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Northern Forests Advocacy Guide
This guide has been prepared by the Northern Forests Research 
Association to assist citizens seeking to recognize, protect and defend 
the Northern Forests.
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The geography of the Northern Forests

ve geçi˝ alanını olu˝tur ması ve bitki göç 
yolu üzerinde bulunması nedeniyle son 
derece zengin bir biyolojik çe˝itlili˛e ev 
sahipli˛ i yapmaktadır.

Kuzey Ormanları co˛ rafyası, Türkiye’nin 
en yo˛un nüfus , sanayi ve ticaret 
hareketlerinin merkezi olan bir bölgeyle 
iç içe bulunmakta, dolayısıyla uzun 
yıllardır in˝aat, enerji ve madencilik gibi 
onlarca farklı türdeki insan faaliyetlerinin 
çok yo˛un t ehdidi ve tahribi altındadır.

Kuzey Ormanlarını savunmak isteyen 
yurtta˝lar ba˝ta olmak üz ere bölgede 
ya˝ayan milyonlarca insan; orman varlı˛ ı, 
onu tehdit veya tahrip eden unsurlar ve 
savunuculuk faaliyetleri ile ilgili yeterli 
bilgi sahibi de˛ ildir.

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 a˛ haline getir ilebil-
mesine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Kuzey Ormanları co˛ rafyasının bütüncül 
bir yakla˝ımla ele alınarak, co˛ rafyada 
yer alan tabiat ve kültür varlıklarının 
(Flora / Fauna / Su kaynakları / Özel Do˛a 
Alanları / Alt ekosistemler / ˙nsan 
yerle˝meler i / Kültür tarih varlıkları), 
alana yönelik tehdit ve tahrip unsur-
larının ve alanla ilgili yürütülen savunuc-
uluk faaliyetlerinin birbirini tamamlaya-
cak ve düzenli bir ˝ek ilde sürdürülecek  
‘Kuzey Ormanları ve Savunuculuk 
E˛ itimleri’  kapsamında ilgililer ve 
yurtta˝lar la payla˝ılması sa˛lanacaktır .  

Savunuculuk Eğitimi Rehber Kitapçığı, 
Kuzey Ormanları Ara˝tırma Derne˛ i'nin 
düzenledi˛ i 14 saatlik Kuzey Ormanları 
ve Savunuculuk E˛ itimi programının 
temelini kapsamaktadır. Kitapçık, Kuzey 
Ormanları’nı tahrip eden projelere kar˝ı 
savunuculuk yapan aktivist ve köylülerin 
daha etkili savunma yapmak için ihtiyacı 
olan bilgi donanımının sa˛lanmasına 
katkı sunma amacıyla hazırlanmı˝tır. 
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Kuzey Ormanları Coğrafyası 

Kuzey Ormanları; gerek Türkiye gerekse 
dünya açısından hayati öneme sahip bir 
orman koridorunda yer alan, °or a - fauna 
benzerli˛ ine ve  yakla˝ık 1 milyon 500 
bin hektarın üzerinde büyüklü˛e sahip 
bir orman ekosistemidir.

Kuzey Ormanları co˛ rafyası, Karadeniz 
ve Marmara kıyıları boyunca uzanan; 
orman, bozuk orman, açık alan, sulak 
alan, kayalık, kumul, longoz ve ma˛ar a 
ekosistemlerinin birli˛ inden olu˝mak-
tadır.

Kuzey Ormanları ekolojik olarak benzer 
bir ekosistem olu˝turmakta olup 
nemli-ılıman ve yapraklı a˛açlar dan 
olu˝an bir orman yapısına sahiptir. 
˙çerisinde büyük oranda sık ve kapalı 
me˝e, kayın, gürgen ormanları, sucul 
ekosistemler ve orman içi açıklıklar 
barındırmaktadır.

Kuzey Ormanları; Marmara ve Batı 

Karadeniz bölgesinin kuzeyini kaplayan; 
batıda Istranca Da˛lar ından, do˛uda 
Abant Da˛lar ı’na uzanan, kuzeyde 
Karadeniz kıyıları ile güneyde Marmara 
Denizi kıyıları ve Samanlı Da˛lar ı 
arasında kalan ekosistemler birli˛ idir.

Kuzey Ormanları; Asya ile Avrupa kıtası 
arasında uzanan bir orman ku˝a˛ ı 
köprüsü konumundadır. ˙dari açıdan ise 
Trakya’da 4 il (Kuzey Çanakkale, Edirne, 
Kırklareli ve Tekirda˛), ˙stanbul ili v e 
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 yerle˝im alanlar ı 
için ya˝amsal önem ta˝ıy an ekosistemler 
bütünlü˛ünü olu˝tur maktadır.

Kuzey Ormanları, deniz seviyesine yakın, 
genellikle kı˝ın yapra˛ ını döken geni˝ 
yapraklı a˛açlar dan olu˝an, az müdahale 
görmü˝ alanlarda oldukça verimli ve iyi 
geli˝me gösteren ormanlardan olu˝mak-
tadır. Üç farklı iklim bölgesinin bulu˝ma 
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uluk faaliyetlerinin birbirini tamamlaya-
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E˛ itimleri’  kapsamında ilgililer ve 
yurtta˝lar la payla˝ılması sa˛lanacaktır .  

Savunuculuk Eğitimi Rehber Kitapçığı, 
Kuzey Ormanları Ara˝tırma Derne˛ i'nin 
düzenledi˛ i 14 saatlik Kuzey Ormanları 
ve Savunuculuk E˛ itimi programının 
temelini kapsamaktadır. Kitapçık, Kuzey 
Ormanları’nı tahrip eden projelere kar˝ı 
savunuculuk yapan aktivist ve köylülerin 
daha etkili savunma yapmak için ihtiyacı 
olan bilgi donanımının sa˛lanmasına 
katkı sunma amacıyla hazırlanmı˝tır. 

, gölet ve sulak alan coğrafya 
r, Samanlı ve Abant 

havzalarına yağan kar ve 
analları ile Kuzey Ormanları göl ve 

e sayısız canlının 
ğun şekilde sürdürülen 

da kullanılmaktadır. 

Northern Forests, which is an 
intercontinental forest belt bridge, is a forest 
ecosystem, Located alongside a forest 
corridor of vital importance for both Turkey, 
for the region as well as for the world, it 
expands across over 1 million 500 thousand 
hectares.

The geography of the Northern Forests is in, 
and expands across and beyond, the 
provinces of Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce and 
in the north of Bursa, Balıkesir and Çanakkale, 
stretching along the Black Sea and Marmara 
coasts; consists of forest, degraded forest, 
open fields, wetlands, rocky, dune, floodplain 
and cave ecosystems.

Northern Forests form an ecologically similar 
ecosystem and have a forest structure 
consisting of moist-temperate and leafy 
trees. It contains dense and closed oak, 
beech, hornbeam forests, aquatic 
ecosystems and glades.

Northern Forests; covering the north of the 
Marmara and Western Black Sea regions; it is 
a union of multiple ecosystems extending 

from the Istranca Mountains in the west to 
the Abant Mountains in the east, and 
between the Black Sea coasts in the north 
and the Marmara Sea coasts and Samanlı 
Mountains in the south. Northern Forests; it 
is a forest belt bridge stretching between 
Asia and Europe continents.

Administratively, it is located within the 
borders of 11 cities, with four of them 
provinces in Thrace (North Çanakkale, 
Edirne, Kırklareli and Tekirdağ), Istanbul and 
six of them are provinces in Anatolia (Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Yalova, Kuzey Bursa and 
Northern Balikesir), and constitutes the 
integrity of ecosystems that are vital for the 
settlement areas of these provinces.

The Northern Forests are composed of 
forests that are close to sea level, which 
largely have deciduous broad-leaved trees;  
highly productive and well-developed 
forests in less-treated areas. It is home to an 
extremely rich biodiversity as it forms the 
meeting and transition areas of three 
different climatic zones and is on the plant 
migration route
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More than 80 lakes, ponds and wetlands in the Northern Forests are of vital importance 
in terms of geography. Your geography; Snow and rain water falling on the high-
altitude sections of the Istrancalar, Samanlı and Abant Mountains and the water 
collection basins feed the surface and underground water transmission channels and 
the Northern Forests lakes and dams. These resources meet the drinking water needs of 
tens of millions of people and countless living things, and are used in excessive amounts 
in the industrial and agricultural activities carried out in the region.
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bir orman ekosistemidir.

Kuzey Ormanları co˛ rafyası, Karadeniz 
ve Marmara kıyıları boyunca uzanan; 
orman, bozuk orman, açık alan, sulak 
alan, kayalık, kumul, longoz ve ma˛ar a 
ekosistemlerinin birli˛ inden olu˝mak-
tadır.

Kuzey Ormanları ekolojik olarak benzer 
bir ekosistem olu˝turmakta olup 
nemli-ılıman ve yapraklı a˛açlar dan 
olu˝an bir orman yapısına sahiptir. 
˙çerisinde büyük oranda sık ve kapalı 
me˝e, kayın, gürgen ormanları, sucul 
ekosistemler ve orman içi açıklıklar 
barındırmaktadır.

Kuzey Ormanları; Marmara ve Batı 

Karadeniz bölgesinin kuzeyini kaplayan; 
batıda Istranca Da˛lar ından, do˛uda 
Abant Da˛lar ı’na uzanan, kuzeyde 
Karadeniz kıyıları ile güneyde Marmara 
Denizi kıyıları ve Samanlı Da˛lar ı 
arasında kalan ekosistemler birli˛ idir.

Kuzey Ormanları; Asya ile Avrupa kıtası 
arasında uzanan bir orman ku˝a˛ ı 
köprüsü konumundadır. ˙dari açıdan ise 
Trakya’da 4 il (Kuzey Çanakkale, Edirne, 
Kırklareli ve Tekirda˛), ˙stanbul ili v e 
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 yerle˝im alanlar ı 
için ya˝amsal önem ta˝ıy an ekosistemler 
bütünlü˛ünü olu˝tur maktadır.

Kuzey Ormanları, deniz seviyesine yakın, 
genellikle kı˝ın yapra˛ ını döken geni˝ 
yapraklı a˛açlar dan olu˝an, az müdahale 
görmü˝ alanlarda oldukça verimli ve iyi 
geli˝me gösteren ormanlardan olu˝mak-
tadır. Üç farklı iklim bölgesinin bulu˝ma 

The Northern Forests geography is 
intertwined with a region that is the center 
of Turkey's most dense population, industry 
and trade movements; so for many years  it 
has been  under the intense threat and 
destruction due to various kinds of human 
activities such as construction, energy and 
mining.

Millions of people living in the region, 
especially citizens who want to defend the 
Northern Forests; do not have enough 
information about the forest asset, the 
factors that threaten or destroy it, and its 
advocacy activities.

The Northern Forests and Advocacy 
Training program aims to contribute to 
making local people more effective subjects 
of defense in terms of quantity and quality, 
gaining regularity and prevalence of 
advocacy activities and making them a 
network.

Within the scope of 'Northern Forests and 
Advocacy Trainings', natural and cultural 
assets (Flora / Fauna / Water resources / Key 
Biodiversity Areas / Sub-ecosystems / Human 
settlements / Cultural and historical assets) in 
the Northern Forests geography, threats to 
the area and destruction advocacy activities 

will be handled with a holistic approach. 
These trainings will be continued regularly 
and shared with the relevant and citizens.

The Advocacy Training Guidebook is a 
summary of the 14-hour Northern Forests 
and Advocacy Training program organized 
by the Northern Forests Research 
Association. The guidebook has been 
prepared to contribute to the provision of 
information needed by environmental 
activists and local advocates, who are against 
the projects that are destroying the Northern 
Forests, in order to defend more effectively. 
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kendi adını alan havzanın sularını toplar, 
Sakarya’nın a°a˝ ı çı˝ ırı da bölge sınırları 
içinde kalır.
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Gala Gölü / Edirne



Kuzey Ormanları Coğrafyası 

Kuzey Ormanları; gerek Türkiye gerekse 
dünya açısından hayati öneme sahip bir 
orman koridorunda yer alan, °or a - fauna 
benzerli˛ ine ve  yakla˝ık 1 milyon 500 
bin hektarın üzerinde büyüklü˛e sahip 
bir orman ekosistemidir.

Kuzey Ormanları co˛ rafyası, Karadeniz 
ve Marmara kıyıları boyunca uzanan; 
orman, bozuk orman, açık alan, sulak 
alan, kayalık, kumul, longoz ve ma˛ar a 
ekosistemlerinin birli˛ inden olu˝mak-
tadır.

Kuzey Ormanları ekolojik olarak benzer 
bir ekosistem olu˝turmakta olup 
nemli-ılıman ve yapraklı a˛açlar dan 
olu˝an bir orman yapısına sahiptir. 
˙çerisinde büyük oranda sık ve kapalı 
me˝e, kayın, gürgen ormanları, sucul 
ekosistemler ve orman içi açıklıklar 
barındırmaktadır.

Kuzey Ormanları; Marmara ve Batı 

Karadeniz bölgesinin kuzeyini kaplayan; 
batıda Istranca Da˛lar ından, do˛uda 
Abant Da˛lar ı’na uzanan, kuzeyde 
Karadeniz kıyıları ile güneyde Marmara 
Denizi kıyıları ve Samanlı Da˛lar ı 
arasında kalan ekosistemler birli˛ idir.

Kuzey Ormanları; Asya ile Avrupa kıtası 
arasında uzanan bir orman ku˝a˛ ı 
köprüsü konumundadır. ˙dari açıdan ise 
Trakya’da 4 il (Kuzey Çanakkale, Edirne, 
Kırklareli ve Tekirda˛), ˙stanbul ili v e 
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 yerle˝im alanlar ı 
için ya˝amsal önem ta˝ıy an ekosistemler 
bütünlü˛ünü olu˝tur maktadır.

Kuzey Ormanları, deniz seviyesine yakın, 
genellikle kı˝ın yapra˛ ını döken geni˝ 
yapraklı a˛açlar dan olu˝an, az müdahale 
görmü˝ alanlarda oldukça verimli ve iyi 
geli˝me gösteren ormanlardan olu˝mak-
tadır. Üç farklı iklim bölgesinin bulu˝ma 

ve geçi˝ alanını olu˝tur ması ve bitki göç 
yolu üzerinde bulunması nedeniyle son 
derece zengin bir biyolojik çe˝itlili˛e ev 
sahipli˛ i yapmaktadır.

Kuzey Ormanları co˛ rafyası, Türkiye’nin 
en yo˛un nüfus , sanayi ve ticaret 
hareketlerinin merkezi olan bir bölgeyle 
iç içe bulunmakta, dolayısıyla uzun 
yıllardır in˝aat, enerji ve madencilik gibi 
onlarca farklı türdeki insan faaliyetlerinin 
çok yo˛un t ehdidi ve tahribi altındadır.

Kuzey Ormanlarını savunmak isteyen 
yurtta˝lar ba˝ta olmak üz ere bölgede 
ya˝ayan milyonlarca insan; orman varlı˛ ı, 
onu tehdit veya tahrip eden unsurlar ve 
savunuculuk faaliyetleri ile ilgili yeterli 
bilgi sahibi de˛ ildir.

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 a˛ haline getir ilebil-
mesine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Kuzey Ormanları co˛ rafyasının bütüncül 
bir yakla˝ımla ele alınarak, co˛ rafyada 
yer alan tabiat ve kültür varlıklarının 
(Flora / Fauna / Su kaynakları / Özel Do˛a 
Alanları / Alt ekosistemler / ˙nsan 
yerle˝meler i / Kültür tarih varlıkları), 
alana yönelik tehdit ve tahrip unsur-
larının ve alanla ilgili yürütülen savunuc-
uluk faaliyetlerinin birbirini tamamlaya-
cak ve düzenli bir ˝ek ilde sürdürülecek  
‘Kuzey Ormanları ve Savunuculuk 
E˛ itimleri’  kapsamında ilgililer ve 
yurtta˝lar la payla˝ılması sa˛lanacaktır .  

Savunuculuk Eğitimi Rehber Kitapçığı, 
Kuzey Ormanları Ara˝tırma Derne˛ i'nin 
düzenledi˛ i 14 saatlik Kuzey Ormanları 
ve Savunuculuk E˛ itimi programının 
temelini kapsamaktadır. Kitapçık, Kuzey 
Ormanları’nı tahrip eden projelere kar˝ı 
savunuculuk yapan aktivist ve köylülerin 
daha etkili savunma yapmak için ihtiyacı 
olan bilgi donanımının sa˛lanmasına 
katkı sunma amacıyla hazırlanmı˝tır. 
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Northern Forests; is the only water 
source for tens of millions of people 
and countless creatures living in its 
geography.

There are nearly 100 lakes, dams and 
large ponds within the ecosystems of the 
Northern Forests. Sapanca, İznik, Ulubat 
and Manyas-Kuş lakes, which are the 
main lakes of the region, were formed in 
the deepest parts of the depression areas 
in the region.

Sapanca and Iznik lakes are part of the 
gulf separated from Marmara. The North 
Anatolian Broken Line passes through 
the middle of the region. Ergene, a 
branch of Meriç, collects the waters of 
the basin that takes its name, and the 
lower course of Sakarya remains within 
the boundaries of the region.
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Gala Lake / Edirne

The lakes of Northern Forests

Mert Lake / Kırklareli



In the provinces of the 1st Region (Thrace) 
of the Northern Forests; 

in Edirne; Gala Lake, which is also a bird 
paradise, Hamzadere Dam (İpsala), Sultanköy 
Dam (İpsala), Sazlıdere Dam (Keşan), Dombay 
Dam (Lalapaşa), Süloğlu Dam (Süloğlu), 
Altınyazı Dam (Uzunköprü), Çakmak Dam 
(Uzunköprü),

in Çanakkale; Tayfur Dam (Gallibolu), 
Zeytinli Dam (Gökçeada), Umurbey Dam 
(Lapseki), Bayramdere Dam (Lapseki)

in Tekirdag; Karademir Dam (Malkara), 
Çokal Dam (Malkara-Şarköy), Naipköy Dam 
(Süleymanpaşa), Ferhadanlı Dam 
(Süleymanpaşa)

in Kırklareli; Iğneada Longoz lakes 
(Demirköy), Kırklareli Dam (Center), 
Kayalıköy Dam (Center), Armağan Dam 
(Center), Pabuçdere Dam (Vize), Kazandere 
Dam (Vize), Aksicim Dam (Vize), Sergen 
Dam (Vize), Kurudere Dam (Pınarhisar) are 
located.
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Gala Lake / 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 
(°ile), Elmalı Bar ajı (Beykoz) ve Ömerli 
Barajı (Çekmeköy) ile Istranca barajları 

(Kuzuludere, Düzdere, Büyükdere, 
Sultanbahçedere, Elmalıdere) bulunmak-
tadır. ˛stanbul nüfus yo˝unlu˝u , hizmet 
ve sanayi faaliyetlerinin 
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Armağan Dam / Kırklareli



Kuzey Ormanları’nın 1. Bölge (Trakya)
illerinden Edirne’de; ku° cenneti de olan 
Gala Gölü, Hamzadere Barajı (˛psala), 
Sultanköy Barajı (˛psala), Sazlıdere Barajı 
(Ke°an), Dombay Barajı (Lalapa°a), 
Sülo˝lu Bar ajı (Sülo˝lu), A ltınyazı 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-˙ arköy), Naipköy Barajı (Süleyman-
pa°a), Ferhadanlı Barajı (Süleymanpa°a) 
Kırklareli’de; ˛˝ neada Longoz gölleri 
(Demirköy), Kırklareli Barajı ( Merkez), 
Kayalıköy Barajı (Merkez), Arma˝an 
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

Within the borders of the 2nd Region 
(Istanbul) of the Northern Forests;

Sazlıdere Dam (Arnavutköy), Terkos 
Lake (Çatalca, Arnavutköy), 
Büyükçekmece Lake (Büyükçekmece), 
Küçükçekmece Lake (Küçükçekmece), 
Alibey Dam (Sultangazi), Darlık Dam 
(Şile), Elmalı Dam (Beykoz) and Ömerli 

Dam (Çekmeköy)  Strandzha  dams 
(Kuzuludere, Düzdere, Büyükdere, 
Sultanbahçedere, Elmalıdere) are 
located.

09

Terkos Lake / İstanbul

Alibey Dam / İstanbul



In the provinces of the 3rd Region (North 
Anatolia)  of the Northern Forests;

in Kocaeli; Yuvacık Dam (Başiskele), 
Namazgah Dam (Kandıra), Kızderbent Dam 
(Karamürsel), Sapanca Lake (Kartepe),

in Sakarya; Poyrazlar Lake (Adapazarı), 
Taşkısık Lake (Adapazarı), Küçük Akgöl 
(Adapazarı), Acarlar Lake-Longozu (Karasu, 

Ferizli), Büyük Akgöl (Karasu, Ferizli), Sapanca 
Lake (Sapanca), Gökçeören Lake (Serdivan, 
Adapazarı)

and in Düzce; There are Akçakoca Dam 
(Akçakoca), Efteni Lake - Melen (Gölyaka), 
Kuru Lake (Kaynaşlı), Hasanlar Dam (Yığılca) 
are located.
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Sapanca Lake / Sakarya

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

Kuzey Ormanları Co˝ rafyası sulak alan 
varlı˝ ı 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 / BursaNamazgah Dam  / Kocaeli



Kuzey Ormanları’nın 3. Bölge (Kuz
Anadolu) illerinden Kocaeli’nde
Yuvacık Barajı (Ba°iskele), Namazgah 
Barajı (Kandıra), Kızderbent Barajı 
(Karamürsel), Sapanca Gölü (Kartepe), 
Sakarya’da; Poyrazlar Gölü (Adapazar
Ta°kısık Gölü (Adapazarı), Küçük A
(Adapazarı), Acarlar Gölü-Longozu 
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S ölü / Sakarya

In the provinces of the 4th Region (South 
Anatolia) of the Northern Forests; 

In Bursa; Lake Iznik (Iznik), Lake Uluabat 
(Mustafakemelpasa, Karacabey, Karacabey 
Floodplain (Karacabey),

In Balikesir; Lake Manyas,

 in Yalova; Sarpdere Dam (Armutlu) and 
Gökçe Dam (Thermal) are located.
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İznik Lake / Bursa

Uluabat Lake / Bursa

The Northern Forests Geography is very rich in 
terms of wetlands. In addition to important 
streams such as Ergene, Meriç, Tunca, Riva and 
Sakarya, there are dozens of streams and 
ponds in the region.



Key Biodiversity Areas of the Northern Forests 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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(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.

asının üç denize (Karadeniz, 
enizi ve Ege Denizi) ve iki 

oğaziçi ve Çanakkale Boğazı) 
ıyısı bulunmaktadır.

nları coğrafyası; sık orman,
lak alan, kumul, kayalık, 
k, kanyon, mağara, longoz, 

z ve dağ gibi bir ülke 
a bulunabilecek çeşitlilik ve 

kteki pek çok alt ekosistemin bir
tkileşim içinde bulunduğu bir

mler birliğidir.
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Samanlı Dağları

The concept of (KBA) is a prioritization 
approach used to identify sensitive and 
unique natural areas. For this, a number of 
ecological indicators are used, primarily 
endangered and/or living species with a 
limited geographical distribution.

KBAs are selected through standards based 
on the distribution and population of species 
and habitats in need of area protection, and 
concrete criteria based on globally applicable 
thresholds. On the other hand, a number of 
quantitative threshold values are used in 
determining KBAs.

An international team that included experts 
from Doğa presented the first design for KBA 
criteria in 2004, based on the “Important Bird 
Area” studies by BirdLife International. Later, 
in 2016, the International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) developed the 
method of KBA further and recognised it as 
an international standard to determine the 
areas of top priority.

