
Basına ve Kamuoyuna  

YEŞİL : YOL MU, DOĞA MI, DOLAR MI? 

İktidarın bir süredir yanlış bilgilendirme, algı ve baskı yöntemlerini uygulamaktan 

çekinmediği; karşı çıkan bölge halkını suçladığı ve adına “YEŞİL YOL” dedikleri 

uygulamaya ilişkin bazı gerçekleri açıklamak istiyoruz: 

Samsun’dan başlayıp Artvin’e değin ulaşacak; yaylaları birbirine bağlayacağı ve toplam 

2600 km’yi bulacağı ifade edilen “yol”un yapımına karşı direnmekte olan bölge halkının 

valiler ve diğer yöneticiler tarafından suçlanması ve üzerlerinde baskı yöntemlerinin 

uygulanmasına ilişkin haberler basında yer aldı.  

Sözü edilen yol konusunda Doğu Karadeniz halkı zaten bilgi sahibiydi. İlçelerden 

yaylalara, yaylalardan yaylalara yapılacak olan yollarla Karadeniz bölgesinde büyük bir 

yıkım yaşanacağı/yaşandığı apaçık ortadadır. Yol yapımı ile; orman ekosistemleri, 

yüksek dağ ormanı ekosistemleri, tarım alanları, alpin çayırlar (yaylalar) ve su 

ekosistemleri yıkıma uğrayacak ya da tamamen yok edileceklerdir. Yüksek dağ ormanı 

ekosistemleri ve alpin çayır ekosistemleri; çığ düşmelerinin, kaya yuvarlanmalarının, 

toprak kaymaları ve sel oluşumlarının başlamadan önlenmelerinde yaşamsal öneme 

sahiptir.  

Yol yapımı için kesilen ağaçları “kıymeti harbiyesi yoktur” diye bilgisizce (!) açıklama 

yapan Orman ve Su işleri Bakanı, çığ düşmesini, toprak kaymasını, erozyonu, seli 

duymamış olabilir mi? Yüksek dağ ormanı ekosistemlerinde oluşacak herhangi bir 

tahribatın sonucunun çok daha yok edici olacağını şimdiden belirtmek isteriz. Yüksek 

dağ ormanı ekosistemi, Karadeniz bölgesinde ortalama 1800-2500 m arası yükseltilerde 

yetişen orman ekosistemleridir. İklim koşullarının ve topografyanın elverişsiz olması 

nedeniyle yapısal olarak son derece duyarlıdır. Ekosistem tahrip edildiğinde kendisini 

onarması ya da yenisinin oluşturulması çok zordur.1     

Derneğimiz bölgede; korunan orman ekosistemleri projesi, Doğu Karadeniz bölgesi 

yüksek dağ ormanı ekosistemi projesi ve Fırtına (Rize) şimşirlerinin tanıtılması ve 

korunması projesini yürütmüş ve sonuçlarını yayına dönüştürmüştür. Fırtına (Rize) 

şimşirlerinin tanıtılması ve korunması projesi sonucu olarak yayınlanan “Şimşirlerin 

Başına Gelenler” kitabında “Yeşil Yol” türü bir uygulamanın bölgenin ekosistemleri 

üzerinde yapacağı olumsuz etkilere dikkat çekilmiştir.2 Bu üç projede ortak kaygı ve 

beklenti olarak şu hususlar ortaya konmuştur: Flora ve fauna açısından çok çeşitli ve 

zengin olmakla birlikte, sarp bir topografyaya sahip olması ve çok fazla yağış (yağmur 

ve kar) alması sebebiyle bölgenin ekosistemleri çok hassas ve duyarlıdır. Burada 

yapılacak etkinlikler konusunda son derece dikkatli olunmalı, konunun çeşitli 

boyutları göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka bölge halkı ve demokratik kitle 

örgütleri ile birlikte çalışılmalıdır. 



2600 km’lik “Yeşil Yol” projesi gerçekleşirse; 

a) Karadeniz bölgesinin yayla ve yaylacılık kültürü yok olacaktır, 

b) Türkiye’nin en çok yağış alan bu bölgesinde topografyanın bozulması ile çığ 

düşmesi, toprak kayması (heyelan), kaya yuvarlanmaları, erozyon ve sel 

yıkımları katlanarak artacaktır, 

c) Tarım alanları, ormanlar, yüksek dağ ormanları, yaylalar ve alpin çayırlar 

yıkıma uğrayacaktır, 

d) Canlıların yaşam alanı habitatlar parçalanacak, bölgedeki birçok yabani 

hayvan ve bitki türünün yaşama olanaklarının ortadan kalkmasına neden 

olacaktır, 

e) Halihazırda çözülemeyen katı atık problemi misliyle artacak, Karadeniz’i çöp 

dağlarına dönüştürecektir, 

f) Çok uluslu sermaye için yalnızca kâr ve para kazanma önem taşıdığından 

toplumun ortak değerleri olan doğal varlıklarımız özelleştirilmiş olacaktır, 

g) İşinden, aşından yoksun bırakılmış olan bölge halkının tek seçeneği ise 

garsonluk ya da bulaşıkçılık olacaktır. 

Yeşil Yol projesi Yeşil Doğa Yıkımıdır, Yeşil Dolar hedefidir. 

Masa başında hazırlanmış, bölgenin doğal değerlerini, topografyasını, iklimini 

dikkate almayan, bölge halkının yaşamı, kültürü ve düşüncelerini görmezden 

gelen, orman ve yüksek dağ ekosistemlerini tahrip edecek, halihazırda 

çözülemeyen atık problemini kat be kat arttıracak, çığ, heyelan ve sel 

felaketlerinin önünü açacak Yeşil Yol Projesi derhal durdurulmalı ve iptal 

edilmelidir. 

 

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 

(http://www.kirsalcevre.org.tr/anasayfa.php) 

 

 

1 Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yüksek Dağ Ormanı Ekosistemlerine Zarar Veren 

Nedenler ve Önlenmesi, Kırsal Çevre Yayınları, Ankara 2007; Sayfalar: 5, 9, 11, 21, 

22-24 

2 Şimşirlerin Başına Gelenler, Kırsal Çevre Yayınları 16, Ankara 2013; Sayfalar: 66, 

67, 70, 112 (http://www.kirsalcevre.org.tr/projeler.php ) 

http://www.kirsalcevre.org.tr/anasayfa.php
http://www.kirsalcevre.org.tr/projeler.php

