi 
ısrar ve kararlılıkla karşı durmuş,  yürüt-
tüğü zengin kampanya ve etkinliklerle 
projelerin doğa ve toplum zararına olan 
etkilerinin açığa çıkmasını sağlamıştır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun 

erimli direniş/kampanya ve savunma 
süreçlerinin örgütlenmeye başlanmasıyla 
gerek şehre yakın mevkilere, gerekse 
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip 
girişimi, proje aşamasında veya başladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmiştir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm 
kararlarını doğrudan demokrasinin 
uygulanabildiği forumlarda alması, 
hareketi hiyerarşi, bürokratizm ve 
klikleşme gibi hatalı eğilimlere karşı 
korumuş ve kolektif iradenin içselleşme-
sini sağlayan özyönetimin devamlılığını 
sağlamıştır. Her eylem, her etkinlik 
kolektif bir çalışmayla örgütlenmiş, daha 
yoğunlaşmış ve düzenli emek gerektiren 
faaliyetler için de çeşitli çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Kitlesel ve doğrudan 
eylemlerle protestoyu aşan bir hareket 
biçimini benimsenmiş, hem ülkede hem 
de dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve yaşamı savunanlarla dayanışma 
ve omuzdaşlık lişkileri geliştirmeye 
çalışılmıştır.
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Demirköy, Kırklareli
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