According to the new standards determined 
by IUCN in 2016, there are five major KBA 
citeria and a series of sub-citeria:

1. Threatened Biodiversity

1.1. Threatened species

1.2. Threatened ecosystem types

2. Geographically restricted biodiversity

2.1. Individual geographically restricted 
species

2.2. Co-occurring geographically restricted 
species

2.3. Geographically restricted assemblages

2.4. Geographically restricted ecosystem 
types

3. Ecological integrity

4. Biological processes

4.1. Demographic aggregations

4.2. Ecological refugia

4.3. Recruitment sources

5. Irreplaceability through quantitative 
analysis



Kuzey Ormanları’nın Önemli Doğa Alanları 
(ÖDA) kavramı, hassas ve benzersiz do°al
alanları belirlemek üzere kullanılan bir 
önceliklendirme yakla˛ımıdır. Bunun için 
ba˛ta  nesli tehlike altında olan ve/veya
kısıtlı bir co° raÿ yayılı˛a  sahip canlı türleri 
olmak üzere bir dizi ekolojik gösterge 
kullanılır. 

ÖDA’lar, alan korumaya ihtiyaç duyan
tür ve habitatların da° ılım ve nüfuslarını 
esas alan standartlar, küresel ölçekte 
uygulanabilir e˛ik  de°er lerine ba°lı
somut kriterler vasıtasıyla seçilmektedir. 
Öte yandan, ÖDA’ların belirlenmesinde 
bir dizi nicel e˛ik  de°er i kullanılmaktadır.

Do° a Derne° i uzmanlarının da arasında
bulundu° u uluslararası bir ekip 2004
yılında Dünya Ku˛ ları Koruma Kurumu
(BirdLife International) tarafından
yürütülen “Önemli Ku˛  Alanı” çalı˛ma-
larını temel alarak ÖDA kriterlerinin ilk 
tasarımını ortaya koydu. Ardından, 2016
yılında Dünya Do° ayı Koruma Birli° i
(IUCN), ÖDA yöntemini daha da geli˛tir -

erek öncelikli alanların belirlenmesi için
uluslararası standart olarak kabul etti.

IUCN’in 2016’da belirledi° i yeni standarda
göre be˛  ana ÖDA kriteri ve bir dizi alt
kriteri bulunuyor:
1. Tehlike altındaki biyolojik çeşitlilik
1.1. Tehlike altındaki türler
1.2. Tehlike altındaki ekosistem çe˛itler i
2. Dar yayılışlı biyolojik çeşitlilik
2.1. Dar yayılı˛lı tekil türler
2.2. Dar yayılı˛lı  birden fazla türün birlikte
bulunması
2.3. Dar yayılı˛lı tür toplulukları
2.4. Dar yayılı˛lı ekosistem çe˛itler i
3. Ekolojik bütünlük
4. Biyolojik süreçler
4.1. Yo°unla˛an türler
4.2.Ekolojik sı° ınaklar
4.3. Ço°alma k aynakları
5. Sayısal analizler aracılığıyla eşsizlik, 
benzersizlik

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

Orman Genel Müdürlü° ü verilerine göre;
Kuzey Ormanları’nın yayılım gösterdi° i
illerin orman varlı° ı Çanakkale’de
(Gökçeada, Eceabat ve Gelibolu) 110
bin hektar, Edirne’de 114 bin hektar,
Kırklareli’de 290 bin hektar, Tekirda° ’da
103 bin hektar, ṡtanbul’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, ˙znik il-
çelerinin tümü ile Yeni˛ehir, Gürsu, Kestel
ve Osmangazi ilçelerinin kuzeyi)120 bin,
Balıkesir’de(Erdek, Bandırma ve Marmara
ilçeleri ) 130 bin hektar büyüklü° ündedir.

Son derece zengin bir biyolojik 
çe˛itlili°e sahip olan Kuzey Ormanları 
Co° rafyası’nda hassas ve benzersiz do°al 
alan kriterlerini ta˛ıyan 28 adet Önemli 
Do°a Alanı (ÖDA) bulunmaktadır. Kuzey 
Ormanları co° rafyasında yer alan Önemli 
Do°a Alanları; Gökçeada Kuzey Kıyıları, 

Gökçeada Dalyanı, Kocaeli Tepeleri,  
Çanakkale Bo° azı, Meriç  Deltası, 
Saros Körfezi, Gelibolu Erikli Burnu, 
Sırpsındı° ı, Istranca Dağları, Marmara 
Adaları, İğneada Ormanları, Terkos 
Havzası, Kocaçay Deltası, Uluabat
Gölü, Büyük Çekmece Gölü, Küçük 
Çekmece Gölü, Armutlu Yarımadası, 
Batı ˙stanbul Meraları, Ağaçlı Kumulları, 
Bo° aziçi, Kilyos Kumulları, ˙stanbul
Adaları, Ömerli Havzası, Pendik Vadisi,
İznik Gölü ile Kıyıları, Sapanca Gölü,
Sakarya Deltası ve Abant Da° ları’dır.

Yukarıda belirtilen Önemli Do°a Alan-
ları’nın hemen hepsi son 20 yıla yakın bir
sürede önemli tahripler altında kalmı˛
olmakla birlikte ÖDA kritelerini sa°la yan
türler büyük ölçüde hala varlı° ını koru-
maktadır. Kuzey Ormanları ÖDA’larının
güncellenmesi bilimsel bir gerekliliktir.
Bu, aynı zamanda co° rafya üzerindeki
a° ır tahrip ko˛ullar ının durdurulması için
gerçekle˛tir ilen savunma faaliyetlerine
önemli bir katkı da olacaktır.
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(ÖDA) kavramı, hassas ve benzersiz do°al
alanları belirlemek üzere kullanılan bir
önceliklendirme yakla˛ımıdır. Bunun için
ba˛ta nesli tehlike altında olan ve/veya
kısıtlı bir co° raÿ yayılı˛a sahip canlı türleri
olmak üzere bir dizi ekolojik gösterge
kullanılır.

ÖDA’lar, alan korumaya ihtiyaç duyan
tür ve habitatların da° ılım ve nüfuslarını
esas alan standartlar, küresel ölçekte
uygulanabilir e˛ik de°er lerine ba°lı
somut kriterler vasıtasıyla seçilmektedir.
Öte yandan, ÖDA’ların belirlenmesinde
bir dizi nicel e˛ik de°er i kullanılmaktadır.

Do° a Derne° i uzmanlarının da arasında
bulundu° u uluslararası bir ekip 2004
yılında Dünya Ku˛ ları Koruma Kurumu
(BirdLife International) tarafından
yürütülen “Önemli Ku˛ Alanı” çalı˛ma-
larını temel alarak ÖDA kriterlerinin ilk
tasarımını ortaya koydu. Ardından, 2016
yılında Dünya Do° ayı Koruma Birli° i
(IUCN), ÖDA yöntemini daha da geli˛tir -

erek öncelikli alanların belirlenmesi için
uluslararası standart olarak kabul etti.

IUCN’in 2016’da belirledi° i yeni standarda
göre be˛ ana ÖDA kriteri ve bir dizi alt
kriteri bulunuyor:
1. Tehlike altındaki biyolojik çeşitlilik
1.1. Tehlike altındaki türler
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4.1. Yo°unla˛an türler
4.2.Ekolojik sı° ınaklar
4.3. Ço°alma k aynakları
5. Sayısal analizler aracılığıyla eşsizlik,
benzersizlik

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

Orman Genel Müdürlü° ü verilerine göre;
Kuzey Ormanları’nın yayılım gösterdi° i
illerin orman varlı° ı Çanakkale’de
(Gökçeada, Eceabat ve Gelibolu) 110
bin hektar, Edirne’de 114 bin hektar,
Kırklareli’de 290 bin hektar, Tekirda° ’da
103 bin hektar, ṡtanbul’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, ˙znik il-
çelerinin tümü ile Yeni˛ehir, Gürsu, Kestel
ve Osmangazi ilçelerinin kuzeyi)120 bin,
Balıkesir’de(Erdek, Bandırma ve Marmara
ilçeleri ) 130 bin hektar büyüklü° ündedir.

Son derece zengin bir biyolojik 
çe˛itlili°e sahip olan Kuzey Ormanları 
Co° rafyası’nda hassas ve benzersiz do°al 
alan kriterlerini ta˛ıyan 28 adet Önemli 
Do°a Alanı (ÖDA) bulunmaktadır. Kuzey 
Ormanları co° rafyasında yer alan Önemli 
Do°a Alanları; Gökçeada Kuzey Kıyıları, 

Gökçeada Dalyanı, Kocaeli Tepeleri,  
Çanakkale Bo° azı, Meriç  Deltası, 
Saros Körfezi, Gelibolu Erikli Burnu, 
Sırpsındı° ı, Istranca Dağları, Marmara
Adaları, İğneada Ormanları, Terkos
Havzası, Kocaçay Deltası, Uluabat
Gölü, Büyük Çekmece Gölü, Küçük 
Çekmece Gölü, Armutlu Yarımadası, 
Batı ˙stanbul Meraları, Ağaçlı Kumulları, 
Bo° aziçi, Kilyos Kumulları, ˙stanbul
Adaları, Ömerli Havzası, Pendik Vadisi,
İznik Gölü ile Kıyıları, Sapanca Gölü,
Sakarya Deltası ve Abant Da° ları’dır.

Yukarıda belirtilen Önemli Do°a Alan-
ları’nın hemen hepsi son 20 yıla yakın bir
sürede önemli tahripler altında kalmı˛
olmakla birlikte ÖDA kritelerini sa°la yan
türler büyük ölçüde hala varlı° ını koru-
maktadır. Kuzey Ormanları ÖDA’larının
güncellenmesi bilimsel bir gerekliliktir.
Bu, aynı zamanda co° rafya üzerindeki
a° ır tahrip ko˛ullar ının durdurulması için
gerçekle˛tir ilen savunma faaliyetlerine
önemli bir katkı da olacaktır.

As one of the World’s first KBA inventories 
on a national scale, “Key Biodiversity Areas 
of Turkey” book was completed in 2006 
with Doğa’s coordination and the 
contributions of many organizations and 
scientists. In this work concerning eight 
different groups of living creatures, the data 
regarding plants, dragonflies, butterflies, 
inland water fishes, amphibians, reptiles, 
birds and mammals were synthesised to 
identify 305 KBAs. Important Bird Areas, 
Important Plant Areas, the sea turtle and the 
Mediterranean monk seal areas, identified 
previously by other experts and 
organizations, provided important bases for 
this work of Doğa.

The Northern Forests is a forest belt 
bridge stretching between Asia and 
Europe continents.

Northern Forests, which is an 
intercontinental forest belt bridge, is a forest 
ecosystem, located alongside a forest 
corridor of vital importance for both Turkey, 
for the region as well as for the world, it 
expands across over 1 million 500 thousand 
hectares. The geography of the Northern 
Forests has coasts to three seas (Black Sea, 
Marmara Sea and Aegean Sea) and two 
straits (Bosphorus and Çanakkale).

Geography of the Northern Forests; it is a 
union of ecosystems in which many sub-
ecosystems of the diversity and richness 
that can be found and interact in a country 
geography such as dense forest, open field, 
wetland, dune, rocky, bush, scrub, canyon, 
cave, longoz, strait, sea, mountain.
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(ÖDA) kavramı, hassas ve benzersiz do°al
alanları belirlemek üzere kullanılan bir
önceliklendirme yakla˛ımıdır. Bunun için
ba˛ta nesli tehlike altında olan ve/veya
kısıtlı bir co° raÿ yayılı˛a sahip canlı türleri
olmak üzere bir dizi ekolojik gösterge
kullanılır.

ÖDA’lar, alan korumaya ihtiyaç duyan
tür ve habitatların da° ılım ve nüfuslarını
esas alan standartlar, küresel ölçekte
uygulanabilir e˛ik de°er lerine ba°lı
somut kriterler vasıtasıyla seçilmektedir.
Öte yandan, ÖDA’ların belirlenmesinde
bir dizi nicel e˛ik de°er i kullanılmaktadır.

Do° a Derne° i uzmanlarının da arasında
bulundu° u uluslararası bir ekip 2004
yılında Dünya Ku˛ ları Koruma Kurumu
(BirdLife International) tarafından
yürütülen “Önemli Ku˛ Alanı” çalı˛ma-
larını temel alarak ÖDA kriterlerinin ilk
tasarımını ortaya koydu. Ardından, 2016
yılında Dünya Do° ayı Koruma Birli° i
(IUCN), ÖDA yöntemini daha da geli˛tir -

erek öncelikli alanların belirlenmesi için
uluslararası standart olarak kabul etti.

IUCN’in 2016’da belirledi° i yeni standarda
göre be˛ ana ÖDA kriteri ve bir dizi alt
kriteri bulunuyor:
1. Tehlike altındaki biyolojik çeşitlilik
1.1. Tehlike altındaki türler
1.2. Tehlike altındaki ekosistem çe˛itler i
2. Dar yayılışlı biyolojik çeşitlilik
2.1. Dar yayılı˛lı tekil türler
2.2. Dar yayılı˛lı birden fazla türün birlikte
bulunması
2.3. Dar yayılı˛lı tür toplulukları
2.4. Dar yayılı˛lı ekosistem çe˛itler i
3. Ekolojik bütünlük
4. Biyolojik süreçler
4.1. Yo°unla˛an türler
4.2.Ekolojik sı° ınaklar
4.3. Ço°alma k aynakları
5. Sayısal analizler aracılığıyla eşsizlik,
benzersizlik

Northern Forests spread over an area of 
more than 1 million 500 thousand 
hectares.

According to the data of the General 
Directorate of Forestry; The forest assets of the 
provinces where the Northern Forests spread 
are 110 thousand hectares in Çanakkale 
(Gökçeada, Eceabat and Gelibolu), 114 
thousand hectares in Edirne, 290 thousand 
hectares in Kırklareli, 103 thousand hectares in 
Tekirdağ, 250 thousand hectares in Istanbul, 
146 thousand hectares in Kocaeli, 195 
thousand hectares in Sakarya, 124 thousand 
hectares in Düzce, 47 thousand hectares in 
Yalova, in Bursa (Karacabey, Mudanya, Gemlik, 
Orhangazi, Iznik districts as well as the north 
of districts Osmangazi Yenişehir, Gürsu and 
Kestel ) is 120 thousand hectares, and in 
Balıkesir (Erdek, Bandırma and Marmara 
districts) it is 130 thousand hectares.

There are 28 Key Biodiversity Areas (KBAs) 
that meet the criteria of sensitive and unique 
natural areas in the Northern Forests 
Geography, which has an extremely rich 
biological diversity.

Key Biodiversity Areas  in the Northern 
Forests geography; North Shores of 
Gökçeada, Gökçeada Dalyan, Kocaeli Hills, 
Çanakkale Strait, Meriç  Delta, Saros Bay, 
Gelibolu Erikli Cape, Serbsindigi, Strandzha 
Mountains, Marmara Islands, Igneada 
Forests, Terkos Basin, Kocacay Delta, 
Uluabat Lake, Büyük Çekmece Lake, Küçük
Çekmece Lake , Armutlu Peninsula, West 
Istanbul Pastures, A°açlı Dunes, Bosphorus, 
Kilyos Dunes, Istanbul Islands, Ömerli Basin, 
Pendik Valley, Iznik Lake and its shores, 
Sapanca Lake, Sakarya Delta and Abant 
Mountains.

Although almost all of the Important Natural 
Areas mentioned above have been under 
significant destruction in the last 20 years, 
the species that meet the KBA criteria still 
exist to a large extent. Updating the 
Northern Forests KBAs is a scientific 
requirement. This will also make an 
important contribution to the defense 
activities carried out to stop the heavy 
destruction conditions on the geography.
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Strandzha Forests 

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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Kilyos Kumulları



(ÖDA) kavramı, hassas ve benzersiz do°al
alanları belirlemek üzere kullanılan bir
önceliklendirme yakla˛ımıdır. Bunun için
ba˛ta nesli tehlike altında olan ve/veya
kısıtlı bir co° raÿ yayılı˛a sahip canlı türleri
olmak üzere bir dizi ekolojik gösterge
kullanılır.
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tür ve habitatların da° ılım ve nüfuslarını
esas alan standartlar, küresel ölçekte
uygulanabilir e˛ik de°er lerine ba°lı
somut kriterler vasıtasıyla seçilmektedir.
Öte yandan, ÖDA’ların belirlenmesinde
bir dizi nicel e˛ik de°er i kullanılmaktadır.

Do° a Derne° i uzmanlarının da arasında
bulundu° u uluslararası bir ekip 2004
yılında Dünya Ku˛ ları Koruma Kurumu
(BirdLife International) tarafından
yürütülen “Önemli Ku˛ Alanı” çalı˛ma-
larını temel alarak ÖDA kriterlerinin ilk
tasarımını ortaya koydu. Ardından, 2016
yılında Dünya Do° ayı Koruma Birli° i
(IUCN), ÖDA yöntemini daha da geli˛tir -

erek öncelikli alanların belirlenmesi için
uluslararası standart olarak kabul etti.

IUCN’in 2016’da belirledi° i yeni standarda
göre be˛ ana ÖDA kriteri ve bir dizi alt
kriteri bulunuyor:
1. Tehlike altındaki biyolojik çeşitlilik
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hektardan büyük bir alanda yayılım
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bin hektar, Edirne’de 114 bin hektar,
Kırklareli’de 290 bin hektar, Tekirda° ’da
103 bin hektar, ṡtanbul’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, ˙znik il-
çelerinin tümü ile Yeni˛ehir, Gürsu, Kestel
ve Osmangazi ilçelerinin kuzeyi)120 bin,
Balıkesir’de(Erdek, Bandırma ve Marmara
ilçeleri ) 130 bin hektar büyüklü° ündedir.

Son derece zengin bir biyolojik 
çe˛itlili°e sahip olan Kuzey Ormanları 
Co° rafyası’nda hassas ve benzersiz do°al 
alan kriterlerini ta˛ıyan 28 adet Önemli 
Do°a Alanı (ÖDA) bulunmaktadır. Kuzey 
Ormanları co° rafyasında yer alan Önemli 
Do°a Alanları; Gökçeada Kuzey Kıyıları, 

Gökçeada Dalyanı, Kocaeli Tepeleri,  
Çanakkale Bo° azı, Meriç  Deltası, 
Saros Körfezi, Gelibolu Erikli Burnu, 
Sırpsındı° ı, Istranca Dağları, Marmara 
Adaları, İğneada Ormanları, Terkos
Havzası, Kocaçay Deltası, Uluabat
Gölü, Büyük Çekmece Gölü, Küçük 
Çekmece Gölü, Armutlu Yarımadası, 
Batı ˙stanbul Meraları, Ağaçlı Kumulları, 
Bo° aziçi, Kilyos Kumulları, ˙stanbul
Adaları, Ömerli Havzası, Pendik Vadisi,
İznik Gölü ile Kıyıları, Sapanca Gölü,
Sakarya Deltası ve Abant Da° ları’dır.

Yukarıda belirtilen Önemli Do°a Alan-
ları’nın hemen hepsi son 20 yıla yakın bir
sürede önemli tahripler altında kalmı˛
olmakla birlikte ÖDA kritelerini sa°la yan
türler büyük ölçüde hala varlı° ını koru-
maktadır. Kuzey Ormanları ÖDA’larının
güncellenmesi bilimsel bir gerekliliktir.
Bu, aynı zamanda co° rafya üzerindeki
a° ır tahrip ko˛ullar ının durdurulması için
gerçekle˛tir ilen savunma faaliyetlerine
önemli bir katkı da olacaktır.

14

Istranca Ormanları

There are 28 KBAs  in the Northern Forests geography. Almost all of the KBAs have 
experienced serious declines in the species that meet the KBA criteria due to more 
than 30 threats and destruction factors that put the Northern Forests under 
pressure

15

Kilyos Dune

Northern Forests Ecosystem / Key Biodiversity Areas 



Ballıkayalar Canyon is a valley with a length of 40–80 m and a length of 
approximately 2 km. Ballıkaya Stream formed the valley. Middle Triassic limestones 
were processed by rivers in 200 million years, forming a canyon valley. Canyon 
valley, waterfall, giant boilers, caves, cavities, vegetation form the main values of 
the ecosystem. Its size is 6.029.73 decares. The natural vegetation consists of 
bushes, coppice oaks, pseudomaquis and maquis. It is the place where rock 
climbing sport started in Turkey. Climbing routes were first opened in the 1970s..

16

Ballıkaya Canyon

Kuzey Ormanları Longozları
Bir çe˜it orman ekosistemi olan longozlar 
'subasar' olarak da tanımlanır. Denize 
do˛ ru akan derelerin getirdi˛ i kumların 
birikerek kıyıda set olu˜turması ve dere 
a˛zını k apatması sonucu akarsuyun 
birikti˛ i yerde olu˜an özel bölgelerdir. Kı˜ 
ve ilkbahar mevsiminde sular altında 

olan longozlarda, yaz ve sonbaharda ise 
su kısmen çekilir. Tropikal ormanlara 
benzeyen longozlar taban su seviyeleri 
dü˜tü˛ü zaman, k ısa sürede longoz 
ekosistemi özelliklerini kaybeder.  Bu 
ekosistemin devamlılı˛ ı için en temel 
ko˜ul , bol suyun devamlı var olmasıdır.

17

İğneada Longozu



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 Floodplain Forests of Northern Forests 
Floodplain forests, which is a kind of forest 
ecosystem, is also defined as 'floodplain'. 
These are special regions that are formed 
where the stream accumulates as a result of 
the accumulation of sand brought by the 
streams flowing towards the sea, forming a 
barrier on the shore and closing the mouth of 
the stream. In the floodplain forests  that are 
flooded in winter and spring, the water is 

partially drawdown in summer and autumn. 
Floodplain forestland ecosystems, which 
are similar to tropical forests, lose their 
Floodplain forests ecosystem characteristics 
in a short time when the ground water 
levels decrease.The most basic condition 
for the continuity of this ecosystem is the 
continuous existence of abundant water.
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İğneada Floodplain Forest



Bursa’da bulunan Karacabey Longozu 
Türkiye’ de bulunan 3 büyük longoz 
içerisinde en büyü˜üdür . Longoz 
ormanlarında a˜ ırlıklı olarak di˛budak , 
sö˜üt v e kızıla˜aç bulunmaktadır . 
Longoz, 217 ku˛ türü, böcek familyası, 

yabani atlar ve balık türlerine ev sahipli˜ i 
yapmaktadır. Ak pelikan, kara leylek, 
˝amingo v e ku˜u g ibi nesli tehlike altına 
girebilecek türlerin de bulundu˜u k u˛ 
türleri deltada üremektedir.  
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Karacabey Longozu

Karacabey Longozu

Igneada Floodplain forests are located on 
the Black Sea coastline of the Northern 
Forests, in Kirklareli - Igneada. In the spring - 
winter season, when the amount of 
precipitation is high, the bottom is covered 
with water. The southern part of the 
Floodplain Forests National Park consists of 
Saka Lake, Deniz Lake, Hamam Lake, Pedina 
Lake, Mert Lake and the reeds, floodplain 

forests and deciduous forests around these 
lakes; The northern part of the National Park 
consists of Erikli Lake and the reeds around 
it and the floodplain forests surrounding 
this region.
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İğneada Floodplain Forest

Mert Lake / Kırklareli



Karacabey Floodplain Forests in Bursa is 
the largest of the 3 large floodplain forests 
in Turkey. There are mainly ash, willow 
and alder in the floodplain forests.  The 
floodplain forest is home to 217 bird 
species, insect families, wild horses and 

fish species. Bird species, including 
endangered species such as white pelican, 
black stork, flamingo and swan, breed in the 
delta.
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Karacabey Floodplain Forest

Karacabey Floodplain Forest

 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.  

