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Teknik Gezi Güncesi: İstanbul`un Kuzeyinde Neler Oluyor?  

İstanbul’da her geçen gün hızla artan doğa katliamlarını gözlemlemek üzere TMMOB Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şubemizce 27 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’un kuzey coğrafyasına bir 
gezi düzenlendi.  

Bir bütün olarak İstanbul Kuzey Ormanları, Avrupa yakasındaki Istranca, Terkos, Büyükçekmece, 
Alibeyköy ve Sazlıdere ile Anadolu yakasındaki Ömerli, Elmalı ve Darlık havzaları sayesinde 
İstanbul’un içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamakla kalmıyor,  Balkanlar’dan gelen soğuk 
havayı süzerek etkisini dengeliyor, kentin hâkim rüzgâr yünü kuzeyden güneye olduğu için 
soluduğumuz havayı temizliyor, kuş göç yollarına rehberlik ve ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar 
parça parça adını koyduğumuz ormanlardan, su havzalarından, barajlardan, bentlerden, tabiat 
parklarından, çok sayıda bitki ve hayvan türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin bir bütünü olan 
“Kuzey Ormanları” adını, özellikle son bir yıldır daha da yüksek sesle duyuyoruz. Bunun nedeni, 
kentin neredeyse tüm açık ve yeşil alanlarına birer yatırım sahası gözüyle bakan bürokrat, 
sermayeci ve siyasetçilerin bitmek bilmeyen projeleri ve Kuzey Ormanları’nda yapımına 
başlanan, başlayacak olan mega (gerçek bilim insanlarına göreyse lüzumsuz) projelerin yarattığı 
ve yaratacağı telafisi mümkün olmayan zararlar, tehditler ve başka projeler için kuzey 
ormanlarını adres gösteren çekim etkileri… 

Bizler de TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak Kuzey İstanbul gezimizi, kentin ve 
kuzey ormanlarının karşı karşıya kaldığı tehdit ve tahribatı gözlemlemek, durum ile ilgili bir 
değerlendirme yapabilmek ve bunu kamuoyu ile paylaşmak amacıyla, tüm meslektaşlarımızın ve 
öğrenci üyelerimizin katılımı ve bileşeni olduğumuz Kuzey Ormanları Savunmasının (KOS) da 
bölge üzerine sahip olduğu bilgi ve deneyimleri eşliğinde gerçekleştirdik (Harita 1).  

 

Harita 1. Düzenlenen gezi güzergahı 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanarak 2009 yılında onaylanan 1/100.000 
ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında (ÇDP), kentin kuzey bölgesinde yer alan meralar, 
ormanlar, su havzaları ve tarım alanları kesinlikle korunması gereken alanlar olarak 
belirlenmiştir. Ancak kentin anayasası olarak kamuoyu ile paylaşılan bu plandan sonra 
hazırlanan ve bu plana uymak zorunda olan, 3. Köprü güzergâhını da içeren Kuzey Marmara 
Otoyolu için hazırlanan planlar ÇDP karar ve ilkelerini yok sayarak kentin ana planına ilk ağır 
darbeyi indirmiştir. Benzer bir durum 3. Hava alanı projesi için de yaşanmış, ÇDP’de Silivri-
Gazitepe mevkiinde yapımı öngörülen 3. Havaalanı için merkezi yönetim kararı ile planda 
korunması ve yapılaşmaya açılmaması öngörülen havza alanları üzerinde ve yaklaşık %80’i 
orman alanı olan kentin kuzey kesiminde başka bir yer seçilmiş ve kentin ana planı ikinci kez 
delinmiştir. Henüz resmen güzergâhı, plan veya proje detayları paylaşılmayan ancak merkezi 
yönetimce 2011 yılındaki seçim kampanyasında duyurusu yapılan Kanal İstanbul projesininse 
kente 3. darbeyi indirecek olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu projeler, başta kentin doğal 
yaşam kaynaklarının yer aldığı kuzey coğrafyasındaki dengeleri alt üst edecek ve ardından 
kentin tamamında etkilerini gözler önüne serecek derecede korkutucu ve telafisi mümkünsüz 
projelerdir.     

