NE İSTİYORUZ?
VAHŞİ ALTIN, GÜMÜŞ, KURŞUN, BAKIR, DEMİR MADENCİLİĞİ PROJELERİ
İPTAL EDİLSİN.
TERMİK SANTRAL PROJELERİ İPTAL EDİLSİN.

Kazdağları
Hepimizin!

BARAJLARDAN VAZGEÇİLSİN, GEREKMESİ HALİNDE KÜÇÜK GÖLETLER
YAPILSIN, SULAR ÖZGÜR AKSIN.
TARIM İLAÇLARI VE KİMYASAL GÜBRE YERİNE DOĞAL TARIM YÖNTEMLERİ
KULLANILSIN.
ARITMA TESİSLERİ TAMAMLANSIN. ÇÖPLER AZALTILSIN, USULÜNCE
TOPLANSIN, AYRIŞTIRILSIN VE GERİ KAZANILSIN.
İMAR BASKISINA VE TARIM
AÇILMASINA SON VERİLSİN.

ALANLARININ,

ZEYTİNLİKLERİN

İMARA

KAYNAKLAR HALKIN SAĞLIĞINA, EĞİTİMİNE, GÜNEŞ, RÜZGAR GİBİ YEŞİL
ENERJİ PROJELERİNE, TARIMSAL TEŞVİKLERE VE İSTİHDAM YARATACAK
KIRSAL KALKINMA VE TURİZM FAALİYETLERİNE AYRILSIN.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından
ﬁnanse edilmektedir.

Kazdağı ve Çevresi Çevre Örgütlerinin
Savunuculuk Kapasitelerinin
Geliştirilmesi Projesi

Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının
içeriği sadece Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma
Derneği’ nin sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Avrupa
Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz”

Destek ve Katılım için ;
Sahil Mah. Süleyman Sakallı Cad. No: 11/1 Küçükkuyu-Çanakkale
www.kazdagi.org.tr | kazdagikoruma@gmail.com
0532 1597317 - 05334552102
facebook.com/kazdagikoruma | twitter:@kazdagikoruma | instagram: kazdagikoruma
T.C. Ziraat Bankası Küçükkuyu Şubesi | İban: TR210001002445642615955002

Kazdağı’na Yönelik

Tehditler

KAZDAĞI VE ÇEVRESİNDEKİ DOĞAYA DÖNÜK TEHDİTLER VE ZARARLARI
Kazdağı ve çevresinde doğal ve kültürel varlıklarımıza dönük çeşitli tehditler
bulunmaktadır. Vahşi madencilik, termik santraller, dereler-çaylar üzerinde
planlanan barajlar, imar baskısı, yoğun yapılaşma, tarım ilaçları, denizlerde ve
derelerdeki kanalizasyon vb. nedeniyle oluşan kirlilik, doğaya atılan naylon torba,
plastik ve kimyasal atıklar bunların en önemlilerindendir.

TERMİK SANTRALLER
Çanakkale’de 10’u proje aşamasında, 1’i inşaat halinde, 4’ü faal durumda çoğu
ithal kömüre dayalı toplam 16 termik santral projesi bulunuyor. Toplam kurulu
güç yaklaşık 12.000 megawat civarındadır. Termik santraller Lapseki, Karabiga ve
Çan bölgesinde ve Yenice'de yoğunlaşmış durumdadır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Enerji Ajansı raporlarına göre, termik
santraller, hava kirliliğine, iklim değişikliğine ve bunların beraberinde getirdiği
yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Hava kirliliği, bronşit, amﬁzem ve akciğer kanseri gibi
kronik solunum hastalıkları ve kalp-damar hastalıkları gibi ölümcül hastalıklara
sebep olabiliyor. Hava kirliliği, Dünya'da her yıl 6,5 milyon kişinin erken ölümüne
sebep oluyor. Dünya Bankası verilerine göre ise Türkiye’de her yıl 28.881 kişi
termik santralların yarattığı hava kirliliği nedeniyle daha erken ölüyor.
Çanakkale'ye 16 adet termik santral yapılırsa; Çanakkale'deki hava kirliliği
yüzde 150 artacak ve bu santralların yaratacağı sağlık sorunları ve erken ölümler
artacak. Hava kirliliği dışında, asit yağmurları ve tozuma nedeniyle su kaynakları ve
topraklar kirlenecek. Sebze, meyve bahçeleri ve ormanlar kuruyacak ve tarım,
turizm gibi faaliyetler yapılamaz hale gelecek. İklim değişikliği nedeniyle ani, ve
aşırı yağışlar, sel, tayfun, fırtına, kuraklık, çölleşme görülecektir.