18

İğneada Longozu



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 Floodplain Forest is a 
single piece floodplain forest 
located between Karasu and 

Kaynarca districts in the north 
of Sakarya. Some endemic 

plant and animal species live 
in the  floodplain forest. It is 
especially the breeding and 

wintering ground of 
migratory birds. Ash, alder, 
beech and elm species are 

common in the forest area. 
Catfish, rudd, carp, rabbit, fox, 

wild boar, weasel, falcon and 
squirrel live in the floodplain. 
As an endemic species in our 

country, the water violet is 
only found in Lake Acarlar. In 
addition, a rare tulip species 
called Leucojum aestivum is 

also found in Acarlar Lake.
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Acarlar Floodplain Forest



Northern Forests Flora
Northern Forests; It is located in the 
European Forest Belt which is vital for 
both Turkey and the World, consists of 
humid and broad-leaved trees of great 
importance, and serves as an important 
corridor between Asia and Europe.

The Northern Forests are located at the 
intersection of three different climatic-flora 
belts (Europe-Siberian, Mediterranean and 
Iran-Turanian) in Turkey due to its location.

For this reason, the northern regions, which 
are under the influence of the Black Sea 
climate, are dominated by humid-temperate 
forests formed by broad-leaved trees such 
as oak, beech, hornbeam and elm.  

There is a distinct willow tree and alder 
hegemony in stream vegetations. The 
northern forests, especially around the 
Marmara region, interact with the 
Mediterranean climate and flora to a large 
extent and in places carry the Iranian-
Turanian influences. In the southern parts, 
where the effect of the Mediterranean 
climate begins to be seen, there are  maquis 
vegetation, and coniferous forests of 
especially  turkish pines.

There are black pine forests in the high 
mountain areas in the south of Marmara. In 
the southeastern parts of the Northern 
Forests, there are cold-resistant eastern 
spruce and Black Sea fir trees in a narrower 
area.   In the anthropogenic forest areas in 
the south of Istrancalar, there is a density of 
oak trees in the form of shrubs which are 
resistant to heat and cold by the effect of the 
continental climate.

As we mentioned above, the Northern 
Forests have more plant species than many 
countries in the world in terms of species 
diversity, as they are located at the 
intersection of three climate zones. There 
are about 3000 plant species that have been 
identified so far, and this number leaves 
countries such as England, Poland and the 
Netherlands behind in species diversity. 
There are 2200 plant species in Istanbul 
alone.

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 ya°ar. 
Özellikle göçmen ku°ların 
üreme ve kı°lama alanıdır. 

Orman alanında di°budak, 
kızıla˛aç , kayın, karaa˛aç 

türleri yaygındır. Longozda 
yayın, kızılkanat, sazan 

balıkları, tav°an, tilk i, yaban 
domuzu, gelincik, do˛an 

ve sincap ya°ar. Su 
menek°esi 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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Acarlar Longozu



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 ku˜a° ının 
elemanlarından olu˜an Kuzey Ormanları, 
bulundu°u konum itibar iyle Türkiye’nin 
bütün kuzey kıyı ku˜a° ı boyunca uzan-
maktadır;  üç ayrı iklim-˝or a ku˜a° ından 
(Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve ṙan-Turan)  
birini olu˜turmaktadır. 

Karadeniz ikliminin etkisi altında olan
kuzey bölgelerinde nemli-ılıman, me˜e,
kayın, gürgen, akçaa°aç ve karaa°aç gibi
geni˜ yapraklı a°açlar ın olu˜turdu°u
ormanların hâkimiyeti söz konusudur.

Akarsu vejetasyonularında ise belirgin 
bir sö°üt ve kızıla°aç egemenli° i vardır. 
Kuzey ormanları, özellikle Marmara 

çevresinde büyük oranda Akdeniz iklim 
ve ˝or ası ile etkile˜ime girmekte ve yer 
yer de ṙan-Turan etkilerini ta˜ımaktadır. 
Akdeniz iklimin etkisinin görülmeye 
ba˜ladı° ı güney kesimlerde ise maki bitki 
örtüsü ve özellikle kızılçam a°açlar ından 
olu˜an i° ne yapraklı ormanlar yer alır. 

Marmara’nın güneyindeki yüksek da°lık
kesimlerde ise karaçam ormanları vardır.
Kuzey Ormanları’nın güneydo°u kesim-
lerinde ise daha dar bir alanda so°u°a
dayanıklı do°u ladini ve Karadeniz
göknarı a°açlar ı yer alırken, Istrancalar’ın
güneyindeki antropojen ormanlık alan-
larda ise karasal iklimin etkisiyle sıca°a
ve so°u°a dayanıklı çalı formundaki
me˜e a°açlar ının yo°unlu°u bulunur.

Marmara çevresindeki Kuzey Ormanları 
yukarıda belirtti° imiz gibi üç iklim 
ku˜a° ının kesi˜me noktasında yer alması 
sebebiyle tür çe˜itlili° i bakımından 
dünya üzerindeki birçok ülkeden çok 

The high flora diversity is also due to the 
fact that the Northern Forests are on the 
migration route of the plants. However, 
endemism rates in the region are lower 
than the national average. Turkey's 
endemism rate is 34%, while the endemism 
in the Northern Forests is 2%. The density of 
endemism in the Northern Forests is 
especially concentrated in the regions with 
dune ecosystems and open rocky areas, 
especially in the Bosphorus region.
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Strandzha Forests

Kuzey Ormanları’nda dört
tip ekosistem bulunmak-

tadır

1- Kuzey Bölgelerinde her 
geçen gün tahrip edilen 
sık, kapalı (Kayın, Me°e, 

Gürgen, Kızıla˛aç v d.) 
orman ekosistemleri,

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

lerinde yer alan Longozlar 
ile göl ve dere vejetasyon-

larının olu°turdu˛u sucul 
ekosistemler,

3- Ço˛unluk la ˝stanbul’un 
Karadeniz kıyılarında yer 

alan endemizm yo˛unlu˛u 
bulunan kumul kıyı 

ekosistemler
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İğneada Ormanları

Belgrad Ormanı

Kayın ağacı



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 ku˜a° ının 
elemanlarından olu˜an Kuzey Ormanları, 
bulundu°u konum itibar iyle Türkiye’nin 
bütün kuzey kıyı ku˜a° ı boyunca uzan-
maktadır;  üç ayrı iklim-˝or a ku˜a° ından 
(Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve ṙan-Turan)  
birini olu˜turmaktadır. 

Karadeniz ikliminin etkisi altında olan
kuzey bölgelerinde nemli-ılıman, me˜e,
kayın, gürgen, akçaa°aç ve karaa°aç gibi
geni˜ yapraklı a°açlar ın olu˜turdu°u
ormanların hâkimiyeti söz konusudur.

Akarsu vejetasyonularında ise belirgin 
bir sö°üt ve kızıla°aç egemenli° i vardır. 
Kuzey ormanları, özellikle Marmara 

çevresinde büyük oranda Akdeniz iklim 
ve ˝or ası ile etkile˜ime girmekte ve yer 
yer de ṙan-Turan etkilerini ta˜ımaktadır. 
Akdeniz iklimin etkisinin görülmeye 
ba˜ladı° ı güney kesimlerde ise maki bitki 
örtüsü ve özellikle kızılçam a°açlar ından 
olu˜an i° ne yapraklı ormanlar yer alır. 

Marmara’nın güneyindeki yüksek da°lık
kesimlerde ise karaçam ormanları vardır.
Kuzey Ormanları’nın güneydo°u kesim-
lerinde ise daha dar bir alanda so°u°a
dayanıklı do°u ladini ve Karadeniz
göknarı a°açlar ı yer alırken, Istrancalar’ın
güneyindeki antropojen ormanlık alan-
larda ise karasal iklimin etkisiyle sıca°a
ve so°u°a dayanıklı çalı formundaki
me˜e a°açlar ının yo°unlu°u bulunur.

Marmara çevresindeki Kuzey Ormanları 
yukarıda belirtti° imiz gibi üç iklim 
ku˜a° ının kesi˜me noktasında yer alması 
sebebiyle tür çe˜itlili° i bakımından 
dünya üzerindeki birçok ülkeden çok 

daha fazla bitki türüne sahiptir. Bugüne 
kadar tespiti yapılmı˜ yakla˜ık 3000 bitk i 
türü söz konusu olup bu sayı ˙ngiltere, 
Polonya, Hollanda gibi ülkeleri tür 
çe˜itlili° inde geride bırakmaktadır. 
Sadece ˙stanbul’da 2200 bitki türü 
bulunmaktadır. 

Yüksek ˝ ora çe˜i tli° ini aynı zamanda
Kuzey Ormanları’nın bitkilerin göç yolu
üzerinde bulunmasından da kaynaklan-
maktadır. Bununla birlikte bölgedeki
endemizm oranları ülke ortalaması göre
dü˜üktür. Türkiye’nin endemizim oranı
%34 gibi yüksek bir orana sahip iken
Kuzey Ormanları’ndaki endemizim ise
yakla˜ ık %2 civarındadır. Kuzey Orman-
ları’ndaki endemizim yo° unlu°u özel-
likle kumul ekosistemler ve açık kayalık
alanlar barındıran bölgeler ile özellikle
Bo° aziçi bölgesinde yo° unla˜maktadır.
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Istranca Ormanları
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İğneada Forests

Belgrad Forest

Beech / Belgrad Forest

There are four types of 
ecosystems in the Northern 

Forests.

1- Dense, closed (Beech, Oak, 
Hornbeam, Redwood, etc.) 

forest ecosystems, which are 
destroyed day by day in the 

Northern Regions,

2- Aquatic ecosystems formed 
by the Longozlar and lake and 
stream vegetations, especially 

in the northern regions of 
Istrancalar and Sakarya,

3- Coastal dune ecosystems 
with a density of endemism, 

mostly located in the Black 
Sea coasts of Istanbul



Kuzey Ormanları Faunası
Kuzey Ormanları çe°itli türde sayısız
yaban hayvanının yuvasıdır.

Kuzey Ormanları aynı zamanda 48 adet 
memeli, 350 adet ku°, 350 adet balık 
ve 45 adet sürüngen/kurba˛ a türünün 
ya°am alanı ve dünyanın önemli ku° göç 
yollarındandır.

Kuzey Ormanları yabanı uzun yıllardır a˛ ır 
tahrip altından bulunan bir co˛ rafyada 
varlı˛ ını korumaya çalı°maktadır. Besin 
zincirinin en tepesinde yer alan boz ayı, 
ormanların temizlikçisi konumunda olan 
yaban domuzu ve yine varlı˛ ı besin zinciri 
açısından önemli ve soyu tükenmekte 
olan kurt gibi yaban hayvanları hala 
ya°am sürmektedir.

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

Kuzey Ormanları yabanı, ya°am döngüsü
için en temel ancak süren tahripten

etkilenen de en kırılgan halkayı olu°tur-
maktadır.

Yaban sahaları her geçen gün daha
çok parçalanmakta ve daraltılmaktadır. 
Yaban hayat koruma geli°tirme sahaları 
yabanı koruyacak büyüklükte de˛ ildir. 
Yaban sahaları gerek ÿili gerekse ‘yasal’ 
yollarla birer rekreasyon alanı haline
dönü°türülmektedir.

Kızıl geyik
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Kapıdağ Peninsula

Acarlar Floodplain Forest

4- Maquis and open field 
ecosystems with dense 

herbaceous plants and shrubs

Due to these ecosystems, the 
Northern Forests are home to 

many Key Biodiversity Area 
(KBA), Important Plant Areas/

Key Botanical Sites and 
Important Bird Areas (IBA) as a 

result of the studies carried 
out by national and 

international institutions and 
organizations and scientists.



Northern Forests Fauna
The Northern Forests are home to countless 
wild animals of various kinds.

The Northern Forests is the habitat of 48 
mammals, 350 birds, 350 fish and 45 reptile-
frog species and also one of the most 
important bird migration routes in the world.

Northern Forests have been trying to 
preserve their existence in a geography that 
has been under heavy destruction for many 
years. Wild animals such as the brown bear, 
which is at the top of the food chain, the 
wild boar, which is the cleaner of the forests, 
and the endangered wolf, whose existence is 
important in terms of the food chain, still 
live.

The fact that Northern Forests are still 
widespread in an area larger than 1.5 million 
hectares is one of the most important 
reasons for fauna species richness.

The wilds of the Northern Forests are the 
most basic link to the life cycle, but the most 
fragile link affected by continued 
destruction.

Wild areas are becoming more fragmented 
and narrowed day by day. Wildlife 
protection development areas are not large 
enough to protect wildlife. Wild areas are 
transformed into recreation areas by both 
de facto and 'legal' ways.

Red Deer 
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4- Yo˜un otsu bitk i ve 
çalılıkların bulundu˜u 

makilik ve açık alan 
ekoksistemleri

Kuzey Ormanları 
barındırdı˜ ı bu ekosistem-

ler sebebiyle ulusal ve 
uluslararası kurum ve 

kurulu˛lar ile bilim insan-
ları tarafından yapılan 
çalı˛malar sonucu çok 

sayıda Önemli Do˜a A lanı 
(ÖDA), Önemli Bitki Alanı 

(ÖBA) ve Önemli Ku˛ 
Alanı’na (ÖKA) ev sahipli˜ i 

yapmaktadır. ….   
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Kapıdağ Yarımadası

Acarlar Longozu



Karaca

Bozayı Porsuk

Yaban tavşanı
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Mammals

48 species of mammals at the top of the 
food chain live in the Northern Forests. 
Mammals found in this area are:

European Wildcat, Wild Boar, European 
Rabbit, Black-tailed Jackrabbit, Roe Deer, 
Pine Marten, Wolf, Badger, Fox, Weasel, 
Otter, Marbled Polecat, Long-eared Bat, 
Rhinolophus, Long-fingered Bat, Common 
Pipistrelle, Greater Noctule Bat, Mole, 
Marmot Squirrel, Mouse-tailed Dormouse 

European Ground Squirrels, Marmot Squirrel, 
Coypu, Hedgehog, Badger, Grizzly Bear, 
Mouse,  Gray Dwarf Hamster , Striped Field 
Mouse, Bicolored Shrew, Lesser White-
toothed Shrew,  Lesser Mole-rat, Black Rat, 
The Brown Rat, Wagner’s Gerbil, Mus.

Wolf

Otter 
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Roe Deer

Grizzly Bear Badger

European Rabbit
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Memeliler

Besin zincirinin tepesinde olan memelil-
erin 48 türü Kuzey Ormanları’nda ya°am-
aktadır.

Kuzey Ormanları co˛ rafyasında  bulunan 
memeliler °öyledir;

Yaban kedisi, yaban domuzu, yaban
tav°anı, kır tav°anı, karaca, a˛ aç sansarı,
kurt, porsuk, tilki, gelincik, susamuru,

alacalı kokarca, büyükkulaklı yarasa, nal-
burunlu yarasa, uzun ayaklı yarasa, cüce
yarasa, büyük ak°amcı yarasa, köstebek,
Avrupa gelengisi, yer yediuyuru, Avrupa
sincabı, gelengi, su maymunu, kirpi,
porsuk, boz ayı, fare, yabani tav°an, 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
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There are also marine mammals living in the 
fresh waters and seas of the Northern 
Forests geography. . These are: Delphinus, 
Tursiops Truncatus,Harbor Porpoise, 
Mediterranean monk seal  and shark. 

In the study of the Turkish Marine Research 
Foundation (TÜDAV), which lasted for 5 days 
and covered an area of 600 kilometers in 
July 2019, 38 dolphin and harbor porpoise 
observations were recorded in our 'inland 
sea', the Marmara Sea.

According to the research conducted by the 
Underwater Research Association - 
Mediterranean Monk Seal Research Group 
(SAD-AFAG) in 2019, it is estimated that the 
coasts of the Marmara Sea are still a habitat 
for Mediterranean monk seals. And despite all 
the construction and human pressure 5-10 
Mediterranean monk seals continue to live in 
the region.

Dolphin

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

Her yıl 2 kez yakla°ık 600 bin leylek göç
etmek için Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’nı
kullanmaktadır.

Kuzey Ormanları 250 bin yırtıcı ku°un
da göç yolu üzerindedir. Küçük akbaba,
küçük orman kartalı, °ahin, arı °ahini,

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

Kuzey Ormanları co˛ rafyasında bulunan
˝stanbul ve Çanakkale bo˛ azları ve üç
Karadeniz, Marmara, Ege denizleri ilkba-
har ve sonbaharda gerçekle°en balık
göçüne de ev sahipli˛ i yapmaktadır.
Kuzey Ormanları, içinden deniz geçen
nadir orman ekosistemlerinden birisidir.

Leylek

Leylek
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Kuzey Ormanları Co° rafyasındaki tatlı su
ve denizlerde ya˛ayan deniz memelileri;
tırtak, afalina, mutur, akdeniz foku ve
köpekbalı° ıdır.

Türk Deniz Ara˛tırmaları Vakfı'nın 
(TÜDAV) 2019 Temmuz ayında 5 gün
süren ve 600 kilometrelik alanı kapsayan 
çalı˛mada, ‘˝ç deniz’imiz Marmara
Denizi’nde 38 yunus ve mutur gözlemi
kaydedildi. 

Sualtı Ara°tırmaları Derne˛ i - Akdeniz 
Foku Ara°tırma Grubu’nun (SAD-AFAG) 
yine 2019’da yaptı˛ ı ara°tırmaya göre ise, 
Marmara Denizi kıyıları tüm yapıla°maya 
ve insan baskısına ra˛ men halen Akdeniz
fokları için ya°am alanı oldu˛ u ve 5-10
Akdeniz fokunun ya°amını sürdürdü˛ ünü
tahmin ettikleri belirtildi.

Yunus

Akdeniz foku
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This geography is also one of the most 
important bird and fish migration routes 
in the world

Approximately 600 thousand storks use the 
Northern Forests Geography to migrate twice 
a year.

Northern Forests are on the migration route 
of 250 thousand raptors. In this geography, 
eygptian vulture, lesser spotted eagle, 
common buzzard, european honey buzzard, 
black kite, eurasian sparrowhawk, levant 

sparrowhawk and short-toed snake eagle 
also stop over Turkey by following this 
migration route.

At the same time, two straits (Istanbul and 
Çanakkale straits) and three seas (Black Sea, 
Marmara, Aegean seas) in the Northern 
Forests geography also host fish migration 
in spring and autumn. With this feature, the 
Northern Forests are one of the rare forest 
ecosystems through which the sea passes.

Stırk 

Stırk
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Birds

350 bird species live in the Northern Forests. 
Some of the bird species are:

White-tailed Eage, European Green 
Woodpecker, Lesser Spotted Eagle,  Owl , 
Eurasian Hoopoe, Black Stork, Kingfisher, 
Black Woodpecker, Euroasian Scops Owl, 
Ferruginous Duck, Little Bittern, Squacco 
Heron, Red-breasted Goose, Greater Spotted  

Eagle, Black Stork, Collared Pratincole, Kentish 
Plover, Nycticorax, Squacco Heron, Little 
Egret, Grey Heron, Swan, Mallard, Garganey, 
Red-crested Pochard, Pochard, Euroasian 
Coot, Oystercatcher, Common Tern, European 
Nightjar, Woodlark.

Euroasian Scops Owl 

Marsh Tit 
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Balıklar

Kuzey Ormanları’nda, deniz ve tatlı 
su ile birlikte yakla°ık 350 balık türü 
ya°amaktadır. Bunlardan bazıları °öyle 
örnek verilebilir: Mersin balı˛ ı, yayın 
balı˛ ı, sazan, inci balı˛ ı, deniz i˛ nesi, 
kalkan. Sürüngenler Kuzey Ormanları 
co˛ rafyasında 45 kurba˛a v e sürüngen 
türü ya°amaktadır. Bu türlere °öyle 
örnek verilebilir: Trakya tosba˛ası, oluk lu 
kertenkele, kuzey °eritli semender, 
pürtüklü semender, ˝stanbul kertenkele-
si, eskülap yılanı, a˛aç k urba˛ası

Böcekler 

uzey Ormanları’nda bulunan böcek 
türleri, kendi içinde kelebekler, karıncalar 
ve arılar olarak ayrılır. Bu co˛ rafyada 
sayısız böcek türü ya°amaktadır. Kuzey 
Ormanlar’nda en az 160 tür kelebek 
bulunmaktadır. Bu alanda ya°ayan bazı 
kelebek türleri °öyledir: Trakya imparato-
ru, Balkan kaplanı, ısırgan kelebe˛ i, 
Balkan çokgözlüsü, Balkan esmergözü, 
tavus kelebe˛ i, karaa˛aç nimpalisi, tavus 
kelebe˛ i.

Yeşil kurbağa

Yayın balığı
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Kuşlar

Kuzey Ormanları’nda 350 ku° türü ya°am-
aktadır. Ku° türlerinin bazıları °öyledir: Ak
kuyruklu kartal, ye°il a˛ açkakan, küçük
orman kartalı, bayku°, ibibik, kara leylek,
yalıçapkını, kara a˛a çkakan, ishak ku°u,
pasba° patka, küçük orman kartalı, küçük
balaban, alaca balıkçıl, Sibirya kazı, büyük
orman kartalı, kara leylek, pasba° patka,

bataklık kırlangıcı, akça cılıbıt, küçük bala-
ban, gece balıkçılı, alaca balıkçıl, küçük
ak balıkçıl, gri balıkçıl, ku˛u , ye°ilba°,
çıkrıkçın, macar örde˛ i, elmaba° patka, ak
kuyruklu kartal, sakarmeke, poyrazku°u,
sumru, çoban aldatan, orman toygarı

İshak kuşu

Kayın baştankarası
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Fishes

Approximately 350 fish species live in the 
Northern Forests, together with the sea and 

fresh water. Some examples of these are:

Sturgeon, Carp, Pearl Fish, Sea Needle, 
Turbot.

Reptiles

45 frog and reptile species live in the 
Northern Forests geography. Examples of 

these types are:

Hermann's Tortoise, Glass Lizard, Southern 
Banded Newt, Southern Crested Newt, Italian 

Wall Lizard, Elaphe Longissima, Tree Frog.

Insects

Insect species found in the Northern Forests 
are divided into butterflies, ants and bees. 

Numerous insect species live in this 
geography.

There are at least 160 species of butterflies in 
the Northern Forests. Some of the butterfly 

species living in this area are as follows:
Freyer's Purple Emperor, Balkan Pierrot, Map, 

Polyommatus Anteros, Kretania Sephirus/
Plebejus Sephirus, Peacock Butterfly, Large 

Tortoiseshell/Blackleg Tortoiseshell

Green Frog

Catfish
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Northern Forests and Climate Crisis
In addition to the socio-economic and 
political effects (such as the decrease in 
water resources, food shortage, energy 
shortage, drought, desertification, 
migration) of the global warming and 
global climate change, which have become 
more evident especially since the 1980s, 

the deterioration of the natural landscape 
texture also negatively affects  the systems 
such as ecosystems, species and gene 
resources which are the basic parts of 
biological diversity. In addition to the socio-
economic and political effects (such as the 
decrease in water resources, food shortage, 
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Fosil yakıt kullanımı, ormansızla°ma, 
tarımsal faaliyet vb. insan kaynaklı 
etkinlikler, özellikle sanayi devrimiyle 
birlikte, metan, karbondioksit gibi do˛al 
sera gazları emisyonlarında önemli 
ölçüde artı°a neden olmu°tur . 

Atmosferde sera gazları emisyonlarında 
meydana gelen bu artı° do˛al ser a 
etkisinin bozulmasına ve atmosferin 
ısınmasına neden olmu° 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 de˛ i°ik li˛ i su kaynaklarının 
azalması, besin kıtlı˛ ı, enerji sıkıntısı, 
kuraklık, çölle°me, göç gibi sosyo-ekono-
mik ve politik etkileri yanında, do˛al 
peyzaj dokusunun bozulması, ekosis-
temler, türler ve gen kaynakları gibi 
biyolojik çe°itlili˛ in temel parçaları olan 
sistemleri de olumsuz etkilemektedir.  

˝nsan kaynaklı faaliyetlere dayalı, geri 
dönü°ümü zor hatta imkânsız olan 
”küresel ısınma ve küresel iklim 
de˛ i°ik li˛ inin” gerçekle°ti˛ i girilen bu 
karma°ık süreci günümüzde artık ‘iklim 
krizi’ olarak de˛er lendirmek daha do˛ ru 
olmaktadır.