İlk durak olan Kemerburgaz’da ekibe Kuzey Ormanları Savunması adına bölgeyi anlatmak ve 
katılımcılara rehberlik etmek üzere geçtiğimiz dönem İBB Belediye Meclis üyeliği de yapmış olan 
Hasan Fazıl Afacan katılarak ilk anlatımlarını paylaştı. Kemerburgaz semt kahvesinde yapılan 
kahvaltı ve alana ilişkin sunumların ardından (Fotoğraf 1, 2), TOKİ tarafından acele 
kamulaştırma kararı gönderilen köylere doğru gidildi.  

 

 

Fotoğraf 1. Hasan Fazıl Afacan’nın sahaya ilişkin anlatımı 
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Fotoğraf 2. Sahaya ilişkin ŞPO temsilcilerinin anlatımları 

Daha sonra Kemerburgaz’dan Sarıyer Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesindeki Hayvan 
Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tahribatını görebilmek üzere yola çıkılarak Çiftalan 
Köyü yönüne gidildi. Kısırkaya’ya giderken göze çarpan ilk görüntü –belki de kıyım- Çiftalan 
Köyü yakınında Ağaçlı-Gümüşdere arası uzanan Kuzey Marmara Otoyolu’nun iziydi (Fotoğraf 3). 

 

 

Fotoğraf 3. 3. köprü güzergâhının Ağaçlı-Gümüşdere köyleri arasındaki kesimi 

http://www.sariyerguncel.com/haberleri/Sar%C4%B1yer+Belediyesi
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Yoğun yağmur ve şiddetli rüzgara rağmen sürdürülen gezide aynı zamanda Kemerburgaz 
yakınlarında yaşayan Hasan Fazıl Afacan, bölge halkı ve bu yörede doğa mücadelesi veren 
yaşam savunucularının, yukarıda sözü edilen dev hayvan toplama kampının sebep olduğu kıyım 
ve tecrit bir yana, bu alanın daha sonra rant elde etmek amacıyla kullanılmasından endişe 
ettiğini bildirdi (Fotoğraf 5). 

 

 

Fotoğraf 4. Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi yakınlarında sözlü anlatım 

 

Fotoğraf 5.  Kısırkaya Hayvan Barınağı/ sokak hayvanları tecrit alanı 
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Başta transit ulaşım amacıyla yapılacağı söylenen ancak daha sonra kent içi trafiği rahatlatacağı 
iddiasıyla savunulan Kuzey Marmara Otoyolu’nun ve dolayısıyla 3. köprü güzergâhının İstanbul 
kent trafiği ile bağlandığı önemli kavşak noktalarından biri olan Ağaçlı kavşağı şantiyesinin çöp 
toplama ve hafriyat alanları ile çevrelenmiş durumda olduğu gözlemlendi (Fotoğraf 6). 

 

 

Fotoğraf 6.  Kuzey Marmara Otoyolu Ağaçlı Kavşağı şantiyesi 

Odayeri Köyü köy kahvesinde oturan köylülerle yapılan sohbetlerde, bu bölgede yapılan büyük 
ölçekli projelerle birlikte hayvancılığın ve tarımın çok kötü etkilendiğinden, özellikle doldurulmaya 
başlanan göllerle birlikte yön duygusunu kaybeden onbinlerce leyleğin göçlerini 
tamamlayamadıklarından ve İstanbul’da ölüme mahkûm edildiklerinden bahsedildi (Fotoğraf 7). 