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

Karasal ekosistemlerin nirengi ta°ı olan 
bitki türleri, yalnızca belirli bir dizi iklim 
ko°ulları altında ba°arılı bir °ekilde 
üreyip, büyüyebilmektedir. Bu ko°ullar 
de˛ i°ti˛ i 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 da˛ ılımında ve 
bölgesel vejetasyon kompozisyonunda 
meydana gelen de˛ i°ik likler, iklim 
sistemi üzerinde bir takım sonuçlar 
do˛ur abilir. Yüksek enlemlerde, örne˛ in, 
çalı tundra vejetasyonunun a˛açlar la yer 
de˛ i°tirmesi, radyasyon dengesinde 
gözle görülür bir etkiye neden olabilir. 
Bu durum ise bölgesel ve küresel iklim 
krizini artırabilir. ˝klim krizinin, kısıtlı iklim 
ve habitat gereksinimlerine ve sınırlı göç 
kabiliyetlerine sahip bitki türleri ba°ta 
olmak üzere, türlerin yok olmasını 
°iddetlendirece˛ i tahmin edilmektedir.

Su kaynaklarının zarar görmesine kar°ın 
olu°abilecek a°ırı kuraklık, topra˛ ın 
do˛al y apısını yitirmesine, tuzlanma, 
çorakla°ma gibi bir takım olaylarla 
canlıların gerek ya°ama alanı gerekse tür 
bakımından çe°itlili˛ ini tehlikeye 
sokacaktır. A°ırı kuraklı˛ ın arkasından 
gelecek olan a°ırı ya˛ ı°lar ise, virüs 
mutasyonlarını hızlandırabilir. Bu da az 
rastlanan ya da tamamen yok olan birçok 
hastalı˛ ın tekrar ortaya çıkması ve 
yaygınla°ması ile sonuçlanabilir. Bununla 
birlikte böcek yumurtalarının ölmesini 
sa˛la yan gece ve kı° so˛uk larının 
haÿˆemesi ber aberinde 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.

A˛açlar a yrıca yaprakları üzerinden 
saldıkları suyla çevredeki havanın daha 
nemli ve serin olmasını sa˛lar . Kuzey 
Ormanları da bulundu˛u c o˛ rafyaya 
olan etkisi ve elbette orman varlı˛ ı ile 
küresel etkisi son derece önemli bir 
ekosistemdir.

Fakat yıllar içinde Kuzey Ormanları’nın 
u˛ radı˛ ı tahribat sonucunda orman 
alanlarını azalması, ekosistemin zarar 
görmesi, habitat parçalanması, yer altı ve 
yer üstü sularının azalması ya°anmı° v e 
bu tahripler iklim krizi ile mücadelede bu 
co˛ rafyayı zayıf dü°ürmü°tür.

Bugün gelinen noktada Kuzey Ormanları 
co˛ rafyası a°ır ı hava olayları, orman 
yangınları, ormanın istilacı türler 
kar°ısında zayıf kalması, biyoçe°itlili˛ in 
azalması riskleri, türlerin göçünde 
ya°anacakların belirsizli˛ i, kuraklık gibi 
iklim krizinin problemleri ile kar°ı 
kar°ıyadır.
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Kuzey Ormanları ve İklim Krizi
Fosil yakıt kullanımı, ormansızla°ma, 
tarımsal faaliyet vb. insan kaynaklı 
etkinlikler, özellikle sanayi devrimiyle 
birlikte, metan, karbondioksit gibi do˛al 
sera gazları emisyonlarında önemli 
ölçüde artı°a neden olmu°tur . 

Atmosferde sera gazları emisyonlarında 
meydana gelen bu artı° do˛al ser a 
etkisinin bozulmasına ve atmosferin 
ısınmasına neden olmu° ve olmaya da 
devam etmektedir.
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energy shortage, drought, desertification, 
migration) of the global warming and global 
climate change, which have become more 
evident especially since the 1980s, the 
deterioration of the natural landscape 
texture also negatively affects  the systems 
such as ecosystems, species and gene 
resources which are the basic parts of 
biological diversity. Today, it is more correct 
to consider this complex process, which is 
based on human-induced activities, which is 
difficult or even impossible to recycle, 
"global warming and global climate change", 
as a 'climate crisis'.

In the last 40 years, the effect of climate 
change has been seen intensely in terrestrial 
ecosystems. Plant species, which are the 
benchmark of terrestrial ecosystems, can 
only reproduce and grow successfully under 
a certain set of climatic conditions. If these 
conditions change, these species will either 
adapt or have to migrate. The reduction in 
plant species richness limits all biodiversity, 
which can lead to reduced ecosystem 
stability. 

˝nsan kaynaklı faaliyetlere dayalı, geri 
dönü°ümü zor hatta imkânsız olan 
”küresel ısınma ve küresel iklim 
de˛ i°ik li˛ inin” gerçekle°ti˛ i girilen bu 
karma°ık süreci günümüzde artık ‘iklim 
krizi’ olarak de˛er lendirmek daha do˛ ru 
olmaktadır.

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

Karasal ekosistemlerin nirengi ta°ı olan 
bitki türleri, yalnızca belirli bir dizi iklim 
ko°ulları altında ba°arılı bir °ekilde 
üreyip, büyüyebilmektedir. Bu ko°ullar 
de˛ i°ti˛ i 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 da˛ ılımında ve 
bölgesel vejetasyon kompozisyonunda 
meydana gelen de˛ i°ik likler, iklim 
sistemi üzerinde bir takım sonuçlar 
do˛ur abilir. Yüksek enlemlerde, örne˛ in, 
çalı tundra vejetasyonunun a˛açlar la yer 
de˛ i°tirmesi, radyasyon dengesinde 
gözle görülür bir etkiye neden olabilir. 
Bu durum ise bölgesel ve küresel iklim 
krizini artırabilir. ˝klim krizinin, kısıtlı iklim 
ve habitat gereksinimlerine ve sınırlı göç 
kabiliyetlerine sahip bitki türleri ba°ta 
olmak üzere, türlerin yok olmasını 
°iddetlendirece˛ i tahmin edilmektedir.

Su kaynaklarının zarar görmesine kar°ın 
olu°abilecek a°ırı kuraklık, topra˛ ın 
do˛al y apısını yitirmesine, tuzlanma, 
çorakla°ma gibi bir takım olaylarla 
canlıların gerek ya°ama alanı gerekse tür 
bakımından çe°itlili˛ ini tehlikeye 
sokacaktır. A°ırı kuraklı˛ ın arkasından 
gelecek olan a°ırı ya˛ ı°lar ise, virüs 
mutasyonlarını hızlandırabilir. Bu da az 
rastlanan ya da tamamen yok olan birçok 
hastalı˛ ın tekrar ortaya çıkması ve 
yaygınla°ması ile sonuçlanabilir. Bununla 
birlikte böcek yumurtalarının ölmesini 
sa˛la yan gece ve kı° so˛uk larının 
haÿˆemesi ber aberinde 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.

A˛açlar a yrıca yaprakları üzerinden 
saldıkları suyla çevredeki havanın daha 
nemli ve serin olmasını sa˛lar . Kuzey 
Ormanları da bulundu˛u c o˛ rafyaya 
olan etkisi ve elbette orman varlı˛ ı ile 
küresel etkisi son derece önemli bir 
ekosistemdir.

Fakat yıllar içinde Kuzey Ormanları’nın 
u˛ radı˛ ı tahribat sonucunda orman 
alanlarını azalması, ekosistemin zarar 
görmesi, habitat parçalanması, yer altı ve 
yer üstü sularının azalması ya°anmı° v e 
bu tahripler iklim krizi ile mücadelede bu 
co˛ rafyayı zayıf dü°ürmü°tür.

Bugün gelinen noktada Kuzey Ormanları 
co˛ rafyası a°ır ı hava olayları, orman 
yangınları, ormanın istilacı türler 
kar°ısında zayıf kalması, biyoçe°itlili˛ in 
azalması riskleri, türlerin göçünde 
ya°anacakların belirsizli˛ i, kuraklık gibi 
iklim krizinin problemleri ile kar°ı 
kar°ıyadır.
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Düzce, Akçakoca, Esmahanım Village

Ömerli Dam, İstanbul



Fosil yakıt kullanımı, ormansızla°ma, 
tarımsal faaliyet vb. insan kaynaklı 
etkinlikler, özellikle sanayi devrimiyle 
birlikte, metan, karbondioksit gibi do˛al 
sera gazları emisyonlarında önemli 
ölçüde artı°a neden olmu°tur . 

Atmosferde sera gazları emisyonlarında 
meydana gelen bu artı° do˛al ser a 
etkisinin bozulmasına ve atmosferin 
ısınmasına neden olmu° 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 de˛ i°ik li˛ i su kaynaklarının 
azalması, besin kıtlı˛ ı, enerji sıkıntısı, 
kuraklık, çölle°me, göç gibi sosyo-ekono-
mik ve politik etkileri yanında, do˛al 
peyzaj dokusunun bozulması, ekosis-
temler, türler ve gen kaynakları gibi 
biyolojik çe°itlili˛ in temel parçaları olan 
sistemleri de olumsuz etkilemektedir.  

Su kaynaklarının zarar görmesine kar°ın 
olu°abilecek a°ırı kuraklık, topra˛ ın 
do˛al y apısını yitirmesine, tuzlanma, 
çorakla°ma gibi bir takım olaylarla 
canlıların gerek ya°ama alanı gerekse tür 
bakımından çe°itlili˛ ini tehlikeye 
sokacaktır. A°ırı kuraklı˛ ın arkasından 
gelecek olan a°ırı ya˛ ı°lar ise, virüs 
mutasyonlarını hızlandırabilir. Bu da az 
rastlanan ya da tamamen yok olan birçok 
hastalı˛ ın tekrar ortaya çıkması ve 
yaygınla°ması ile sonuçlanabilir. Bununla 
birlikte böcek yumurtalarının ölmesini 
sa˛la yan gece ve kı° so˛uk larının 
haÿˆemesi ber aberinde 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.

A˛açlar a yrıca yaprakları üzerinden 
saldıkları suyla çevredeki havanın daha 
nemli ve serin olmasını sa˛lar . Kuzey 
Ormanları da bulundu˛u c o˛ rafyaya 
olan etkisi ve elbette orman varlı˛ ı ile 
küresel etkisi son derece önemli bir 
ekosistemdir.

Fakat yıllar içinde Kuzey Ormanları’nın 
u˛ radı˛ ı tahribat sonucunda orman 
alanlarını azalması, ekosistemin zarar 
görmesi, habitat parçalanması, yer altı ve 
yer üstü sularının azalması ya°anmı° v e 
bu tahripler iklim krizi ile mücadelede bu 
co˛ rafyayı zayıf dü°ürmü°tür.

Bugün gelinen noktada Kuzey Ormanları 
co˛ rafyası a°ır ı hava olayları, orman 
yangınları, ormanın istilacı türler 
kar°ısında zayıf kalması, biyoçe°itlili˛ in 
azalması riskleri, türlerin göçünde 
ya°anacakların belirsizli˛ i, kuraklık gibi 
iklim krizinin problemleri ile kar°ı 
kar°ıyadır.
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Forest Fire, Sakarya ForestFosil yakıt kullanımı, ormansızla°ma, 
tarımsal faaliyet vb. insan kaynaklı 
etkinlikler, özellikle sanayi devrimiyle 
birlikte, metan, karbondioksit gibi do˛al 
sera gazları emisyonlarında önemli 
ölçüde artı°a neden olmu°tur . 

Atmosferde sera gazları emisyonlarında 
meydana gelen bu artı° do˛al ser a 
etkisinin bozulmasına ve atmosferin 
ısınmasına neden olmu° 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 de˛ i°ik li˛ i su kaynaklarının 
azalması, besin kıtlı˛ ı, enerji sıkıntısı, 
kuraklık, çölle°me, göç gibi sosyo-ekono-
mik ve politik etkileri yanında, do˛al 
peyzaj dokusunun bozulması, ekosis-
temler, türler ve gen kaynakları gibi 
biyolojik çe°itlili˛ in temel parçaları olan 
sistemleri de olumsuz etkilemektedir.  

˝nsan kaynaklı faaliyetlere dayalı, geri 
dönü°ümü zor hatta imkânsız olan 
”küresel ısınma ve küresel iklim 
de˛ i°ik li˛ inin” gerçekle°ti˛ i girilen bu 
karma°ık süreci günümüzde artık ‘iklim 
krizi’ olarak de˛er lendirmek daha do˛ ru 
olmaktadır.

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

Karasal ekosistemlerin nirengi ta°ı olan 
bitki türleri, yalnızca belirli bir dizi iklim 
ko°ulları altında ba°arılı bir °ekilde 
üreyip, büyüyebilmektedir. Bu ko°ullar 
de˛ i°ti˛ i 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 da˛ ılımında ve 
bölgesel vejetasyon kompozisyonunda 
meydana gelen de˛ i°ik likler, iklim 
sistemi üzerinde bir takım sonuçlar 
do˛ur abilir. Yüksek enlemlerde, örne˛ in, 
çalı tundra vejetasyonunun a˛açlar la yer 
de˛ i°tirmesi, radyasyon dengesinde 
gözle görülür bir etkiye neden olabilir. 
Bu durum ise bölgesel ve küresel iklim 
krizini artırabilir. ˝klim krizinin, kısıtlı iklim 
ve habitat gereksinimlerine ve sınırlı göç 
kabiliyetlerine sahip bitki türleri ba°ta 
olmak üzere, türlerin yok olmasını 
°iddetlendirece˛ i tahmin edilmektedir.

Su kaynaklarının zarar görmesine kar°ın 
olu°abilecek a°ırı kuraklık, topra˛ ın 
do˛al y apısını yitirmesine, tuzlanma, 
çorakla°ma gibi bir takım olaylarla 
canlıların gerek ya°ama alanı gerekse tür 
bakımından çe°itlili˛ ini tehlikeye 
sokacaktır. A°ırı kuraklı˛ ın arkasından 
gelecek olan a°ırı ya˛ ı°lar ise, virüs 
mutasyonlarını hızlandırabilir. Bu da az 
rastlanan ya da tamamen yok olan birçok 
hastalı˛ ın tekrar ortaya çıkması ve 
yaygınla°ması ile sonuçlanabilir. Bununla 
birlikte böcek yumurtalarının ölmesini 
sa˛la yan gece ve kı° so˛uk larının 
haÿˆemesi ber aberinde 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.

A˛açlar a yrıca yaprakları üzerinden 
saldıkları suyla çevredeki havanın daha 
nemli ve serin olmasını sa˛lar . Kuzey 
Ormanları da bulundu˛u c o˛ rafyaya 
olan etkisi ve elbette orman varlı˛ ı ile 
küresel etkisi son derece önemli bir 
ekosistemdir.

Fakat yıllar içinde Kuzey Ormanları’nın 
u˛ radı˛ ı tahribat sonucunda orman 
alanlarını azalması, ekosistemin zarar 
görmesi, habitat parçalanması, yer altı ve 
yer üstü sularının azalması ya°anmı° v e 
bu tahripler iklim krizi ile mücadelede bu 
co˛ rafyayı zayıf dü°ürmü°tür.

Bugün gelinen noktada Kuzey Ormanları 
co˛ rafyası a°ır ı hava olayları, orman 
yangınları, ormanın istilacı türler 
kar°ısında zayıf kalması, biyoçe°itlili˛ in 
azalması riskleri, türlerin göçünde 
ya°anacakların belirsizli˛ i, kuraklık gibi 
iklim krizinin problemleri ile kar°ı 
kar°ıyadır.
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In addition, changes in plant species 
distribution and regional vegetation 
composition may have some consequences 
on the climate system. At high latitudes, for 
example, the displacement of shrub tundra 
vegetation by trees can have a noticeable 
effect on the radiation balance. This situation 
may increase the regional and global climate 
crisis.

The climate crisis is predicted to exacerbate 
species extinctions, particularly plant species 
with limited climate and habitat 
requirements and limited migration 
capabilities. Extreme drought will endanger 
the diversity of living things, both in terms of 
habitat and species, with some events such 
as loss of the natural structure of the soil, 
salinization and barrenness. The heavy rains 
that will follow the extreme drought can 
accelerate virus mutations. This may result in 
the re-emergence and spread of many rare or 
completely absent diseases. However, the 
relief of night and winter cold, which causes 
the death of insect eggs, brings with it many 
problems.

The forest ecosystem is extremely important 
in the fight against the climate crisis. It has a 
forest climate regulatory effect; forests filter 
dust particles in the air, release oxygen into 
the atmosphere, contribute to the reduction 
of the greenhouse effect and the regularity of 
groundwater. Trees also make the 
surrounding air more humid and cooler with 
the water they release through their leaves.



Fosil yakıt kullanımı, ormansızla°ma, 
tarımsal faaliyet vb. insan kaynaklı 
etkinlikler, özellikle sanayi devrimiyle 
birlikte, metan, karbondioksit gibi do˛al 
sera gazları emisyonlarında önemli 
ölçüde artı°a neden olmu°tur . 

Atmosferde sera gazları emisyonlarında 
meydana gelen bu artı° do˛al ser a 
etkisinin bozulmasına ve atmosferin 
ısınmasına neden olmu° 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 de˛ i°ik li˛ i su kaynaklarının 
azalması, besin kıtlı˛ ı, enerji sıkıntısı, 
kuraklık, çölle°me, göç gibi sosyo-ekono-
mik ve politik etkileri yanında, do˛al 
peyzaj dokusunun bozulması, ekosis-
temler, türler ve gen kaynakları gibi 
biyolojik çe°itlili˛ in temel parçaları olan 
sistemleri de olumsuz etkilemektedir.  

˝nsan kaynaklı faaliyetlere dayalı, geri 
dönü°ümü zor hatta imkânsız olan 
”küresel ısınma ve küresel iklim 
de˛ i°ik li˛ inin” gerçekle°ti˛ i girilen bu 
karma°ık süreci günümüzde artık ‘iklim 
krizi’ olarak de˛er lendirmek daha do˛ ru 
olmaktadır.

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

Karasal ekosistemlerin nirengi ta°ı olan 
bitki türleri, yalnızca belirli bir dizi iklim 
ko°ulları altında ba°arılı bir °ekilde 
üreyip, büyüyebilmektedir. Bu ko°ullar 
de˛ i°ti˛ i 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 da˛ ılımında ve 
bölgesel vejetasyon kompozisyonunda 
meydana gelen de˛ i°ik likler, iklim 
sistemi üzerinde bir takım sonuçlar 
do˛ur abilir. Yüksek enlemlerde, örne˛ in, 
çalı tundra vejetasyonunun a˛açlar la yer 
de˛ i°tirmesi, radyasyon dengesinde 
gözle görülür bir etkiye neden olabilir. 
Bu durum ise bölgesel ve küresel iklim 
krizini artırabilir. ˝klim krizinin, kısıtlı iklim 
ve habitat gereksinimlerine ve sınırlı göç 
kabiliyetlerine sahip bitki türleri ba°ta 
olmak üzere, türlerin yok olmasını 
°iddetlendirece˛ i tahmin edilmektedir.

Su kaynaklarının zarar görmesine kar°ın 
olu°abilecek a°ırı kuraklık, topra˛ ın 
do˛al y apısını yitirmesine, tuzlanma, 
çorakla°ma gibi bir takım olaylarla 
canlıların gerek ya°ama alanı gerekse tür 
bakımından çe°itlili˛ ini tehlikeye 
sokacaktır. A°ırı kuraklı˛ ın arkasından 
gelecek olan a°ırı ya˛ ı°lar ise, virüs 
mutasyonlarını hızlandırabilir. Bu da az 
rastlanan ya da tamamen yok olan birçok 
hastalı˛ ın tekrar ortaya çıkması ve 
yaygınla°ması ile sonuçlanabilir. Bununla 
birlikte böcek yumurtalarının ölmesini 
sa˛la yan gece ve kı° so˛uk larının 
haÿˆemesi ber aberinde 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.

A˛açlar a yrıca yaprakları üzerinden 
saldıkları suyla çevredeki havanın daha 
nemli ve serin olmasını sa˛lar . Kuzey 
Ormanları da bulundu˛u c o˛ rafyaya 
olan etkisi ve elbette orman varlı˛ ı ile 
küresel etkisi son derece önemli bir 
ekosistemdir.

Fakat yıllar içinde Kuzey Ormanları’nın 
u˛ radı˛ ı tahribat sonucunda orman 
alanlarını azalması, ekosistemin zarar 
görmesi, habitat parçalanması, yer altı ve 
yer üstü sularının azalması ya°anmı° v e 
bu tahripler iklim krizi ile mücadelede bu 
co˛ rafyayı zayıf dü°ürmü°tür.

Bugün gelinen noktada Kuzey Ormanları 
co˛ rafyası a°ır ı hava olayları, orman 
yangınları, ormanın istilacı türler 
kar°ısında zayıf kalması, biyoçe°itlili˛ in 
azalması riskleri, türlerin göçünde 
ya°anacakların belirsizli˛ i, kuraklık gibi 
iklim krizinin problemleri ile kar°ı 
kar°ıyadır.
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Orman yangını, Sakarya İl OrmanıFosil yakıt kullanımı, ormansızla°ma, 
tarımsal faaliyet vb. insan kaynaklı 
etkinlikler, özellikle sanayi devrimiyle 
birlikte, metan, karbondioksit gibi do˛al 
sera gazları emisyonlarında önemli 
ölçüde artı°a neden olmu°tur . 

Atmosferde sera gazları emisyonlarında 
meydana gelen bu artı° do˛al ser a 
etkisinin bozulmasına ve atmosferin 
ısınmasına neden olmu° 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 de˛ i°ik li˛ i su kaynaklarının 
azalması, besin kıtlı˛ ı, enerji sıkıntısı, 
kuraklık, çölle°me, göç gibi sosyo-ekono-
mik ve politik etkileri yanında, do˛al 
peyzaj dokusunun bozulması, ekosis-
temler, türler ve gen kaynakları gibi 
biyolojik çe°itlili˛ in temel parçaları olan 
sistemleri de olumsuz etkilemektedir.  

˝nsan kaynaklı faaliyetlere dayalı, geri 
dönü°ümü zor hatta imkânsız olan 
”küresel ısınma ve küresel iklim 
de˛ i°ik li˛ inin” gerçekle°ti˛ i girilen bu 
karma°ık süreci günümüzde artık ‘iklim 
krizi’ olarak de˛er lendirmek daha do˛ ru 
olmaktadır.

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

Karasal ekosistemlerin nirengi ta°ı olan 
bitki türleri, yalnızca belirli bir dizi iklim 
ko°ulları altında ba°arılı bir °ekilde 
üreyip, büyüyebilmektedir. Bu ko°ullar 
de˛ i°ti˛ i 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 da˛ ılımında ve 
bölgesel vejetasyon kompozisyonunda 
meydana gelen de˛ i°ik likler, iklim 
sistemi üzerinde bir takım sonuçlar 
do˛ur abilir. Yüksek enlemlerde, örne˛ in, 
çalı tundra vejetasyonunun a˛açlar la yer 
de˛ i°tirmesi, radyasyon dengesinde 
gözle görülür bir etkiye neden olabilir. 
Bu durum ise bölgesel ve küresel iklim 
krizini artırabilir. ˝klim krizinin, kısıtlı iklim 
ve habitat gereksinimlerine ve sınırlı göç 
kabiliyetlerine sahip bitki türleri ba°ta 
olmak üzere, türlerin yok olmasını 
°iddetlendirece˛ i tahmin edilmektedir.
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The Northern Forests are an extremely 
important ecosystem with it’s impact on the 
geography and, of course, its global impact 
owing to the presence of forests. However, 
over the years, as a result of the destruction 
of the northern forests, there has been a 
decrease in forest areas, damage to the 
ecosystem, habitat fragmentation, decrease 
in underground and surface waters, and 
these destructions have weakened this 
geography in the fight against the climate 
crisis.

At this point, the geography of the Northern 
Forests is faced with the problems of the 
climate crisis; such as extreme weather 
events, forest fires, the weakness of the forest 
against invasive species, the risks of 
decreasing biodiversity, the uncertainty of 
the migration of species, and drought.



Northern Forests Threat Destruction Elements sanayine dayalı cılız sermayenin ucuz
i°gücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu kaçak
yapıla°ma önce görmezden gelinmi°,
ilerleyen yıllardaki hükümetlerce çıkarılan
bir çok uygulama ve af yasaları ile te°vik
edilmi°tir.

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

yönelen ilk tehdit/tahrip unsurlarından
biri olmu°tur. Anadolu kırsalından
˝stanbul ve bölgeye ba°layan yo˛un göç
dalgaları Kuzey Ormanları co˛ rafyasında-
ki tarım topra˛ ı, çayır, mera gibi açık alan-
ların kaçak yapı ilçelerine dönü°mesine
yol açmı°tır. ˝stanbul plansız/kontrolsüz
halde batı-do˛u ekseni ve daha sonraları
kuzeye do˛ ru büyük bir hızla büyümeye
ba°lamı°tır .

Özellikle 80’lerden sonra hızla uygulama-
ya geçilen yeni liberal kentle°me politi-
kaları bir yandan ormanı in°aat ya˛ ması-
na açık hale getirirken bir yandan da 
kaçak yapıla°mayla i°gal edilmi° orman 
alanlarının sermaye lehine transferini 
hede˙emi°tir .

Ormanlık alanların tahribine/yapıla°ması-
na göz yuman yetkililer, ilgili bakanlıklar

ve yerel yönetimler giderek bunun bizzat
uygulayıcısı haline gelmi°, Kuzey Orman-
ları’nın içinde lekeler halinde büyümeye
ba°layan ‘yeni’ yerle°im bölgelerinin
ortaya çıkmasına sebep olmu°lardır.

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 makinele°me politikal-
arı sonucu ‘kırdan kente göç’ olarak
tanımlanan yo˛un nüfus hareketlerine
u˛ rayan ilk co˛ rafyalardan biri olmu°tur.

˝stanbul ve çevresinde yo˛ unla°tırılan
sanayi faaliyetlerinde çalı°mak üzere
°ehre yönelen emek göçünü kar°ılayabi-

lecek bir konut sto˛u ve altyapı bulun-
mamaktadır. ˝stanbul’a yı˛ ılan yeni ve
genç emek gücü, barınma ihtiyacını
büyük bölümü hazine/vakıf/belediye
gibi kamuya ait bulunan ve yine büyük
kısmı Kuzey Ormanları co˛ rafyası içinde
kalan arazilere kaçak/sa˛ lıksız yapılar
yaparak ‘çözmeye’ giri°mi°tir.

s̋tanbul’daki arazi mülkiyet yapısı, montaj

sanayine dayalı cılız sermayenin ucuz
i°gücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu kaçak
yapıla°ma önce görmezden gelinmi°,
ilerleyen yıllardaki hükümetlerce çıkarılan
bir çok uygulama ve af yasaları ile te°vik
edilmi°tir.

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

yönelen ilk tehdit/tahrip unsurlarından
biri olmu°tur. Anadolu kırsalından
˝stanbul ve bölgeye ba°layan yo˛un göç
dalgaları Kuzey Ormanları co˛ rafyasında-
ki tarım topra˛ ı, çayır, mera gibi açık alan-
ların kaçak yapı ilçelerine dönü°mesine
yol açmı°tır. ˝stanbul plansız/kontrolsüz
halde batı-do˛u ekseni ve daha sonraları
kuzeye do˛ ru büyük bir hızla büyümeye
ba°lamı°tır .

Özellikle 80’lerden sonra hızla uygulama-
ya geçilen yeni liberal kentle°me politi-
kaları bir yandan ormanı in°aat ya˛ ması-
na açık hale getirirken bir yandan da 
kaçak yapıla°mayla i°gal edilmi° orman 
alanlarının sermaye lehine transferini 
hede˙emi°tir .

Ormanlık alanların tahribine/yapıla°ması-
na göz yuman yetkililer, ilgili bakanlıklar

ve yerel yönetimler giderek bunun bizzat
uygulayıcısı haline gelmi°, Kuzey Orman-
ları’nın içinde lekeler halinde büyümeye
ba°layan ‘yeni’ yerle°im bölgelerinin
ortaya çıkmasına sebep olmu°lardır.

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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Çekmeköy, İstanbulÇekmeköy, İstanbul

3. Havalimanı, İstanbul

Northern Forests;  After the 1950s, as a 
result of the import substitution industry 
and mechanization policies of the future in 
agriculture, it became one of the 
geographies where intensive population 
movements, defined as 'migration from 
rural to urban', were experienced.

There is no housing stock and 
infrastructure that can meet the labor 
migration coming to the city to work in 
industrial activities concentrated in

Istanbul and its surroundings.  The new and 
young labor force accumulating in Istanbul 
tried to 'solve' the need for shelter by 
constructing illegal/unhealthy structures 
on lands, most of which belong to the 
public, such as the treasury/foundation/
municipality mostly in the Northern Forests 
geography.

This lawlessness was first ignored and 
encouraged by many practices and 
amnesty laws enacted by construction in 



Kuzey Ormanları Tehdit Tahrip Unsurları
Kuzey Ormanları; 1950'lerden sonra
dönem hükümetlerinin ithal ikameci 
sanayi ve tarımda makinele°me politikal-
arı sonucu ‘kırdan kente göç’ olarak
tanımlanan yo˛un nüfus hareketlerine 
u˛ rayan ilk co˛ rafyalardan biri olmu°tur.

˝stanbul ve çevresinde yo˛ unla°tırılan 
sanayi faaliyetlerinde çalı°mak üzere 
°ehre yönelen emek göçünü kar°ılayabi-

lecek bir konut sto˛u ve altyapı bulun-
mamaktadır. ˝stanbul’a yı˛ ılan yeni ve
genç emek gücü, barınma ihtiyacını 
büyük bölümü hazine/vakıf/belediye 
gibi kamuya ait bulunan ve yine büyük
kısmı Kuzey Ormanları co˛ rafyası içinde
kalan arazilere kaçak/sa˛ lıksız yapılar
yaparak ‘çözmeye’ giri°mi°tir.

s̋tanbul’daki arazi mülkiyet yapısı, montaj

sanayine dayalı cılız sermayenin ucuz
i°gücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu kaçak
yapıla°ma önce görmezden gelinmi°,
ilerleyen yıllardaki hükümetlerce çıkarılan
bir çok uygulama ve af yasaları ile te°vik
edilmi°tir.

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

yönelen ilk tehdit/tahrip unsurlarından
biri olmu°tur. Anadolu kırsalından
˝stanbul ve bölgeye ba°layan yo˛un göç
dalgaları Kuzey Ormanları co˛ rafyasında-
ki tarım topra˛ ı, çayır, mera gibi açık alan-
ların kaçak yapı ilçelerine dönü°mesine
yol açmı°tır. ˝stanbul plansız/kontrolsüz
halde batı-do˛u ekseni ve daha sonraları
kuzeye do˛ ru büyük bir hızla büyümeye
ba°lamı°tır .

Özellikle 80’lerden sonra hızla uygulama-
ya geçilen yeni liberal kentle°me politi-
kaları bir yandan ormanı in°aat ya˛ ması-
na açık hale getirirken bir yandan da 
kaçak yapıla°mayla i°gal edilmi° orman 
alanlarının sermaye lehine transferini 
hede˙emi°tir .

Ormanlık alanların tahribine/yapıla°ması-
na göz yuman yetkililer, ilgili bakanlıklar

ve yerel yönetimler giderek bunun bizzat
uygulayıcısı haline gelmi°, Kuzey Orman-
ları’nın içinde lekeler halinde büyümeye
ba°layan ‘yeni’ yerle°im bölgelerinin
ortaya çıkmasına sebep olmu°lardır.

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 makinele°me politikal-
arı sonucu ‘kırdan kente göç’ olarak
tanımlanan yo˛un nüfus hareketlerine
u˛ rayan ilk co˛ rafyalardan biri olmu°tur.

˝stanbul ve çevresinde yo˛ unla°tırılan
sanayi faaliyetlerinde çalı°mak üzere
°ehre yönelen emek göçünü kar°ılayabi-

lecek bir konut sto˛u ve altyapı bulun-
mamaktadır. ˝stanbul’a yı˛ ılan yeni ve
genç emek gücü, barınma ihtiyacını
büyük bölümü hazine/vakıf/belediye
gibi kamuya ait bulunan ve yine büyük
kısmı Kuzey Ormanları co˛ rafyası içinde
kalan arazilere kaçak/sa˛ lıksız yapılar
yaparak ‘çözmeye’ giri°mi°tir.

s̋tanbul’daki arazi mülkiyet yapısı, montaj

Özellikle 80’lerden sonra hızla uygulama-
ya geçilen yeni liberal kentle°me politi-
kaları bir yandan ormanı in°aat ya˛ ması-
na açık hale getirirken bir yandan da 
kaçak yapıla°mayla i°gal edilmi° orman 
alanlarının sermaye lehine transferini 
hede˙emi°tir .

Ormanlık alanların tahribine/yapıla°ması-
na göz yuman yetkililer, ilgili bakanlıklar

ve yerel yönetimler giderek bunun bizzat
uygulayıcısı haline gelmi°, Kuzey Orman-
ları’nın içinde lekeler halinde büyümeye
ba°layan ‘yeni’ yerle°im bölgelerinin
ortaya çıkmasına sebep olmu°lardır.

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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Çekmeköy, İstanbulÇekmeköy, İstanbul

Istanbul, 3rd. Airport

the following years, due to reasons such as 
land ownership in Istanbul and the weak 
capital on the assembly industry needed 
cheap labor.

'Distorted urbanization', which means the 
uncontrolled, unplanned growth of urban 
space in points, has been one of the first 
threat/destruction elements against the 
Northern Forests.  The intense migration 
waves that started from the Anatolian 
countryside towards Istanbul and the  

region caused the open areas such as 
agricultural lands, meadows and pastures in 
the Northern Forests geography to turn into 
illegal settlement areas, gradually becoming 
illegal settlement areas.  Istanbul started to 
grow rapidly on the west-east axis, then 
towards the north in an unplanned/
uncontrolled way.

The new liberal urbanization policies, which 
were put into practice especially after the 
80s, on the one hand made the forest open 



Kuzey Ormanları; 1950'lerden sonra
dönem hükümetlerinin ithal ikameci
sanayi ve tarımda makinele°me politikal-
arı sonucu ‘kırdan kente göç’ olarak
tanımlanan yo˛un nüfus hareketlerine
u˛ rayan ilk co˛ rafyalardan biri olmu°tur.

˝stanbul ve çevresinde yo˛ unla°tırılan
sanayi faaliyetlerinde çalı°mak üzere
°ehre yönelen emek göçünü kar°ılayabi-

lecek bir konut sto˛u ve altyapı bulun-
mamaktadır. ˝stanbul’a yı˛ ılan yeni ve
genç emek gücü, barınma ihtiyacını
büyük bölümü hazine/vakıf/belediye
gibi kamuya ait bulunan ve yine büyük
kısmı Kuzey Ormanları co˛ rafyası içinde
kalan arazilere kaçak/sa˛ lıksız yapılar
yaparak ‘çözmeye’ giri°mi°tir.

s̋tanbul’daki arazi mülkiyet yapısı, montaj

sanayine dayalı cılız sermayenin ucuz
i°gücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu kaçak
yapıla°ma önce görmezden gelinmi°,
ilerleyen yıllardaki hükümetlerce çıkarılan
bir çok uygulama ve af yasaları ile te°vik
edilmi°tir.

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

yönelen ilk tehdit/tahrip unsurlarından
biri olmu°tur. Anadolu kırsalından
˝stanbul ve bölgeye ba°layan yo˛un göç
dalgaları Kuzey Ormanları co˛ rafyasında-
ki tarım topra˛ ı, çayır, mera gibi açık alan-
ların kaçak yapı ilçelerine dönü°mesine
yol açmı°tır. ˝stanbul plansız/kontrolsüz
halde batı-do˛u ekseni ve daha sonraları
kuzeye do˛ ru büyük bir hızla büyümeye
ba°lamı°tır .

to building plunder, on the other hand, 
aimed at transferring the forested areas 
occupied by illegal construction in favor of 
capital. 

Authorities, relevant ministries and local 
administrations that condoned the 
destruction/construction of forest areas 
have gradually become implementers of 
this and this has led to the emergence of 
'new' settlements that started to grow as 
spots in the Northern Forests.

The most irregular forms of this destruction 
factor, which causes habitat fragmentation, 
which is the biggest threat to the forest 
ecosystem, continue today.

The titles determined within the scope of the 
Northern Forests Threat and Destruction 
Report;  It covers all of the current problems 
stated in the focus group meetings held 
within the scope of the project and the 
threats and destruction factors that stand 
out in the monitoring study carried out 
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Around Elmalı Dam, Beykoz, İstanbul

Istanbul Alibey Dam, Mağlova Aqueduct

Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu
kapsamında belirlenen ba°lık lar; odak
grup toplantılarında belirtilen güncel
sorunların ve Kuzey Ormanları Ara°tırma
Derne˛ i bünyesinde yapılan izleme
çalı°masında öne çıkan tehdit - tahrip
unsurlarının tamamını kapsamaktadır.
Kuzey Ormanları’nı bölen, parçalayan,
ekosistem bütünlü˛ünü bozan ve
yaban hayatına zarar veren tüm projeler

tehdit ve tahrip niteli˛ i ta°ımaktadır.
Yapılaca˛ ı açıklanan/duyurulan projeler
tehdit niteli˛ inde olup yapımına ba°la-
nan/tamamlanıp faaliyete geçen projeler
tahrip niteli˛ indedir. Kuzey Ormanları’nı
tehdit/tahrip eden unsurlar üzerine
gerçekle°tir ilen odak grup toplantıları
ve yapılan ara°tırmalar sonucunda, böl-
genin yo˛un bir tehdit ve tahrip altında
bulundu˛u görülmü°tür.
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Taş ocakları, Belgrad Ormanı, İstanbul

3. Köprü, İstanbul



Kuzey Ormanları; 1950'lerden sonra
dönem hükümetlerinin ithal ikameci
sanayi ve tarımda makinele°me politikal-
arı sonucu ‘kırdan kente göç’ olarak
tanımlanan yo˛un nüfus hareketlerine
u˛ rayan ilk co˛ rafyalardan biri olmu°tur.

˝stanbul ve çevresinde yo˛ unla°tırılan
sanayi faaliyetlerinde çalı°mak üzere
°ehre yönelen emek göçünü kar°ılayabi-

lecek bir konut sto˛u ve altyapı bulun-
mamaktadır. ˝stanbul’a yı˛ ılan yeni ve
genç emek gücü, barınma ihtiyacını
büyük bölümü hazine/vakıf/belediye
gibi kamuya ait bulunan ve yine büyük
kısmı Kuzey Ormanları co˛ rafyası içinde
kalan arazilere kaçak/sa˛ lıksız yapılar
yaparak ‘çözmeye’ giri°mi°tir.

s̋tanbul’daki arazi mülkiyet yapısı, montaj

sanayine dayalı cılız sermayenin ucuz
i°gücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu kaçak
yapıla°ma önce görmezden gelinmi°,
ilerleyen yıllardaki hükümetlerce çıkarılan
bir çok uygulama ve af yasaları ile te°vik
edilmi°tir.

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

yönelen ilk tehdit/tahrip unsurlarından
biri olmu°tur. Anadolu kırsalından
˝stanbul ve bölgeye ba°layan yo˛un göç
dalgaları Kuzey Ormanları co˛ rafyasında-
ki tarım topra˛ ı, çayır, mera gibi açık alan-
ların kaçak yapı ilçelerine dönü°mesine
yol açmı°tır. ˝stanbul plansız/kontrolsüz
halde batı-do˛u ekseni ve daha sonraları
kuzeye do˛ ru büyük bir hızla büyümeye
ba°lamı°tır .

Özellikle 80’lerden sonra hızla uygulama-
ya geçilen yeni liberal kentle°me politi-
kaları bir yandan ormanı in°aat ya˛ ması-
na açık hale getirirken bir yandan da 
kaçak yapıla°mayla i°gal edilmi° orman 
alanlarının sermaye lehine transferini 
hede˙emi°tir .

Ormanlık alanların tahribine/yapıla°ması-
na göz yuman yetkililer, ilgili bakanlıklar

ve yerel yönetimler giderek bunun bizzat
uygulayıcısı haline gelmi°, Kuzey Orman-
ları’nın içinde lekeler halinde büyümeye
ba°layan ‘yeni’ yerle°im bölgelerinin
ortaya çıkmasına sebep olmu°lardır.

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

within the Northern Forests Research 
Association. All projects that divide and 
disintegrate the Northern Forests, 
disrupt the integrity of the ecosystem 
and harm wildlife are threatening/
destructive.  Projects announced/
announced to be built are in the nature 
of threats, projects that have been 
started/completed and put into 
operation are in the nature of 
destruction. As a result of the focus 

group meetings and researches on the 
elements that threaten/destroy the Northern 
Forests, it has been seen that the 
region is under intense threat and 
destruction.  
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Quarries in Istanbul Belgrad Forest

Istanbul 3rd. Bridge



Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu
kapsamında belirlenen ba°lık lar; odak
grup toplantılarında belirtilen güncel
sorunların ve Kuzey Ormanları Ara°tırma
Derne˛ i bünyesinde yapılan izleme
çalı°masında öne çıkan tehdit - tahrip
unsurlarının tamamını kapsamaktadır.
Kuzey Ormanları’nı bölen, parçalayan,
ekosistem bütünlü˛ünü bozan ve
yaban hayatına zarar veren tüm projeler

tehdit ve tahrip niteli˛ i ta°ımaktadır.
Yapılaca˛ ı açıklanan/duyurulan projeler
tehdit niteli˛ inde olup yapımına ba°la-
nan/tamamlanıp faaliyete geçen projeler
tahrip niteli˛ indedir. Kuzey Ormanları’nı
tehdit/tahrip eden unsurlar üzerine
gerçekle°tir ilen odak grup toplantıları
ve yapılan ara°tırmalar sonucunda, böl-
genin yo˛un bir tehdit ve tahrip altında
bulundu˛u görülmü°tür.

In addition, as seen in the monitoring studies 
carried out within the scope of the Northern 
Forests Monitoring Report carried out by the 
Northern Forests Research Association, these 
threats/destruction elements are 30 in total 
and are listed as follows:

1. Mega Rent-Seeking Projects (5 units)

1.1.  Bridge and Northern Marmara Motorway
1.2.  Third Airport and complementary 
transportation projects (Metro line etc.)
1.3.  Channel Istanbul  

1.4.  Çanakkale Bridge
1.5.  Osmangazi Bridge and Gebze-
Orhangazi-Izmir Highway

2. Power Plants (5 units)

2.1.  thermal power plants
2.2.  nuclear power plant
2.3.  Wind Power Plants (WPP)
2.4.  Geothermic Power Plants (JES)
2.5.  Hydroelectric Power Plants (HEPP)
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Istanbul Sultangazi District, Forest fire in Cebeci stone quarries

Marmara Sea, Mucilage

Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu
kapsamında belirlenen ba°lık lar; odak
grup toplantılarında belirtilen güncel
sorunların ve Kuzey Ormanları Ara°tırma
Derne˛ i bünyesinde yapılan izleme
çalı°masında öne çıkan tehdit - tahrip
unsurlarının tamamını kapsamaktadır.
Kuzey Ormanları’nı bölen, parçalayan,
ekosistem bütünlü˛ünü bozan ve
yaban hayatına zarar veren tüm projeler

tehdit ve tahrip niteli˛ i ta°ımaktadır.
Yapılaca˛ ı açıklanan/duyurulan projeler
tehdit niteli˛ inde olup yapımına ba°la-
nan/tamamlanıp faaliyete geçen projeler
tahrip niteli˛ indedir. Kuzey Ormanları’nı
tehdit/tahrip eden unsurlar üzerine
gerçekle°tir ilen odak grup toplantıları
ve yapılan ara°tırmalar sonucunda, böl-
genin yo˛un bir tehdit ve tahrip altında
bulundu˛u görülmü°tür.

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 ˝ir ketleri

11.Yasa ve yönetmelik de˛ i°ik likleri

12. Av Faaliyetleri ve Yaban Hayatı Tahribi

13. ˙n°aat ve Yapıla°ma Faaliyetleri

14. Tarım Alanlarının Yapıla°maya
Açılması

15.Altyapı Faaliyetleri

16. Rus Do˛algaz Ha ttı Projesi ‘Türk Akım’

17. Ormancılık Endüstrisi

18. ˙klim Krizi

19. Kopan Orman Alanları - Habitat Kaybı

20. Sokak Hayvanları Terki

21. Deÿnecilik 
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Belgrad Ormanları’nda piknikçi tahribi

Kocaeli mevkiilerinde vurulmuş bir karaca



Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu
kapsamında belirlenen ba°lık lar; odak
grup toplantılarında belirtilen güncel
sorunların ve Kuzey Ormanları Ara°tırma
Derne˛ i bünyesinde yapılan izleme
çalı°masında öne çıkan tehdit - tahrip
unsurlarının tamamını kapsamaktadır.
Kuzey Ormanları’nı bölen, parçalayan,
ekosistem bütünlü˛ünü bozan ve
yaban hayatına zarar veren tüm projeler

tehdit ve tahrip niteli˛ i ta°ımaktadır.
Yapılaca˛ ı açıklanan/duyurulan projeler
tehdit niteli˛ inde olup yapımına ba°la-
nan/tamamlanıp faaliyete geçen projeler
tahrip niteli˛ indedir. Kuzey Ormanları’nı
tehdit/tahrip eden unsurlar üzerine
gerçekle°tir ilen odak grup toplantıları
ve yapılan ara°tırmalar sonucunda, böl-
genin yo˛un bir tehdit ve tahrip altında
bulundu˛u görülmü°tür.

Kuzey Ormanları Ara°tırma Derne˛ i’nin
gerçekle°tirdi˛ i Kuzey Ormanları ˝zleme
çalı°malarında da görüldü˛ü üzere Kuzey
Ormanları Co˛ rafyası’nı tehdit ve tahrip
eden unsurlar toplamda 30 adet olup
°öyle sıralanmı°tır :

1. Mega Rant Projeleri (5 adet)
1.1. Köprü ve Kuzey Marmara Otobanı
1.2. Üçüncü Havalimanı ve tamamlayıcı
ula°tırma projeleri (Metro hattı vb.)
1.3. Kanal ˝stanbul

1.4. Çanakkale Köprüsü
1.5. Osmangazi Köprüsü ve
Gebze-Orhangazi-˝zmir 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 ba°lık lar; odak
grup toplantılarında belirtilen güncel
sorunların ve Kuzey Ormanları Ara°tırma
Derne˛ i bünyesinde yapılan izleme
çalı°masında öne çıkan tehdit - tahrip
unsurlarının tamamını kapsamaktadır.
Kuzey Ormanları’nı bölen, parçalayan,
ekosistem bütünlü˛ünü bozan ve
yaban hayatına zarar veren tüm projeler

tehdit ve tahrip niteli˛ i ta°ımaktadır.
Yapılaca˛ ı açıklanan/duyurulan projeler
tehdit niteli˛ inde olup yapımına ba°la-
nan/tamamlanıp faaliyete geçen projeler
tahrip niteli˛ indedir. Kuzey Ormanları’nı
tehdit/tahrip eden unsurlar üzerine
gerçekle°tir ilen odak grup toplantıları
ve yapılan ara°tırmalar sonucunda, böl-
genin yo˛un bir tehdit ve tahrip altında
bulundu˛u görülmü°tür.