 

Fotoğraf 7.  Odayeri Köyü Köy Kahvesi’nde köylülerle yapılan sohbet sonrası gezi ekibi 

Kuzey ormanları gezisinin hemen her noktasında görmeye alışılan demir bariyerlerle Odayeri 
Köyü merkezinde de karşılaşıldı. Gerek 3. köprü projesi, gerek 3. hava limanı ve gerekse de 
kuzeyde yapımı düşünülen yeni yerleşim alanları nedeniyle “değerlenmeye” başlayan köy 
arazilerinin, imar izni olup olmadığını bilmediğimiz yeni bir otel inşaatına gebe kaldığı da 
aktarılan bilgiler arasında öne çıkanlardan biriydi (Fotoğraf 8). 
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Fotoğraf 8.  Odayeri Köyü’nde başlayan otel inşaatı şantiyesi ve bariyerleri 

3. havalimanı projesi nedeniyle tahribatın en çok gözlenebilir olduğu yer, acele kamulaştırma 
kararı verilen köylerden biri olan Ağaçlı Köyü idi. Kurulan şantiyeler arasında süren yaşam 
mücadelesi, tahribatı ve sonuçlarını gözler önüne seriyor (Fotoğraf 9).  

 

Fotoğraf 9.  Ağaçlı Köyü yolu üzerinde otoyol şantiyesinden bir görünüm 

Bölgede doğal yaşama en çok zarar veren uygulamalardan biri de daha önce maden çıkarılan 
alanların faaliyetleri bitince geride bıraktıkları yapay göletlerin ve sulak alanların doldurulması 
(Fotoğraf 10). Ağaçlı köyü yakınındaki bu kıyı alanındaki dolgu da tamamlanmış durumda. Göç 
zamanı, leylek sürüleri için en önemli yönlendirici/yön verici unsurlarından olan bu göletlerin 
doldurulması doğal hayata zarar vermekle birlikte, tasman (madenlerdeki yer altı 
faaliyetlerinden dolayı yer altında kalan boşlukların hareketi sonucu yüzeyde yaşanan çöküntü) 
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riski taşıyan alanlarda yeni yerleşim alanları yaratılması ve yapılaşma imkanlarının arttırılmasının 
ne gibi sonuçlar doğuracağı konusunda da bilimsel bir dayanağın olmadığı biliniyor. 

 

Fotoğraf 10.  Ağaçlı köyü yakınlarında doldurulmuş gölet alanlarından bir tanesi 

2005 yılında yürürlüğe konan, 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu ile İstanbul’daki tüm 
köylerin belediye statüsüne geçişi, köylerde süren kırsal yaşamı zorlaştıran bir diğer etken çünkü 
mahalle statüsü ile birlikte imar planlarına konu olan bu yerleşim alanları, yapılaşma ve yoğunluk 
artışları için birer “potansiyel yatırım sahası” niteliği taşıyor (Fotoğraf 11). 

 

Fotoğraf 11.  Sürekli yapılaşma baskısı altında “potansiyel yatırım sahalarında” kırsal yaşam 
sürüyor 
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Bölgede uzun zamandır faaliyet gösteren maden şirketlerinin alandaki etkinliklerini görmek 
mümkün. Daha önce maden işçilerinin kaldığı evlerde bugün de yaşam sürüyor (Fotoğraf 12, 
13). 

 

Fotoğraf 12.  Faaliyetlerini tamamlamış madenlerde çalışan işçiler için yapılmış işçi evleri 

 

Fotoğraf 13. Faaliyetlerini tamamlamış madenlerde çalışan işçiler için yapılmış işçi evleri 
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Maden sahası iken özel orman statüsü kazanan alanda faaliyet gösteren Kutorman tarafından 
geçtiğimiz temmuz ayında kıyıya konulan bariyerler rüzgâr ile kısmen yıkılmış (Fotoğraf 14). 
Üzerinde “açık maden sahasıdır girilmez” ve “patlama sahasıdır girilmez” yazan bariyerlerin 
Ağaçlı sahilinin bir kısmına erişimi engellemesinin yanı sıra, alanın 3. Köprü projesi ve bağlantı 
yolları için taş ocağı gereksinimini de karşılayacağını akıllara getiriyor. 