3. Dams

4. Mining Activities

5. Industrial Activities

6. Garbage Facilities, Excavation Dump Sites

7. Coastal and Marine Destruction

8. Forest Fire

9. Tourism Activities

10. Water Companies

11. Law and regulation changes

12. Hunting Activities and Wildlife Disposal

13. Construction and Construction Activities

14. Opening of Agricultural Fields to 
Construction

15. Infrastructure Activities

16. Russian Natural Gas Line Project 'Turkish 
Stream'

17. Forest Industry

18. Climate Crisis

19. Lost Forest Areas - Loss of Habitat

20. Abandonment of Stray Animals

21. Treasure Migration-induced habitat 
fragmentation
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Promenade destruction in Istanbul Belgrad Forest

A roe deer shot in Kocaeli



Nasıl  Korunmalıdır?

Bireyler ya˜adı˛ ı çevresinin farkında
olmalıdır.

Çevresini incelerken geçmi˜ten gelen
de˛ erlerin önemini fark etmelidir.

Korumak bir devlet politikası haline
gelmeldir.

E˛ itim müfredatına kültürel miras bilinci
geli˜ tirecek içerikler eklenmelidir.

Uluslararası sözle˜melerle koruma altında

Volçan Köprüsü, Demirköy, Kırklareli

Gemi Kaya, Vize, Kırklareli
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Northern Forests Cultural Historical Heritage
What is Cultural/Historical Heritage?

Cultural heritage is all of the tangible and 
intangible values that societies have 
accumulated over the centuries.

Societies, whose members remind of a 
common past, strengthen their unity and 
solidarity, and ensure the continuity of their 
traditions and diversity.

Why Protect?

• Extending from the past to the present,

• Without the property of persons,

• Constantly changing values,

• A reflection of their beliefs, knowledge and 
traditions,

• The sum of tangible and intangible cultural 
values created by previous generations 
and passed on from generation to 
generation.

Sislioba Castle, Demirköy, Kırklareli
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How to Protect? 

Individuals should be aware of their 
environment. 

While examining his environment, he 
should realize the importance of values 
from the past.

Protecting it should be a goverment policy. 

Content that will increase cultural heritage 
awareness should be added to the 
education curriculum. 

International Conventions must be followed 
in the protection of all cultural heritage sites 
as well as those protected by international 
conventions. 

Volçan Bridge, Demirköy, Kırklareli

Ship Rock, Vize, Kırklareli
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Kuzey Ormanları Kültür Tarih Mirası
Kültürel / Tarihi Miras Nedir? 

Kültürel miras toplumların yüzyıllar 
boyunca biriktirdikleri somut ve soyut
de° erlerin tümüdür. 

Toplumlara, toplumların üyelerine ortak 
bir geçmi˛i  hatırlatan, birlik ve dayanı˛ma
kabiliyetini güçlendirir, geleneklerinin ve
çe˛it lili° in devamlılı° ını sa°lar . 

Neden Korunmalıdır? 

• Geçmi˛ten bugüne ula˛mı˛ ,  

• ˝nsanların sahiplik ba° ı içinde 
olmaksızın, 

• Sürekli de° i˛im halinde olan de°er lerin-
in, 

• ˝nançlarının, bilgilerinin ve geleneklerin-
in bir yansıması

• Önceki nesillerin yarattıkları ve ku˛aktan
ku˛a°a aktardıkları maddi ve manevi 
kültür de°er leri toplamı

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

Kuzey Ormanları Coğrafyası’nda
kültürel / tarihi Miras Ögeleri

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’nda belli 
ba°lı 300’ü a°kın kültürel/tarihi/do˛ al 
miras niteli˛ inde olan kültür varlı˛ ı
bulunmaktadır. 

Kuzey Ormanları’nda; 

• Bazilikalar 

• Nekropoller 

• Tümülüsler 

• Kaya Mezarları 

• Kaleler 

• Su kemerleri 

• Antik Yerle°meler 

• Antik Limanları 
İnceğiz Mağaraları, Çatalca, İstanbul

Kurşunlugerme Kemeri, Çatalca, İstanbul
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Church of St. Nicholas, Vize Kırklareli

Taraklı, Sakarya

Kirazlı Water Dam, Belgrad Forest, İstanbul

Yoros Castle, Anadolu Kavağı, İstanbul
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Cultural Heritage sites are the common 
heritage of humanity.

Cultural / Historic heritage of the 
geography of the north forests

There are more than 300 cultural/
historical/natural heritage cultural assets in 
the Northern Forests Geography.

In the Northern Forests;

• Inns
• Bathrooms
• Mounds
• Caravanserais
• Canyons
• Bridges
• Lighthouses
• Foundries
• Monasteries
• Temples
• Historic Walls
• Historical Villages
• Basilicas
• Necropolises
• Tumuli
• Rock Tombs Incegiz Caves Areas, Çatalca, İstanbul

Kurşunlugerme Aqueduct, Çatalca, Istanbul
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Aya Nikola Kilisesi, Vize, Kırklareli

Taraklı, Sakarya

Kirazlı Bend, Belgrad Ormanı, İstanbul

Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı, İstanbul 
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Byzantine Castle in Kırklareli Pınarhisar Çayırdere village

Kralkızı Basilica, Enez, Edirne

• Castles
• Ancient Settlements
• Ancient Ports
• Historic Waterways
• Anphoras
• Ancient Theaters
• Mosques

These are some examples and different 
types of these cultural assets.

The geography of the Northern Forests 
contains hundreds of cultural assets that 
have hosted different civilizations for 
centuries and shed light on history.

The periods in which these civilizations 
lived are paleotic age, early and early 
bronze age, medieval, early iron age, late 
neolithic age, pre-Christian and post-
Christian periods. 
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İznik Gölü Bazilikası

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

Bu co˜ rafyada ya°ayan medeniyetler
ise; Antik Yunan, Antik Roma, Trak,
Helenistik, Roma, Ceneviz, Bizans, Rum,
Melen, Mysia, Selçuklu ve Osmanlı
˝mparatorlu˜u ’dur. Tarihi ve kültürel
miras varlıklarınının büyük bir kısmı
bu co˜ rafyada ya°amı° toplumlar

tarafından yapılmı° olsa da Kuzey
Ormanları Co˜ rafyası’nda do˜ al olaylar
sonucunda olu°an do˜ al miras ö˜ eleri
de bulunmaktadır. Dupnisa Ma˜ arası
gibi do˜ al süreçlerde olu°mu° bir çok
do˜ a alanı do˜ al ve kültürel bir miras
ö˜ esi niteli˜ i ta°ımaktadır.
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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 co° rafyası yüzyıllar
boyunca farklı medeniyetlere ev sahipli° i
yapmı˛ tarihi aydınlatan yüzlerce kültür
varlı° ını içinde barındırmaktadır.

Bu medeniyetlerin ya˛adı° ı dönemler
ise paleotik ça° , ilk ve erken tunç ça° ı,
ortaça° , erken demir ça° ı, geç neolitik
ça° ı ve millatan önceki ve sonraki
dönemlerdir.
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İznik Lake Basilica

1,800-year-old aqueducts built to meet the water needs of Izmir during the Roman period

Civilizations living in this geography;  
Ancient Greece, Ancient Rome, Thrace, 
Hellenistic, Roman, Genoese, Byzantine, 
Greek, Melen, Mysia, Seljuk and Ottoman 
Empire.  Although most of the cultural 
assets were built by the people living in this 
geography, there are also natural heritage 
items formed as a result of natural events.  

Dupnisa Cave is a cave formed after 
natural events and is a natural and cultural 
heritage item.
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Northern Forests and Advocacy

Güngörmez Village, Saray, Tekirdağ

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’nda en küçük
köyünden milyonlarca insanın ya˜adı˛ ı
dev metropollere kadar yüzlerce insan
yerle˜mesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir do˛a kırımı,
orman yıkımı haline bürünen ya˛ ma ˜id-
deti, bölgede ya˜ayan insanların do˛a yı,
ya˜am alanlarını savunma/direnme
e˛ ilimlerinin olu˜masını, güçlenmesini
de beraberinde getirmi˜tir.

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip
edilerek gerçekle˜tir ilen her ya˛ ma
projesi, bölgenin do˛al kaynaklarının
hızla tükenmesine / yok olmasına neden
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde
yer alan ve geleneksel ya˜am tarzını
sürdürmeye çalı˜an yerel halk bu tahribi
en a˛ ır ve do˛ rudan ya˜ayan etkilenen
kesimi olu˜turmaktadır. Tahrip projelerine
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya
ba˜layanlar da köylüler, özellikle köylü

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır
ya˜adık ları yuvaları, toprak ekmekleri,
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey
Ormanları Co˛ rafyasının etki alanında ve
kıt kaynaklar üzerine kurulu ˜ehir lerde ise
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert
olarak ya˜anmakta, dolayısıyla kırsalın
savunulmasının kentlerde çok daha fazla
kar˜ ılık bulmasını sa˛la maktadır.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmi˜
olan otuzdan fazla türde yüzlerce
projenin tehdit veya tahribi altındadır.
Onlarca Kuzey Ormanları köyü ÿilen
örgütlü savunma faaliyetlerine ba˜lamı˜
bazı projelerin gerçekle˜tir ilmesine izin
vermemi˜ , bazıları ba˜adıktan sonra
durdurabilmi˜ , bazıları ile ise halen
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
her kasaba veya ˜ehirde ise yakın kırsalda
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri
yürütülmekte, yine orman ekosistemini
parçalayacak/yok edecek kent merkezli
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalı˜ılmaktadır. Savunmanın hukuksal
mücadele zemini daha çok ˜ehirlerde
olu˜turulmakta, karar vericiler üzerindeki
kamuoyu baskısını arttırmak için yine
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir
˜ek ilde kullanılmaya çalı˜ılmaktadır.

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’ndaki
savunma faaliyetleri 2013 yılında
olu˜turulan Kuzey Ormanları Savunması
hareketi ile örgütlü, birle˜ ik, düzenli,
etkili ve dayanı˜macı bir güç halini
almı˜ tır. Savunma, yıllar içinde giderek
tüm co˛ rafyaya yayılmı˜ ve onlarca
köyde kendili˛ inden ba˜ layan direnme
e˛ ilimlerini desteklemeye, bir savunma
a˛ ı halinde birle˜ tirmeye giri˜mi˜ tir.

KOS, benzeri tarihte görülmemi˜ bir
orman yıkımına giri˜en otoriter bir rejim
ve kural tanımayan sermaye azgınlı˛ ı
kar˜ısında umudunu ve do˛a sevgisini
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını
örgütlemeye giri˜mi˜ ve bunu belli
ölçülerde gerçekle˜tirmeyi ba˜armı˜tır.

KOS hareketi, tek tek yurtta˜lar ın yanı sıra
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç
ve olanaklarını birle˜tirdi˛ i bir mücadele
zemini haline de gelmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman
varlıgını; do˛al , tarihsel ve kültürel
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip
unsurlarına kar˜ı ormanı savunmak ve
i˜gal/tahr ip edilmi˜ alanların yeniden
ormanla˜tır ılmasını sa˛lamak için çalı˜an
gönüllü yurtta˜lar ın kolektif birli˛ i olmu˜
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir
savunuculuk hareketine dönü˜mü˜tür .

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları
co˛ rafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz
bölgesini do˛ rudan etkisi altına alacak
olan ula˜ tırma projesi görünümlü mega
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi
ısrar ve kararlılıkla kar˜ ı durmu˜, yürüt-
tü˛ ü zengin kampanya ve etkinliklerle
projelerin do˛ a ve toplum zararına olan
etkilerinin açı˛ a çıkmasını sa˛ lamı˜ tır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun

erimli direni˜/kampanya ve savunma
süreçlerinin örgütlenmeye ba˜lanmasıyla
gerek ˜ehre yakın mevkilere, gerekse
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip
giri˜imi, proje a˜amasında veya ba˜ladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm
kararlarını do˛ rudan demokrasinin
uygulanabildi˛ i forumlarda alması,
hareketi hiyerar˜ i, bürokratizm ve
klikle˜me gibi hatalı e˛ ilimlere kar˜ ı
korumu˜ ve kolektif iradenin içselle˜me-
sini sa˛la yan özyönetimin devamlılı˛ ını
sa˛ lamı˜ tır. Her eylem, her etkinlik
kolektif bir çalı˜mayla örgütlenmi˜ , daha
yo˛ unla˜mı˜ ve düzenli emek gerektiren
faaliyetler için de çe˜ itli çalı˜ma grupları
olu˜turulmu˜tur. Kitlesel ve do˛ rudan
eylemlerle protestoyu a˜an bir hareket
biçimini benimsenmi˜ , hem ülkede hem
de dünyanın dört bir yanında do˛ ayı
ve ya˜amı savunanlarla dayanı˜ma
ve omuzda˜ lık li˜kileri geli˜ tirmeye
çalı˜ ılmı˜ tır.

48

Teksen Köyü, Kandıra, Kocaeli

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurtta˜ ların, STK’ların
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu
politikasını etkileme giri˜ imidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları
veya politikaları do˛ a ve toplum lehine
de˛ i˜ tirmek için, bilgiyi stratejik olarak
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa
de˛ i˜ik likleri talep etmeyi veya yapılan
de˛ i˜ik liklere katkıda bulunmayı amaçlar.
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların olu˜turulmasını, de˛ i˜tirilmesini,
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir.

“Savunuculuk” toplulukların haklarına
saygı gösterilmesinin ve bu hakların
hayata geçirilmesinin sa˛ lanması
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi ba˜ latabilir.

Bu eylem ne kadar düzenli ve
yapılandırılmı˜ olursa, somut sonuçlara
ula˜ma ˜ansı da o kadar yüksektir.

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

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’nda en küçük
köyünden milyonlarca insanın ya˜adı˛ ı
dev metropollere kadar yüzlerce insan
yerle˜mesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir do˛a kırımı,
orman yıkımı haline bürünen ya˛ ma ˜id-
deti, bölgede ya˜ayan insanların do˛a yı,
ya˜am alanlarını savunma/direnme
e˛ ilimlerinin olu˜masını, güçlenmesini
de beraberinde getirmi˜tir.

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip
edilerek gerçekle˜tir ilen her ya˛ ma
projesi, bölgenin do˛al kaynaklarının
hızla tükenmesine / yok olmasına neden
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde
yer alan ve geleneksel ya˜am tarzını
sürdürmeye çalı˜an yerel halk bu tahribi
en a˛ ır ve do˛ rudan ya˜ayan etkilenen
kesimi olu˜turmaktadır. Tahrip projelerine
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya
ba˜layanlar da köylüler, özellikle köylü

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır
ya˜adık ları yuvaları, toprak ekmekleri,
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey
Ormanları Co˛ rafyasının etki alanında ve
kıt kaynaklar üzerine kurulu ˜ehir lerde ise
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert
olarak ya˜anmakta, dolayısıyla kırsalın
savunulmasının kentlerde çok daha fazla
kar˜ ılık bulmasını sa˛la maktadır.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmi˜
olan otuzdan fazla türde yüzlerce
projenin tehdit veya tahribi altındadır.
Onlarca Kuzey Ormanları köyü ÿilen
örgütlü savunma faaliyetlerine ba˜lamı˜
bazı projelerin gerçekle˜tir ilmesine izin
vermemi˜ , bazıları ba˜adıktan sonra
durdurabilmi˜ , bazıları ile ise halen
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
her kasaba veya ˜ehirde ise yakın kırsalda
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri
yürütülmekte, yine orman ekosistemini
parçalayacak/yok edecek kent merkezli
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalı˜ılmaktadır. Savunmanın hukuksal
mücadele zemini daha çok ˜ehirlerde
olu˜turulmakta, karar vericiler üzerindeki
kamuoyu baskısını arttırmak için yine
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir
˜ek ilde kullanılmaya çalı˜ılmaktadır.

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’ndaki
savunma faaliyetleri 2013 yılında
olu˜turulan Kuzey Ormanları Savunması
hareketi ile örgütlü, birle˜ ik, düzenli,
etkili ve dayanı˜macı bir güç halini
almı˜ tır. Savunma, yıllar içinde giderek
tüm co˛ rafyaya yayılmı˜ ve onlarca
köyde kendili˛ inden ba˜ layan direnme
e˛ ilimlerini desteklemeye, bir savunma
a˛ ı halinde birle˜ tirmeye giri˜mi˜ tir.

KOS, benzeri tarihte görülmemi˜ bir
orman yıkımına giri˜en otoriter bir rejim
ve kural tanımayan sermaye azgınlı˛ ı
kar˜ısında umudunu ve do˛a sevgisini
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını
örgütlemeye giri˜mi˜ ve bunu belli
ölçülerde gerçekle˜tirmeyi ba˜armı˜tır.

KOS hareketi, tek tek yurtta˜lar ın yanı sıra
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç
ve olanaklarını birle˜tirdi˛ i bir mücadele
zemini haline de gelmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman
varlıgını; do˛al , tarihsel ve kültürel
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip
unsurlarına kar˜ı ormanı savunmak ve
i˜gal/tahr ip edilmi˜ alanların yeniden
ormanla˜tır ılmasını sa˛lamak için çalı˜an
gönüllü yurtta˜lar ın kolektif birli˛ i olmu˜
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir
savunuculuk hareketine dönü˜mü˜tür .

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları
co˛ rafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz
bölgesini do˛ rudan etkisi altına alacak
olan ula˜tırma projesi görünümlü mega
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi
ısrar ve kararlılıkla kar˜ ı durmu˜, yürüt-
tü˛ ü zengin kampanya ve etkinliklerle
projelerin do˛a ve toplum zararına olan
etkilerinin açı˛ a çıkmasını sa˛ lamı˜ tır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun

erimli direni˜/kampanya ve savunma
süreçlerinin örgütlenmeye ba˜lanmasıyla
gerek ˜ehre yakın mevkilere, gerekse
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip
giri˜imi, proje a˜amasında veya ba˜ladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm
kararlarını do˛ rudan demokrasinin
uygulanabildi˛ i forumlarda alması,
hareketi hiyerar˜ i, bürokratizm ve
klikle˜me gibi hatalı e˛ ilimlere kar˜ ı
korumu˜ ve kolektif iradenin içselle˜me-
sini sa˛la yan özyönetimin devamlılı˛ ını
sa˛ lamı˜ tır. Her eylem, her etkinlik
kolektif bir çalı˜mayla örgütlenmi˜ , daha
yo˛ unla˜mı˜ ve düzenli emek gerektiren
faaliyetler için de çe˜ itli çalı˜ma grupları
olu˜turulmu˜tur. Kitlesel ve do˛ rudan
eylemlerle protestoyu a˜an bir hareket
biçimini benimsenmi˜ , hem ülkede hem
de dünyanın dört bir yanında do˛ ayı
ve ya˜amı savunanlarla dayanı˜ma
ve omuzda˜ lık li˜kileri geli˜ tirmeye
çalı˜ılmı˜tır.
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What is Defender?

Defender is the attempt of citizens, NGOs to 
influence any public policy for a common 
interest.

1. It can also be defined as the process of 
using information strategically to 
change laws or policies in favor of 
nature and society by influencing 
decision makers.

2. Defender aims to solicit or contribute
to policy or law changes.  (Defender 
Guide for NGOs / Yiğit Aksakoğlu)

Defender is an organized process that 
affects decision makers.  Defender can 
include the formulation, change, 
implementation and enforcement of 
policies.

“Defender” is the process of ensuring that 
the rights of communities are respected 
and implemented.

Anyone can initiate defender action.  The 
more organized and structured this action 
is, the higher the chance of achieving 
tangible results.

It is possible to define defender as a set of 
actions aimed at concretely influencing the 
decision-making process.  (Defender 
Guide / TEMA- Turkish Foundation for 
Combating Erosion, Forestation and 
Conservation of Natural Assets)



Kuzey Ormanları ve Savunuculuk

Güngörmez Köyü, Saray, Tekirdağ

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurtta˜ ların, STK’ların
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu 
politikasını etkileme giri˜ imidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları do˛ a ve toplum lehine 
de˛ i˜ tirmek için, bilgiyi stratejik olarak 
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa
de˛ i˜ik likleri talep etmeyi veya yapılan
de˛ i˜ik liklere katkıda bulunmayı amaçlar. 
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen 
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların olu˜turulmasını, de˛ i˜tirilmesini,
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir. 

“Savunuculuk” toplulukların haklarına 
saygı gösterilmesinin ve bu hakların
hayata geçirilmesinin sa˛ lanması 
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi ba˜ latabilir. 

Bu eylem ne kadar düzenli ve
yapılandırılmı˜  olursa, somut sonuçlara 
ula˜ma ˜ansı da o kadar yüksektir.

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

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’nda en küçük
köyünden milyonlarca insanın ya˜adı˛ ı
dev metropollere kadar yüzlerce insan
yerle˜mesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir do˛a kırımı,
orman yıkımı haline bürünen ya˛ ma ˜id-
deti, bölgede ya˜ayan insanların do˛a yı,
ya˜am alanlarını savunma/direnme
e˛ ilimlerinin olu˜masını, güçlenmesini
de beraberinde getirmi˜tir.

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip
edilerek gerçekle˜tir ilen her ya˛ ma
projesi, bölgenin do˛al kaynaklarının
hızla tükenmesine / yok olmasına neden
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde
yer alan ve geleneksel ya˜am tarzını
sürdürmeye çalı˜an yerel halk bu tahribi
en a˛ ır ve do˛ rudan ya˜ayan etkilenen
kesimi olu˜turmaktadır. Tahrip projelerine
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya
ba˜layanlar da köylüler, özellikle köylü

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır
ya˜adık ları yuvaları, toprak ekmekleri,
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey
Ormanları Co˛ rafyasının etki alanında ve
kıt kaynaklar üzerine kurulu ˜ehir lerde ise
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert
olarak ya˜anmakta, dolayısıyla kırsalın
savunulmasının kentlerde çok daha fazla
kar˜ ılık bulmasını sa˛la maktadır.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmi˜
olan otuzdan fazla türde yüzlerce
projenin tehdit veya tahribi altındadır.
Onlarca Kuzey Ormanları köyü ÿilen
örgütlü savunma faaliyetlerine ba˜lamı˜
bazı projelerin gerçekle˜tir ilmesine izin
vermemi˜ , bazıları ba˜adıktan sonra
durdurabilmi˜ , bazıları ile ise halen
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
her kasaba veya ˜ehirde ise yakın kırsalda
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri
yürütülmekte, yine orman ekosistemini
parçalayacak/yok edecek kent merkezli
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalı˜ılmaktadır. Savunmanın hukuksal
mücadele zemini daha çok ˜ehirlerde
olu˜turulmakta, karar vericiler üzerindeki
kamuoyu baskısını arttırmak için yine
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir
˜ek ilde kullanılmaya çalı˜ılmaktadır.

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’ndaki
savunma faaliyetleri 2013 yılında
olu˜turulan Kuzey Ormanları Savunması
hareketi ile örgütlü, birle˜ ik, düzenli,
etkili ve dayanı˜macı bir güç halini
almı˜ tır. Savunma, yıllar içinde giderek
tüm co˛ rafyaya yayılmı˜ ve onlarca
köyde kendili˛ inden ba˜ layan direnme
e˛ ilimlerini desteklemeye, bir savunma
a˛ ı halinde birle˜ tirmeye giri˜mi˜ tir.

KOS, benzeri tarihte görülmemi˜ bir
orman yıkımına giri˜en otoriter bir rejim
ve kural tanımayan sermaye azgınlı˛ ı
kar˜ısında umudunu ve do˛a sevgisini
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını
örgütlemeye giri˜mi˜ ve bunu belli
ölçülerde gerçekle˜tirmeyi ba˜armı˜tır.

KOS hareketi, tek tek yurtta˜lar ın yanı sıra
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç
ve olanaklarını birle˜tirdi˛ i bir mücadele
zemini haline de gelmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman
varlıgını; do˛al , tarihsel ve kültürel
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip
unsurlarına kar˜ı ormanı savunmak ve
i˜gal/tahr ip edilmi˜ alanların yeniden
ormanla˜tır ılmasını sa˛lamak için çalı˜an
gönüllü yurtta˜lar ın kolektif birli˛ i olmu˜
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir
savunuculuk hareketine dönü˜mü˜tür .