 

Fotoğraf 14.  Yakın zamanda bilinmeyen bir gerekçe ile bir kısmı halka kapatılan Ağaçlı köyü 
sahili 

Gezinin bir sonraki durağı olan İhsaniye köyünün bir kısmı havalimanı sahasının içinde kalsa da 
yerleşik alanı proje dışında bırakılmış. Köyün girişinde gezi ekibini onlarca iş makinesi ve kamyon 
filoları karşıladı (Fotoğraf 15). Köylülerden Müvesser Hanım da gezi ekibine katılarak rehberlik 
etti (Fotoğraf 16). 
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Fotoğraf 15.  İhsaniye Köyü girişinde bekleyen iş makinaları 

 

Fotoğraf 16.  İhsaniye köyü mezarlık yıkımını anlatan Müvesser Hanım 
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Fotoğraf 17.  İhsaniye Köyü 

Eyüp ilçesine bağlı bir mahalle olan İhsaniye’de köylülerden edinilen bilgilere göre köyde 
yaşanan bir diğer sorunun da havalimanı ve 3. köprü güzergâhı ile ilişkili yol yapımı için kurulan 
şantiyenin köyün eski mezarlığını işgal etmesi olduğu öğrenildi. Bu işgal sırasında mezarların 
tahrip edildiğini ve ağaçların kesildiği anlatıldı.  

İhsaniye Köyü’nden sonra rotamızı Yeniköy’e doğru yola çıkılmışken İhsaniye ve Akpınar 
köylerini bağlayan yol kenarında doldurulmaya başlanmış bir başka gölet ile karşılaşıldı (Fotoğraf 
18). 

 

Fotoğraf 18.  İhsaniye- Akpınar köylerini bağlayan yolun kenarında doldurulmaya başlanan bir 
maden sahası göleti. 
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Fotoğraf 19. İhsaniye- Tayakadın yolu 

İhsaniye- Tayakadın yolunda göze çarpan rüzgâr türbinleri bu bölgede kuvvetli rüzgârların 
varlığını ispatlarken havalimanı için seçilen bu alanın uçuş güvenliği bakımından uygunluğunu 
sorgulatıyor. Bakanlar Kurulu tarafından İstanbul’un Avrupa yakasında belirlenen ve gerek su 
havzaları gerekse kuzey ormanlarının yer aldığı bölgeye yerleşim alanlarının yayılması tehdidi 
nedeniyle büyük tartışmalar yaratan “rezerv alan” sınırları içindeki köylerden biri de Tayakadın 
Köyü (Fotoğraf 19). Köyün yerleşik alanı daha sonra havalimanı sahası dışında bırakılsa da hava 
alanı bölgesi ve rezerv alan neredeyse bütünleşik bir araziyi kapsadığından kısa süre içinde bu 
bölgede de çeşitli yapılaşma ve arazi geliştirme projelerinin görüleceği tahmin ediliyor (Fotoğraf 
20).  
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Fotoğraf 20. Tayakadın Köyü 

Gezinin son durağıysa Akpınar Köyü sahilinden başlayan ve kıyıda 5.700 metre boyunca devam 
eden havalimanı sahasının en batı ucu, yani Yeniköy. Alanda dolgu işlemlerinin başladığı bilinse 
de yağmur ve fırtına nedeni ile sahada o gün çalışma gözlenmedi.(Fotoğraf 21)   

 

 

Fotoğraf 21. Yeniköy’den yat limanı ve dolgu alanları manzarası 

Bölgede bir şantiyenin kurulduğu ve denizde bir dolgu işleminin başladığı görülüyor ki bu alana 
ilişkin olarak gezi sırasında köylüler tarafından yük veya yat limanı yapılacağı yönünde duyumlar 
aktarıldı (Fotoğraf 22). 
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Fotoğraf 22. Yeniköy’den yat limanı manzarası 

Öte yandan proje için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’na göre yılın 107 
günü fırtınalı, 65 günü ise yoğun bulutlu olan bu kıyı bölgesinde hava taşımacılığı ve piste iniş ve 
kalkışların fiziksel çevre şartları bakımından ne denli sorunlu olabileceğinin açık olduğu 
bilinmekte. Gezi ekibinin kıyı yakınlarında yağmur ve rüzgâr nedeniyle yaşadığı zorluklarsa bu 
riskin ipuçlarını veriyordu (Fotoğraf 23). 