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları
co˛ rafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz
bölgesini do˛ rudan etkisi altına alacak
olan ula˜tırma projesi görünümlü mega
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi
ısrar ve kararlılıkla kar˜ ı durmu˜, yürüt-
tü˛ ü zengin kampanya ve etkinliklerle
projelerin do˛a ve toplum zararına olan
etkilerinin açı˛ a çıkmasını sa˛ lamı˜ tır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun

erimli direni˜/kampanya ve savunma
süreçlerinin örgütlenmeye ba˜lanmasıyla
gerek ˜ehre yakın mevkilere, gerekse
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip
giri˜imi, proje a˜amasında veya ba˜ladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm
kararlarını do˛ rudan demokrasinin
uygulanabildi˛ i forumlarda alması,
hareketi hiyerar˜ i, bürokratizm ve
klikle˜me gibi hatalı e˛ ilimlere kar˜ ı
korumu˜ ve kolektif iradenin içselle˜me-
sini sa˛la yan özyönetimin devamlılı˛ ını
sa˛ lamı˜ tır. Her eylem, her etkinlik
kolektif bir çalı˜mayla örgütlenmi˜ , daha
yo˛ unla˜mı˜ ve düzenli emek gerektiren
faaliyetler için de çe˜ itli çalı˜ma grupları
olu˜turulmu˜tur. Kitlesel ve do˛ rudan
eylemlerle protestoyu a˜an bir hareket
biçimini benimsenmi˜ , hem ülkede hem
de dünyanın dört bir yanında do˛ ayı
ve ya˜amı savunanlarla dayanı˜ma
ve omuzda˜ lık li˜kileri geli˜ tirmeye
çalı˜ ılmı˜ tır.
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Teksen Village, Kandıra, Kocaeli

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurtta˜ ların, STK’ların
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu
politikasını etkileme giri˜ imidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları
veya politikaları do˛ a ve toplum lehine
de˛ i˜ tirmek için, bilgiyi stratejik olarak
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa
de˛ i˜ik likleri talep etmeyi veya yapılan
de˛ i˜ik liklere katkıda bulunmayı amaçlar.
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların olu˜turulmasını, de˛ i˜tirilmesini,
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir.

“Savunuculuk” toplulukların haklarına
saygı gösterilmesinin ve bu hakların
hayata geçirilmesinin sa˛ lanması
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi ba˜ latabilir.

Bu eylem ne kadar düzenli ve
yapılandırılmı˜ olursa, somut sonuçlara
ula˜ma ˜ansı da o kadar yüksektir.

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

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmi˜
olan otuzdan fazla türde yüzlerce
projenin tehdit veya tahribi altındadır.
Onlarca Kuzey Ormanları köyü ÿilen
örgütlü savunma faaliyetlerine ba˜lamı˜
bazı projelerin gerçekle˜tir ilmesine izin
vermemi˜ , bazıları ba˜adıktan sonra
durdurabilmi˜ , bazıları ile ise halen
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
her kasaba veya ˜ehirde ise yakın kırsalda
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri
yürütülmekte, yine orman ekosistemini
parçalayacak/yok edecek kent merkezli
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalı˜ılmaktadır. Savunmanın hukuksal
mücadele zemini daha çok ˜ehirlerde
olu˜turulmakta, karar vericiler üzerindeki
kamuoyu baskısını arttırmak için yine
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir
˜ek ilde kullanılmaya çalı˜ılmaktadır.

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’ndaki
savunma faaliyetleri 2013 yılında
olu˜turulan Kuzey Ormanları Savunması
hareketi ile örgütlü, birle˜ ik, düzenli,
etkili ve dayanı˜macı bir güç halini
almı˜ tır. Savunma, yıllar içinde giderek
tüm co˛ rafyaya yayılmı˜ ve onlarca
köyde kendili˛ inden ba˜ layan direnme
e˛ ilimlerini desteklemeye, bir savunma
a˛ ı halinde birle˜ tirmeye giri˜mi˜ tir.

KOS, benzeri tarihte görülmemi˜ bir
orman yıkımına giri˜en otoriter bir rejim
ve kural tanımayan sermaye azgınlı˛ ı
kar˜ısında umudunu ve do˛a sevgisini
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını
örgütlemeye giri˜mi˜ ve bunu belli
ölçülerde gerçekle˜tirmeyi ba˜armı˜tır.

KOS hareketi, tek tek yurtta˜lar ın yanı sıra
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç
ve olanaklarını birle˜tirdi˛ i bir mücadele
zemini haline de gelmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman
varlıgını; do˛al , tarihsel ve kültürel
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip
unsurlarına kar˜ı ormanı savunmak ve
i˜gal/tahr ip edilmi˜ alanların yeniden
ormanla˜tır ılmasını sa˛lamak için çalı˜an
gönüllü yurtta˜lar ın kolektif birli˛ i olmu˜
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir
savunuculuk hareketine dönü˜mü˜tür .

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları
co˛ rafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz
bölgesini do˛ rudan etkisi altına alacak
olan ula˜ tırma projesi görünümlü mega
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi
ısrar ve kararlılıkla kar˜ ı durmu˜, yürüt-
tü˛ ü zengin kampanya ve etkinliklerle
projelerin do˛a ve toplum zararına olan
etkilerinin açı˛ a çıkmasını sa˛ lamı˜ tır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun

erimli direni˜/kampanya ve savunma
süreçlerinin örgütlenmeye ba˜lanmasıyla
gerek ˜ehre yakın mevkilere, gerekse
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip
giri˜imi, proje a˜amasında veya ba˜ladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm
kararlarını do˛ rudan demokrasinin
uygulanabildi˛ i forumlarda alması,
hareketi hiyerar˜ i, bürokratizm ve
klikle˜me gibi hatalı e˛ ilimlere kar˜ ı
korumu˜ ve kolektif iradenin içselle˜me-
sini sa˛la yan özyönetimin devamlılı˛ ını
sa˛ lamı˜ tır. Her eylem, her etkinlik
kolektif bir çalı˜mayla örgütlenmi˜ , daha
yo˛ unla˜mı˜ ve düzenli emek gerektiren
faaliyetler için de çe˜ itli çalı˜ma grupları
olu˜turulmu˜tur. Kitlesel ve do˛ rudan
eylemlerle protestoyu a˜an bir hareket
biçimini benimsenmi˜ , hem ülkede hem
de dünyanın dört bir yanında do˛ ayı
ve ya˜amı savunanlarla dayanı˜ma
ve omuzda˜ lık li˜kileri geli˜ tirmeye
çalı˜ılmı˜tır.
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Northern Forests advocacy

There are hundreds of human settlements 
in the Northern Forests Geography, from 
the smallest village to the giant 
metropolises where millions of people live.

Especially in the last ten years, the violence 
of looting, which has turned into a nature 
massacre and forest destruction, has 
brought about the formation and 
strengthening of the tendency of the 
people living in the region to defend/resist 
nature and their habitats.

Every plundering project carried out by 
destroying the Northern Forests ecosystem 
causes the rapid depletion / extinction of 
the natural resources of the region.  The 
local people, who are in and around the 
forest and try to maintain their traditional 
lifestyle, constitute the most severe and 
directly affected part of this destruction.  
Villagers, especially peasant women, are the 
first to react to demolition projects and 
start advocating.  

The forest is their home where they have 
lived for hundreds of years, their bread, 
stream water, and the wild is their family.  In 
the area of influence of the Northern 
Forests Geography and in cities built on 
scarce resources, the ecological crisis 
caused by forest destruction is experienced 
more openly and harshly than in the past, 
with the effect of global disasters such as 
climate crisis, so the defense of the 
countryside is much more rewarding in the 
cities.



Kadıköy, İstanbul

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurtta˜ ların, STK’ların
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu
politikasını etkileme giri˜ imidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları
veya politikaları do˛ a ve toplum lehine
de˛ i˜ tirmek için, bilgiyi stratejik olarak
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa
de˛ i˜ik likleri talep etmeyi veya yapılan
de˛ i˜ik liklere katkıda bulunmayı amaçlar.
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların olu˜turulmasını, de˛ i˜tirilmesini,
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir.

“Savunuculuk” toplulukların haklarına
saygı gösterilmesinin ve bu hakların
hayata geçirilmesinin sa˛ lanması
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi ba˜ latabilir.

Bu eylem ne kadar düzenli ve
yapılandırılmı˜ olursa, somut sonuçlara
ula˜ma ˜ansı da o kadar yüksektir.

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

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’nda en küçük
köyünden milyonlarca insanın ya˜adı˛ ı
dev metropollere kadar yüzlerce insan
yerle˜mesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir do˛a kırımı,
orman yıkımı haline bürünen ya˛ ma ˜id-
deti, bölgede ya˜ayan insanların do˛a yı,
ya˜am alanlarını savunma/direnme
e˛ ilimlerinin olu˜masını, güçlenmesini
de beraberinde getirmi˜tir.

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip
edilerek gerçekle˜tir ilen her ya˛ ma
projesi, bölgenin do˛al kaynaklarının
hızla tükenmesine / yok olmasına neden
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde
yer alan ve geleneksel ya˜am tarzını
sürdürmeye çalı˜an yerel halk bu tahribi
en a˛ ır ve do˛ rudan ya˜ayan etkilenen
kesimi olu˜turmaktadır. Tahrip projelerine
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya
ba˜layanlar da köylüler, özellikle köylü

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır
ya˜adık ları yuvaları, toprak ekmekleri,
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey
Ormanları Co˛ rafyasının etki alanında ve
kıt kaynaklar üzerine kurulu ˜ehir lerde ise
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert
olarak ya˜anmakta, dolayısıyla kırsalın
savunulmasının kentlerde çok daha fazla
kar˜ ılık bulmasını sa˛la maktadır.

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’ndaki
savunma faaliyetleri 2013 yılında
olu˜turulan Kuzey Ormanları Savunması
hareketi ile örgütlü, birle˜ ik, düzenli,
etkili ve dayanı˜macı bir güç halini
almı˜ tır. Savunma, yıllar içinde giderek
tüm co˛ rafyaya yayılmı˜ ve onlarca
köyde kendili˛ inden ba˜ layan direnme
e˛ ilimlerini desteklemeye, bir savunma
a˛ ı halinde birle˜ tirmeye giri˜mi˜ tir.

KOS, benzeri tarihte görülmemi˜ bir
orman yıkımına giri˜en otoriter bir rejim
ve kural tanımayan sermaye azgınlı˛ ı
kar˜ısında umudunu ve do˛a sevgisini
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını
örgütlemeye giri˜mi˜ ve bunu belli
ölçülerde gerçekle˜tirmeyi ba˜armı˜tır.

KOS hareketi, tek tek yurtta˜lar ın yanı sıra
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç
ve olanaklarını birle˜tirdi˛ i bir mücadele
zemini haline de gelmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman
varlıgını; do˛al , tarihsel ve kültürel
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip
unsurlarına kar˜ı ormanı savunmak ve
i˜gal/tahr ip edilmi˜ alanların yeniden
ormanla˜tır ılmasını sa˛lamak için çalı˜an
gönüllü yurtta˜lar ın kolektif birli˛ i olmu˜
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir
savunuculuk hareketine dönü˜mü˜tür .

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları
co˛ rafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz
bölgesini do˛ rudan etkisi altına alacak
olan ula˜ tırma projesi görünümlü mega
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi
ısrar ve kararlılıkla kar˜ ı durmu˜, yürüt-
tü˛ ü zengin kampanya ve etkinliklerle
projelerin do˛a ve toplum zararına olan
etkilerinin açı˛ a çıkmasını sa˛ lamı˜ tır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun

erimli direni˜/kampanya ve savunma
süreçlerinin örgütlenmeye ba˜lanmasıyla
gerek ˜ehre yakın mevkilere, gerekse
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip
giri˜imi, proje a˜amasında veya ba˜ladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm
kararlarını do˛ rudan demokrasinin
uygulanabildi˛ i forumlarda alması,
hareketi hiyerar˜ i, bürokratizm ve
klikle˜me gibi hatalı e˛ ilimlere kar˜ ı
korumu˜ ve kolektif iradenin içselle˜me-
sini sa˛la yan özyönetimin devamlılı˛ ını
sa˛ lamı˜ tır. Her eylem, her etkinlik
kolektif bir çalı˜mayla örgütlenmi˜ , daha
yo˛ unla˜mı˜ ve düzenli emek gerektiren
faaliyetler için de çe˜ itli çalı˜ma grupları
olu˜turulmu˜tur. Kitlesel ve do˛ rudan
eylemlerle protestoyu a˜an bir hareket
biçimini benimsenmi˜ , hem ülkede hem
de dünyanın dört bir yanında do˛ ayı
ve ya˜amı savunanlarla dayanı˜ma
ve omuzda˜ lık li˜kileri geli˜ tirmeye
çalı˜ılmı˜tır.
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Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurtta˜ ların, STK’ların
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu
politikasını etkileme giri˜ imidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları
veya politikaları do˛ a ve toplum lehine
de˛ i˜ tirmek için, bilgiyi stratejik olarak
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa
de˛ i˜ik likleri talep etmeyi veya yapılan
de˛ i˜ik liklere katkıda bulunmayı amaçlar.
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların olu˜turulmasını, de˛ i˜tirilmesini,
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir.

“Savunuculuk” toplulukların haklarına
saygı gösterilmesinin ve bu hakların
hayata geçirilmesinin sa˛ lanması
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi ba˜ latabilir.

Bu eylem ne kadar düzenli ve
yapılandırılmı˜ olursa, somut sonuçlara
ula˜ma ˜ansı da o kadar yüksektir.

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

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’nda en küçük
köyünden milyonlarca insanın ya˜adı˛ ı
dev metropollere kadar yüzlerce insan
yerle˜mesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir do˛a kırımı,
orman yıkımı haline bürünen ya˛ ma ˜id-
deti, bölgede ya˜ayan insanların do˛a yı,
ya˜am alanlarını savunma/direnme
e˛ ilimlerinin olu˜masını, güçlenmesini
de beraberinde getirmi˜tir.

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip
edilerek gerçekle˜tir ilen her ya˛ ma
projesi, bölgenin do˛al kaynaklarının
hızla tükenmesine / yok olmasına neden
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde
yer alan ve geleneksel ya˜am tarzını
sürdürmeye çalı˜an yerel halk bu tahribi
en a˛ ır ve do˛ rudan ya˜ayan etkilenen
kesimi olu˜turmaktadır. Tahrip projelerine
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya
ba˜layanlar da köylüler, özellikle köylü

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır
ya˜adık ları yuvaları, toprak ekmekleri,
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey
Ormanları Co˛ rafyasının etki alanında ve
kıt kaynaklar üzerine kurulu ˜ehir lerde ise
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert
olarak ya˜anmakta, dolayısıyla kırsalın
savunulmasının kentlerde çok daha fazla
kar˜ ılık bulmasını sa˛la maktadır.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmi˜
olan otuzdan fazla türde yüzlerce
projenin tehdit veya tahribi altındadır.
Onlarca Kuzey Ormanları köyü ÿilen
örgütlü savunma faaliyetlerine ba˜lamı˜
bazı projelerin gerçekle˜tir ilmesine izin
vermemi˜ , bazıları ba˜adıktan sonra
durdurabilmi˜ , bazıları ile ise halen
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
her kasaba veya ˜ehirde ise yakın kırsalda
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri
yürütülmekte, yine orman ekosistemini
parçalayacak/yok edecek kent merkezli
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalı˜ılmaktadır. Savunmanın hukuksal
mücadele zemini daha çok ˜ehirlerde
olu˜turulmakta, karar vericiler üzerindeki
kamuoyu baskısını arttırmak için yine
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir
˜ek ilde kullanılmaya çalı˜ılmaktadır.
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Almost every village in the Northern Forests 
Geography is under threat or destruction by 
hundreds of projects of more than thirty 
species that have tended to destroy the 
forest.  Dozens of Northern Forests villages 
actually started organized defense activities, 
did not allow some projects to be carried 
out, some of them were stopped after they 
started, and some of them are still 
struggling.

In every town or city in the Northern Forests 
Geography, defense support activities are 
carried out in the nearby countryside, and 
city-centered mega projects that will 
fragment/destroy the forest ecosystem are 
tried to be retarded and stopped.  The legal 
struggle ground of the defense is mostly 
created in cities, and local/national media 
channels are tried to be used effectively in 
order to increase the public pressure on 
decision makers.
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ortak bir çıkar için herhangi bir kamu
politikasını etkileme giri˜ imidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları
veya politikaları do˛ a ve toplum lehine
de˛ i˜ tirmek için, bilgiyi stratejik olarak
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir
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de˛ i˜ik likleri talep etmeyi veya yapılan
de˛ i˜ik liklere katkıda bulunmayı amaçlar.
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit
Aksakoğlu)
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kaların olu˜turulmasını, de˛ i˜tirilmesini,
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir.

“Savunuculuk” toplulukların haklarına
saygı gösterilmesinin ve bu hakların
hayata geçirilmesinin sa˛ lanması
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi ba˜ latabilir.

Bu eylem ne kadar düzenli ve
yapılandırılmı˜ olursa, somut sonuçlara
ula˜ma ˜ansı da o kadar yüksektir.

Savunuculu˛ u, karar verme sürecini
somut olarak etkilemeye yönelik eylemler
bütünü olarak tanımlamak mümkündür.
(Savunuculuk Rehberi / TEMA)
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dev metropollere kadar yüzlerce insan
yerle˜mesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir do˛a kırımı,
orman yıkımı haline bürünen ya˛ ma ˜id-
deti, bölgede ya˜ayan insanların do˛a yı,
ya˜am alanlarını savunma/direnme
e˛ ilimlerinin olu˜masını, güçlenmesini
de beraberinde getirmi˜tir.

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip
edilerek gerçekle˜tir ilen her ya˛ ma
projesi, bölgenin do˛al kaynaklarının
hızla tükenmesine / yok olmasına neden
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde
yer alan ve geleneksel ya˜am tarzını
sürdürmeye çalı˜an yerel halk bu tahribi
en a˛ ır ve do˛ rudan ya˜ayan etkilenen
kesimi olu˜turmaktadır. Tahrip projelerine
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya
ba˜layanlar da köylüler, özellikle köylü

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır
ya˜adık ları yuvaları, toprak ekmekleri,
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey
Ormanları Co˛ rafyasının etki alanında ve
kıt kaynaklar üzerine kurulu ˜ehir lerde ise
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert
olarak ya˜anmakta, dolayısıyla kırsalın
savunulmasının kentlerde çok daha fazla
kar˜ ılık bulmasını sa˛la maktadır.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmi˜
olan otuzdan fazla türde yüzlerce
projenin tehdit veya tahribi altındadır.
Onlarca Kuzey Ormanları köyü ÿilen
örgütlü savunma faaliyetlerine ba˜lamı˜
bazı projelerin gerçekle˜tir ilmesine izin
vermemi˜ , bazıları ba˜adıktan sonra
durdurabilmi˜ , bazıları ile ise halen
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
her kasaba veya ˜ehirde ise yakın kırsalda
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri
yürütülmekte, yine orman ekosistemini
parçalayacak/yok edecek kent merkezli
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalı˜ılmaktadır. Savunmanın hukuksal
mücadele zemini daha çok ˜ehirlerde
olu˜turulmakta, karar vericiler üzerindeki
kamuoyu baskısını arttırmak için yine
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir
˜ek ilde kullanılmaya çalı˜ılmaktadır.

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman
varlıgını; do˛al , tarihsel ve kültürel
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip
unsurlarına kar˜ı ormanı savunmak ve
i˜gal/tahr ip edilmi˜ alanların yeniden
ormanla˜tır ılmasını sa˛lamak için çalı˜an
gönüllü yurtta˜lar ın kolektif birli˛ i olmu˜
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir
savunuculuk hareketine dönü˜mü˜tür .

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları
co˛ rafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz
bölgesini do˛ rudan etkisi altına alacak
olan ula˜t ırma projesi görünümlü mega
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi
ısrar ve kararlılıkla kar˜ ı durmu˜, yürüt-
tü˛ ü zengin kampanya ve etkinliklerle
projelerin do˛a ve toplum zararına olan
etkilerinin açı˛ a çıkmasını sa˛ lamı˜ tır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun

erimli direni˜/kampanya ve savunma
süreçlerinin örgütlenmeye ba˜lanmasıyla
gerek ˜ehre yakın mevkilere, gerekse
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip
giri˜imi, proje a˜amasında veya ba˜ladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm
kararlarını do˛ rudan demokrasinin
uygulanabildi˛ i forumlarda alması,
hareketi hiyerar˜ i, bürokratizm ve
klikle˜me gibi hatalı e˛ ilimlere kar˜ ı
korumu˜ ve kolektif iradenin içselle˜me-
sini sa˛la yan özyönetimin devamlılı˛ ını
sa˛ lamı˜ tır. Her eylem, her etkinlik
kolektif bir çalı˜mayla örgütlenmi˜ , daha
yo˛ unla˜mı˜ ve düzenli emek gerektiren
faaliyetler için de çe˜ itli çalı˜ma grupları
olu˜turulmu˜tur. Kitlesel ve do˛ rudan
eylemlerle protestoyu a˜an bir hareket
biçimini benimsenmi˜ , hem ülkede hem
de dünyanın dört bir yanında do˛ ayı
ve ya˜amı savunanlarla dayanı˜ma
ve omuzda˜ lık li˜kileri geli˜ tirmeye
çalı˜ılmı˜tır.
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Northern Forests Defense

Defense activities in the Northern Forests 
Geography became an organized, united, 
regular, effective and solidarist power with 
the Northern Forests Defense movement 
created in 2013.  Over the years, the defense 
gradually spread all over the geography and 
started to support the resistance tendencies 
that started spontaneously in dozens of 
villages and to unite them into a defense 
network.

NFD has attempted to organize an defender 
line that will never lose hope and love for 
nature in the face of an authoritarian regime 
and unruly capital rampage that has 
engaged in an unprecedented forest 
destruction, and has succeeded in achieving 
this to a certain extent.

The NFD movement has also become a 
ground of struggle where many local and 
regional defenderinstitutions, as well as 
individual citizens, combine their 
experience, power and opportunities



3rd Bridge, İstanbul

Kirazlıyayla Village, Yenişehir, Bursa

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurtta˜ ların, STK’ların
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu
politikasını etkileme giri˜ imidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları
veya politikaları do˛ a ve toplum lehine
de˛ i˜ tirmek için, bilgiyi stratejik olarak
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa
de˛ i˜ik likleri talep etmeyi veya yapılan
de˛ i˜ik liklere katkıda bulunmayı amaçlar.
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların olu˜turulmasını, de˛ i˜tirilmesini,
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir.

“Savunuculuk” toplulukların haklarına
saygı gösterilmesinin ve bu hakların
hayata geçirilmesinin sa˛ lanması
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi ba˜ latabilir.

Bu eylem ne kadar düzenli ve
yapılandırılmı˜ olursa, somut sonuçlara
ula˜ma ˜ansı da o kadar yüksektir.

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

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’nda en küçük
köyünden milyonlarca insanın ya˜adı˛ ı
dev metropollere kadar yüzlerce insan
yerle˜mesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir do˛a kırımı,
orman yıkımı haline bürünen ya˛ ma ˜id-
deti, bölgede ya˜ayan insanların do˛a yı,
ya˜am alanlarını savunma/direnme
e˛ ilimlerinin olu˜masını, güçlenmesini
de beraberinde getirmi˜tir.

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip
edilerek gerçekle˜tir ilen her ya˛ ma
projesi, bölgenin do˛al kaynaklarının
hızla tükenmesine / yok olmasına neden
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde
yer alan ve geleneksel ya˜am tarzını
sürdürmeye çalı˜an yerel halk bu tahribi
en a˛ ır ve do˛ rudan ya˜ayan etkilenen
kesimi olu˜turmaktadır. Tahrip projelerine
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya
ba˜layanlar da köylüler, özellikle köylü

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır
ya˜adık ları yuvaları, toprak ekmekleri,
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey
Ormanları Co˛ rafyasının etki alanında ve
kıt kaynaklar üzerine kurulu ˜ehir lerde ise
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert
olarak ya˜anmakta, dolayısıyla kırsalın
savunulmasının kentlerde çok daha fazla
kar˜ ılık bulmasını sa˛la maktadır.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmi˜
olan otuzdan fazla türde yüzlerce
projenin tehdit veya tahribi altındadır.
Onlarca Kuzey Ormanları köyü ÿilen
örgütlü savunma faaliyetlerine ba˜lamı˜
bazı projelerin gerçekle˜tir ilmesine izin
vermemi˜ , bazıları ba˜adıktan sonra
durdurabilmi˜ , bazıları ile ise halen
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
her kasaba veya ˜ehirde ise yakın kırsalda
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri
yürütülmekte, yine orman ekosistemini
parçalayacak/yok edecek kent merkezli
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalı˜ılmaktadır. Savunmanın hukuksal
mücadele zemini daha çok ˜ehirlerde
olu˜turulmakta, karar vericiler üzerindeki
kamuoyu baskısını arttırmak için yine
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir
˜ek ilde kullanılmaya çalı˜ılmaktadır.

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’ndaki
savunma faaliyetleri 2013 yılında
olu˜turulan Kuzey Ormanları Savunması
hareketi ile örgütlü, birle˜ ik, düzenli,
etkili ve dayanı˜macı bir güç halini
almı˜ tır. Savunma, yıllar içinde giderek
tüm co˛ rafyaya yayılmı˜ ve onlarca
köyde kendili˛ inden ba˜ layan direnme
e˛ ilimlerini desteklemeye, bir savunma
a˛ ı halinde birle˜ tirmeye giri˜mi˜ tir.

KOS, benzeri tarihte görülmemi˜ bir
orman yıkımına giri˜en otoriter bir rejim
ve kural tanımayan sermaye azgınlı˛ ı
kar˜ısında umudunu ve do˛a sevgisini
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını
örgütlemeye giri˜mi˜ ve bunu belli
ölçülerde gerçekle˜tirmeyi ba˜armı˜tır.

KOS hareketi, tek tek yurtta˜lar ın yanı sıra
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç
ve olanaklarını birle˜tirdi˛ i bir mücadele
zemini haline de gelmi˜tir.

erimli direni˜/kampanya ve savunma
süreçlerinin örgütlenmeye ba˜lanmasıyla
gerek ˜ehre yakın mevkilere, gerekse
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip
giri˜imi, proje a˜amasında veya ba˜ladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm
kararlarını do˛ rudan demokrasinin
uygulanabildi˛ i forumlarda alması,
hareketi hiyerar˜ i, bürokratizm ve
klikle˜me gibi hatalı e˛ ilimlere kar˜ ı
korumu˜ ve kolektif iradenin içselle˜me-
sini sa˛la yan özyönetimin devamlılı˛ ını
sa˛ lamı˜ tır. Her eylem, her etkinlik
kolektif bir çalı˜mayla örgütlenmi˜ , daha
yo˛ unla˜mı˜ ve düzenli emek gerektiren
faaliyetler için de çe˜ itli çalı˜ma grupları
olu˜turulmu˜tur. Kitlesel ve do˛ rudan
eylemlerle protestoyu a˜an bir hareket
biçimini benimsenmi˜ , hem ülkede hem
de dünyanın dört bir yanında do˛ ayı
ve ya˜amı savunanlarla dayanı˜ma
ve omuzda˜ lık li˜kileri geli˜ tirmeye
çalı˜ ılmı˜ tır.
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Çatalca, İstanbul

Hacıosman Korusu, Atatürk Ormanı, Sarıyer, İstanbul

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurtta˜ ların, STK’ların
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu
politikasını etkileme giri˜ imidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları
veya politikaları do˛ a ve toplum lehine
de˛ i˜ tirmek için, bilgiyi stratejik olarak
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa
de˛ i˜ik likleri talep etmeyi veya yapılan
de˛ i˜ik liklere katkıda bulunmayı amaçlar.
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların olu˜turulmasını, de˛ i˜tirilmesini,
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir.

“Savunuculuk” toplulukların haklarına
saygı gösterilmesinin ve bu hakların
hayata geçirilmesinin sa˛ lanması
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi ba˜ latabilir.

Bu eylem ne kadar düzenli ve
yapılandırılmı˜ olursa, somut sonuçlara
ula˜ma ˜ansı da o kadar yüksektir.

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

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’nda en küçük
köyünden milyonlarca insanın ya˜adı˛ ı
dev metropollere kadar yüzlerce insan
yerle˜mesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir do˛a kırımı,
orman yıkımı haline bürünen ya˛ ma ˜id-
deti, bölgede ya˜ayan insanların do˛a yı,
ya˜am alanlarını savunma/direnme
e˛ ilimlerinin olu˜masını, güçlenmesini
de beraberinde getirmi˜tir.

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip
edilerek gerçekle˜tir ilen her ya˛ ma
projesi, bölgenin do˛al kaynaklarının
hızla tükenmesine / yok olmasına neden
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde
yer alan ve geleneksel ya˜am tarzını
sürdürmeye çalı˜an yerel halk bu tahribi
en a˛ ır ve do˛ rudan ya˜ayan etkilenen
kesimi olu˜turmaktadır. Tahrip projelerine
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya
ba˜layanlar da köylüler, özellikle köylü

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır
ya˜adık ları yuvaları, toprak ekmekleri,
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey
Ormanları Co˛ rafyasının etki alanında ve
kıt kaynaklar üzerine kurulu ˜ehir lerde ise
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert
olarak ya˜anmakta, dolayısıyla kırsalın
savunulmasının kentlerde çok daha fazla
kar˜ ılık bulmasını sa˛la maktadır.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmi˜
olan otuzdan fazla türde yüzlerce
projenin tehdit veya tahribi altındadır.
Onlarca Kuzey Ormanları köyü ÿilen
örgütlü savunma faaliyetlerine ba˜lamı˜
bazı projelerin gerçekle˜tir ilmesine izin
vermemi˜ , bazıları ba˜adıktan sonra
durdurabilmi˜ , bazıları ile ise halen
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
her kasaba veya ˜ehirde ise yakın kırsalda
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri
yürütülmekte, yine orman ekosistemini
parçalayacak/yok edecek kent merkezli
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalı˜ılmaktadır. Savunmanın hukuksal
mücadele zemini daha çok ˜ehirlerde
olu˜turulmakta, karar vericiler üzerindeki
kamuoyu baskısını arttırmak için yine
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir
˜ek ilde kullanılmaya çalı˜ılmaktadır.

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’ndaki
savunma faaliyetleri 2013 yılında
olu˜turulan Kuzey Ormanları Savunması
hareketi ile örgütlü, birle˜ ik, düzenli,
etkili ve dayanı˜macı bir güç halini
almı˜ tır. Savunma, yıllar içinde giderek
tüm co˛ rafyaya yayılmı˜ ve onlarca
köyde kendili˛ inden ba˜ layan direnme
e˛ ilimlerini desteklemeye, bir savunma
a˛ ı halinde birle˜ tirmeye giri˜mi˜ tir.

KOS, benzeri tarihte görülmemi˜ bir
orman yıkımına giri˜en otoriter bir rejim
ve kural tanımayan sermaye azgınlı˛ ı
kar˜ısında umudunu ve do˛a sevgisini
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını
örgütlemeye giri˜mi˜ ve bunu belli
ölçülerde gerçekle˜tirmeyi ba˜armı˜tır.

KOS hareketi, tek tek yurtta˜lar ın yanı sıra
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç
ve olanaklarını birle˜tirdi˛ i bir mücadele
zemini haline de gelmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman
varlıgını; do˛al , tarihsel ve kültürel
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip
unsurlarına kar˜ı ormanı savunmak ve
i˜gal/tahr ip edilmi˜ alanların yeniden
ormanla˜tır ılmasını sa˛lamak için çalı˜an
gönüllü yurtta˜lar ın kolektif birli˛ i olmu˜
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir
savunuculuk hareketine dönü˜mü˜tür .

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları
co˛ rafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz
bölgesini do˛ rudan etkisi altına alacak
olan ula˜ tırma projesi görünümlü mega
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi
ısrar ve kararlılıkla kar˜ ı durmu˜, yürüt-
tü˛ ü zengin kampanya ve etkinliklerle
projelerin do˛a ve toplum zararına olan
etkilerinin açı˛ a çıkmasını sa˛ lamı˜ tır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun

erimli direni˜/kampanya ve savunma
süreçlerinin örgütlenmeye ba˜lanmasıyla
gerek ˜ehre yakın mevkilere, gerekse
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip
giri˜imi, proje a˜amasında veya ba˜ladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm
kararlarını do˛ rudan demokrasinin
uygulanabildi˛ i forumlarda alması,
hareketi hiyerar˜ i, bürokratizm ve
klikle˜me gibi hatalı e˛ ilimlere kar˜ ı
korumu˜ ve kolektif iradenin içselle˜me-
sini sa˛la yan özyönetimin devamlılı˛ ını
sa˛ lamı˜ tır. Her eylem, her etkinlik
kolektif bir çalı˜mayla örgütlenmi˜ , daha
yo˛ unla˜mı˜ ve düzenli emek gerektiren
faaliyetler için de çe˜ itli çalı˜ma grupları
olu˜turulmu˜tur. Kitlesel ve do˛ rudan
eylemlerle protestoyu a˜an bir hareket
biçimini benimsenmi˜ , hem ülkede hem
de dünyanın dört bir yanında do˛ ayı
ve ya˜amı savunanlarla dayanı˜ma
ve omuzda˜ lık li˜kileri geli˜ tirmeye
çalı˜ ılmı˜ tır.
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Demirköy, Kırklareli

Northern Forests Defense;  Forest existence 
of Northern Marmara (Thrace and Anatolia);  
It has become a collective union of 
volunteer citizens working to protect the 
forest as a natural, historical and culturally 
holistic ecosystem, to defend the forest 
against the threats and destruction 
elements on it, and to ensure the 
reforestation of the occupied/destroyed 
areas, and it has gradually turned into an 
organized and social defender movement.

 With the defense gaining experience and 
the organization of long-term resistance/
campaign and defense processes, many 
destruction attempts planned both near the 
city and around the village were stopped at 
the project stage or shortly after they 
started.



3. Köprü, İstanbul

Kirazlıyayla Köyü, Yenişehir, Bursa

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurtta˜ ların, STK’ların
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu
politikasını etkileme giri˜ imidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları
veya politikaları do˛ a ve toplum lehine
de˛ i˜ tirmek için, bilgiyi stratejik olarak
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa
de˛ i˜ik likleri talep etmeyi veya yapılan
de˛ i˜ik liklere katkıda bulunmayı amaçlar.
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların olu˜turulmasını, de˛ i˜tirilmesini,
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir.

“Savunuculuk” toplulukların haklarına
saygı gösterilmesinin ve bu hakların
hayata geçirilmesinin sa˛ lanması
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi ba˜ latabilir.

Bu eylem ne kadar düzenli ve
yapılandırılmı˜ olursa, somut sonuçlara
ula˜ma ˜ansı da o kadar yüksektir.

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

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’nda en küçük
köyünden milyonlarca insanın ya˜adı˛ ı
dev metropollere kadar yüzlerce insan
yerle˜mesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir do˛a kırımı,
orman yıkımı haline bürünen ya˛ ma ˜id-
deti, bölgede ya˜ayan insanların do˛a yı,
ya˜am alanlarını savunma/direnme
e˛ ilimlerinin olu˜masını, güçlenmesini
de beraberinde getirmi˜tir.

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip
edilerek gerçekle˜tir ilen her ya˛ ma
projesi, bölgenin do˛al kaynaklarının
hızla tükenmesine / yok olmasına neden
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde
yer alan ve geleneksel ya˜am tarzını
sürdürmeye çalı˜an yerel halk bu tahribi
en a˛ ır ve do˛ rudan ya˜ayan etkilenen
kesimi olu˜turmaktadır. Tahrip projelerine
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya
ba˜layanlar da köylüler, özellikle köylü

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır
ya˜adık ları yuvaları, toprak ekmekleri,
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey
Ormanları Co˛ rafyasının etki alanında ve
kıt kaynaklar üzerine kurulu ˜ehir lerde ise
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert
olarak ya˜anmakta, dolayısıyla kırsalın
savunulmasının kentlerde çok daha fazla
kar˜ ılık bulmasını sa˛la maktadır.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmi˜
olan otuzdan fazla türde yüzlerce
projenin tehdit veya tahribi altındadır.
Onlarca Kuzey Ormanları köyü ÿilen
örgütlü savunma faaliyetlerine ba˜lamı˜
bazı projelerin gerçekle˜tir ilmesine izin
vermemi˜ , bazıları ba˜adıktan sonra
durdurabilmi˜ , bazıları ile ise halen
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
her kasaba veya ˜ehirde ise yakın kırsalda
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri
yürütülmekte, yine orman ekosistemini
parçalayacak/yok edecek kent merkezli
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalı˜ılmaktadır. Savunmanın hukuksal
mücadele zemini daha çok ˜ehirlerde
olu˜turulmakta, karar vericiler üzerindeki
kamuoyu baskısını arttırmak için yine
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir
˜ek ilde kullanılmaya çalı˜ılmaktadır.

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’ndaki
savunma faaliyetleri 2013 yılında
olu˜turulan Kuzey Ormanları Savunması
hareketi ile örgütlü, birle˜ ik, düzenli,
etkili ve dayanı˜macı bir güç halini
almı˜ tır. Savunma, yıllar içinde giderek
tüm co˛ rafyaya yayılmı˜ ve onlarca
köyde kendili˛ inden ba˜ layan direnme
e˛ ilimlerini desteklemeye, bir savunma
a˛ ı halinde birle˜ tirmeye giri˜mi˜ tir.

KOS, benzeri tarihte görülmemi˜ bir
orman yıkımına giri˜en otoriter bir rejim
ve kural tanımayan sermaye azgınlı˛ ı
kar˜ısında umudunu ve do˛a sevgisini
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını
örgütlemeye giri˜mi˜ ve bunu belli
ölçülerde gerçekle˜tirmeyi ba˜armı˜tır.

KOS hareketi, tek tek yurtta˜lar ın yanı sıra
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç
ve olanaklarını birle˜tirdi˛ i bir mücadele
zemini haline de gelmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman
varlıgını; do˛al , tarihsel ve kültürel
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip
unsurlarına kar˜ı ormanı savunmak ve
i˜gal/tahr ip edilmi˜ alanların yeniden
ormanla˜tır ılmasını sa˛lamak için çalı˜an
gönüllü yurtta˜lar ın kolektif birli˛ i olmu˜
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir
savunuculuk hareketine dönü˜mü˜tür .

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları
co˛ rafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz
bölgesini do˛ rudan etkisi altına alacak
olan ula˜ tırma projesi görünümlü mega
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi
ısrar ve kararlılıkla kar˜ ı durmu˜, yürüt-
tü˛ ü zengin kampanya ve etkinliklerle
projelerin do˛a ve toplum zararına olan
etkilerinin açı˛ a çıkmasını sa˛ lamı˜ tır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun

erimli direni˜/kampanya ve savunma
süreçlerinin örgütlenmeye ba˜lanmasıyla
gerek ˜ehre yakın mevkilere, gerekse
köy çevrelerine planlanan pek çok tahrip
giri˜imi, proje a˜amasında veya ba˜ladık-
tan kısa bir süre sonra durdurulabilmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın tüm
kararlarını do˛ rudan demokrasinin
uygulanabildi˛ i forumlarda alması,
hareketi hiyerar˜ i, bürokratizm ve
klikle˜me gibi hatalı e˛ ilimlere kar˜ ı
korumu˜ ve kolektif iradenin içselle˜me-
sini sa˛la yan özyönetimin devamlılı˛ ını
sa˛ lamı˜ tır. Her eylem, her etkinlik
kolektif bir çalı˜mayla örgütlenmi˜ , daha
yo˛ unla˜mı˜ ve düzenli emek gerektiren
faaliyetler için de çe˜ itli çalı˜ma grupları
olu˜turulmu˜tur. Kitlesel ve do˛ rudan
eylemlerle protestoyu a˜an bir hareket
biçimini benimsenmi˜ , hem ülkede hem
de dünyanın dört bir yanında do˛ ayı
ve ya˜amı savunanlarla dayanı˜ma
ve omuzda˜ lık li˜kileri geli˜ tirmeye
çalı˜ ılmı˜ tır.
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Çatalca, İstanbul

Hacıosman Grove, Atatürk Forest, Sarıyer, İstanbul

Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk, yurtta˜ ların, STK’ların
ortak bir çıkar için herhangi bir kamu
politikasını etkileme giri˜ imidir.

1. Karar vericileri etkileyerek, yasaları
veya politikaları do˛ a ve toplum lehine
de˛ i˜ tirmek için, bilgiyi stratejik olarak
kullanma süreci olarak da tanımlanabilir

2. Savunuculuk, politika veya yasa
de˛ i˜ik likleri talep etmeyi veya yapılan
de˛ i˜ik liklere katkıda bulunmayı amaçlar.
(STK’Lar İçin Savunuculuk Rehberi / Yiğit
Aksakoğlu)

Savunuculuk karar alıcıları etkileyen
organize bir süreçtir. Savunuculuk, politi-
kaların olu˜turulmasını, de˛ i˜tirilmesini,
uygulanmasını ve yürütülmesini içerebilir.

“Savunuculuk” toplulukların haklarına
saygı gösterilmesinin ve bu hakların
hayata geçirilmesinin sa˛ lanması
sürecidir.

Herkes, savunuculuk eylemi ba˜ latabilir.

Bu eylem ne kadar düzenli ve
yapılandırılmı˜ olursa, somut sonuçlara
ula˜ma ˜ansı da o kadar yüksektir.

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

Kuzey Ormanları savunuculuğu

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’nda en küçük
köyünden milyonlarca insanın ya˜adı˛ ı
dev metropollere kadar yüzlerce insan
yerle˜mesi bulunmaktadır.

Özellikle son on yıldır bir do˛a kırımı,
orman yıkımı haline bürünen ya˛ ma ˜id-
deti, bölgede ya˜ayan insanların do˛a yı,
ya˜am alanlarını savunma/direnme
e˛ ilimlerinin olu˜masını, güçlenmesini
de beraberinde getirmi˜tir.

Kuzey Ormanları ekosistemi tahrip
edilerek gerçekle˜tir ilen her ya˛ ma
projesi, bölgenin do˛al kaynaklarının
hızla tükenmesine / yok olmasına neden
olmaktadır. Orman içi ve çevresinde
yer alan ve geleneksel ya˜am tarzını
sürdürmeye çalı˜an yerel halk bu tahribi
en a˛ ır ve do˛ rudan ya˜ayan etkilenen
kesimi olu˜turmaktadır. Tahrip projelerine
ilk tepki veren, savunuculuk yapmaya
ba˜layanlar da köylüler, özellikle köylü

kadınlardır. Orman, yüzlerce yıldır
ya˜adık ları yuvaları, toprak ekmekleri,
dere suları, yaban ise aileleridir. Kuzey
Ormanları Co˛ rafyasının etki alanında ve
kıt kaynaklar üzerine kurulu ˜ehir lerde ise
orman yıkımından kaynaklanan ekolojik
kriz, iklim krizi gibi küresel felaketlerin
de etkisiyle eskiye göre daha açık ve sert
olarak ya˜anmakta, dolayısıyla kırsalın
savunulmasının kentlerde çok daha fazla
kar˜ ılık bulmasını sa˛la maktadır.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
hemen her köy, ormanı tahribe yönelmi˜
olan otuzdan fazla türde yüzlerce
projenin tehdit veya tahribi altındadır.
Onlarca Kuzey Ormanları köyü ÿilen
örgütlü savunma faaliyetlerine ba˜lamı˜
bazı projelerin gerçekle˜tir ilmesine izin
vermemi˜ , bazıları ba˜adıktan sonra
durdurabilmi˜ , bazıları ile ise halen
mücadele etmektedir.

Kuzey Ormanları Co˛ rafyasında bulunan
her kasaba veya ˜ehirde ise yakın kırsalda
sürdürülen savunmaya destek faaliyetleri
yürütülmekte, yine orman ekosistemini
parçalayacak/yok edecek kent merkezli
mega projeler geriletilmeye, durdurulma-
ya çalı˜ılmaktadır. Savunmanın hukuksal
mücadele zemini daha çok ˜ehirlerde
olu˜turulmakta, karar vericiler üzerindeki
kamuoyu baskısını arttırmak için yine
yerel/ulusal medya mecraları etkili bir
˜ek ilde kullanılmaya çalı˜ılmaktadır.

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Co˛ rafyası’ndaki
savunma faaliyetleri 2013 yılında
olu˜turulan Kuzey Ormanları Savunması
hareketi ile örgütlü, birle˜ ik, düzenli,
etkili ve dayanı˜macı bir güç halini
almı˜ tır. Savunma, yıllar içinde giderek
tüm co˛ rafyaya yayılmı˜ ve onlarca
köyde kendili˛ inden ba˜ layan direnme
e˛ ilimlerini desteklemeye, bir savunma
a˛ ı halinde birle˜ tirmeye giri˜mi˜ tir.

KOS, benzeri tarihte görülmemi˜ bir
orman yıkımına giri˜en otoriter bir rejim
ve kural tanımayan sermaye azgınlı˛ ı
kar˜ısında umudunu ve do˛a sevgisini
asla yitirmeyecek bir savunuculuk hattını
örgütlemeye giri˜mi˜ ve bunu belli
ölçülerde gerçekle˜tirmeyi ba˜armı˜tır.

KOS hareketi, tek tek yurtta˜lar ın yanı sıra
yerel ve bölgesel ölçekte savunuculuk
yapan bir çok kurumun da deneyim, güç
ve olanaklarını birle˜tirdi˛ i bir mücadele
zemini haline de gelmi˜tir.

Kuzey Ormanları Savunması; Kuzey
Marmara’nın (Trakya ve Anadolu) orman
varlıgını; do˛al , tarihsel ve kültürel
açıdan bütünsel bir ekosistem olarak
korumak, üzerindeki tehdit ve tahrip
unsurlarına kar˜ı ormanı savunmak ve
i˜gal/tahr ip edilmi˜ alanların yeniden
ormanla˜tır ılmasını sa˛lamak için çalı˜an
gönüllü yurtta˜lar ın kolektif birli˛ i olmu˜
ve giderek örgütlü ve toplumsal bir
savunuculuk hareketine dönü˜mü˜tür .

2013 yılından bugüne Kuzey Ormanları
co˛ rafyası ve Marmara ile Batı Karadeniz
bölgesini do˛ rudan etkisi altına alacak
olan ula˜ tırma projesi görünümlü mega
rant projelerine, yapıldıktan sonra dahi
ısrar ve kararlılıkla kar˜ ı durmu˜, yürüt-
tü˛ ü zengin kampanya ve etkinliklerle
projelerin do˛ a ve toplum zararına olan
etkilerinin açı˛ a çıkmasını sa˛ lamı˜ tır.

Savunmanın deneyim kazanması ve uzun
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Demirköy, Kırklareli

The fact that the Northern Forests Defense 
took all its decisions in forums where direct 
democracy could be applied protected the 
movement against erroneous tendencies 
such as hierarchy, bureaucracy and clique 
and ensured the continuity of self-
management, which enabled the 
internalization of the collective will. 

Every action, every activity was organized 
with a collective work, and various working 
groups were formed for more concentrated 
and regular labor-intensive activities.  A 
form of movement that goes beyond protest 
with mass and direct actions has been 
adopted, and efforts have been made to 
develop relations of solidarity and 
fellowship with those who defend nature 
and life both in the country and around the 
world.
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