 

Fotoğraf 23. Yoğun yağış ve rüzgâra rağmen yat limanı üzerine bildirimleri dinleyen gezi ekibi 
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Havalimanın sahası içindeki Yeniköy’de kamulaştırılmak istenen taşınmazlardan birinin sahibi, 
TOKİ tarafından kendilerine verilen kamulaştırmaya ilişkin ücrete dava açtığını, bedelin çok 
düşük olduğunu aktardı (Fotoğraf 24). Ancak kamulaştırma için belirlenen bedel dışında itiraz 
etmediklerini söyledi. Bölgede kamulaştırma kararına ilişkin olarak köylülerin açtığı davalardan 
birinde yürütmenin durdurulmasına karar verildiği medyaya yansımıştı. Diğer davalarsa devam 
ediyor. 

 

Fotoğraf 24. Kamulaştırma işlemlerine karşı dava açan köylülerden biri 

 

Sonuç: 

Aylar önce girilebilen birçok şantiyenin ve orman alanının bariyerlerle çevreli ve kapatılmış 
olduğu gözlemlenen Kuzey Ormanlarında tahribatın her geçen gün daha da arttığı söylenebilir. 
Köprü ayakları yükselmeye devam ediyor, orman dokusu azalıyor, göletler dolduruluyor, inşaat 
makineleri ve kamyonların park yerleri için köy mezarlıkları yerle bir ediliyor, yaban hayat 
görünmeden yok ediliyor, kuş göç yollarında ezberler bozuluyor, kırsal yaşam ve köy dokusu 
özgünlüğünü yitirirken kapalı ofislerde onlarca projenin çizimleri bitiriliyor… Kentin kuzeyindeki 
bütün bir ekosistem yok sayılıyor! 

Sadece 3. Havalimanı Projesi için hazırlanan ÇED raporunda dahi, proje alanında yer alan 2 
milyon 513 bin 341 adet ağacın 657 bin 950’si kesileceği belirtiliyor. Proje alanının %72’si 
orman, %8’i göl, %6’sı mera ve tarım arazisi, %14’ü maden sahası. Terkos Gölü, Alibeyköy ve 
Pirinçli barajları gibi İstanbul’un su ihtiyacını önemli oranda karşılayan su kaynakları da 
havzalarındaki inşaat çalışmaları ve doğa tahribi nedeniyle tehdit altında. Su havzaları içerisinde 
hafriyat ve çöp depolama alanlarıyla çevrili olduğunu gözlemlediğimiz şantiye alanları, salgın 
hastalık riskini arttırmakta. ÇED raporunda da belirtildiği üzere, projeyle birlikte su toplama 
miktarı azalacak ve yüzey akışlarında kirlilik artacak. 
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Bütünşehir yasası ile belediye statüsüne geçen ama halen kırsal hayatı sürdürme mücadelesi 
veren köyler, kuzey ormanlarındaki doğal yaşamın tahribine en yakından şahit olanlar. Köyler, 
tüm doğa ve yaşam savunucuları ile birlikte doldurulan göletler nedeniyle yollarını kaybeden 
göçmen kuşların, azalan tarımsal ve hayvansal üretimin, kesilen ağaç ve yok olan su 
havzalarının zararını asla karşılayamayacak olan rant ve kıyımla da mücadele etmeye çalışsa da 
gücü ve etkisinin bu süreci değiştirmeye yetmediği anlaşılıyor. Konuya kimi zaman eleştirel 
yaklaşabilen medya ve bilim dünyasının ise artık süreci oluruna bıraktığı ve inşaat sürecindeki 
ilerlemeleri rakamlarla vererek, “inşaat/mega projeler yarışında dünyada biz de varız” mesajının 
bilerek veya kayıtsız kaldıkları için destekçisi oldukları söylenebilir. 

Son yıllarda kuzey ormanlarında bilimin değil siyasetin yer seçimini yaptığı, kentte yaşayanları ve 
bilimsel niteliği olan plan kararlarını hiçe sayan söz konusu büyük ölçekli projelere karşı 
bağımsız, örgütlü, yazılı, sözlü ve en önemlisi de karşılıksız ve gönüllü mücadele verenlere 
sonsuz teşekkürlerimizle…  