Kazdağı ve yöresinde 10 yıldan fazla bir süredir altın-gümüş madenciliği arama
faaliyetleri sürdürülmektedir. Son üç beş yıldır da işletme ruhsatları verilmiştir. Daha
arama aşamasında ağaç kesimlerine, suların kirlenmesine yol açan projelerin
bazılarına işletme ruhsatları verilmiş, bu projeler için halkın tüm muhalefetine
rağmen ÇED süreçleri tamamlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED
Olumlu” kararları verilmiştir. “ÇED Olumlu” kararları çeşitli kurumlarca dava edilmiş,
davaların büyük bir bölümü kazanılmıştır. Ancak son günlerde kazanılan davalar
temyiz aşamalarında kaybedilmeye başlanmıştır.
Faaliyete geçmiş olan
Edremit-Havran’da Tepeoba
Molibden ve Bakır Madeni ve
Yenice- Kalkım yakınlarında
Karaaydın Kurşun Madeni
Projeleri nedeniyle binlerce ağaç
kesilmiş, doğa kirlenmiş ve devasa
çukurlar oluşmuştur

Kazdağı’nın kuzey
tarafında işletme ruhsatı
almış Kirazlı, Şahinli
Altın Madeni
Projeleri’nde ileri
aşamalara gelinmiştir.

Kazdağı’nın güney
tarafındaki Kısacık Altın
Madeni Projesi’nde ÇED
süreci devam
etmektedir.

ALTIN

MADENCİLİĞİ

Bergama, Kışladağ, Efem
Çukuru örneklerinde
olduğu gibi bir yerde
başladıktan sonra
mahkeme kararları vb.
dinlemeksizin ne
pahasına olursa olsun
faaliyetini
sürdürmektedir. Bu
nedenle işletme
faaliyetlerinin
başlamadan
durdurulması özel önem
göstermektedir.

Gökçeada’da altın madeni arama
ruhsatları verilmiştir.

ALTIN MADENCİLİĞİNİN ZARARLARI
Aktif durumdaki

Kömürlü Termik Santraller

İnşaat halindeki

Kömürlü Termik Santraller

BİGA

Proje aşamasındaki
Kömürlü Termik Santraller

Kazdağı’nda
yaşamın geleceği için
geçen her gün
“kritik” önemdedir

LAPSEKİ

ÇAN

EZİNE

YENİCE

Ağaçlar, ormanlar yok edilecek, çölleşme, kuraklaşma olacak,
Ormanda yaşayan hayvanlar yok olacak,
Doğal peyzaj bozulacak, devasa çukurlar ve tepeler oluşacak,
Pasa (atık toprak, taş kaya) yığınları oluşacak,
Delme, kazma, kırma, eleme sırasında toz meydana gelecek,
Patlatma, kırma, taşıma sırasında ses, gürültü meydana gelecek,
Pasa dağlarından «asit maden drenajı» meydana gelecek, dereler, göller, barajlar kirlenecek,
Yeraltı suları ve içme suyu kaynakları kirlenecek, yeraltı suyu çekilecek, kuraklık başlayacak,
Ekosistem bozulacak, doğanın dengesi yok olacak,
Tarım, hayvancılık, turizm yapılamaz hale gelecek,
Cevher işleme tesisi kurulursa, tesiste siyanür kullanılacak, insan sağlığı ve doğa zarar
görecek, zehirlenme, kanser, alzheimer vb. bir sürü hastalıklara yol açacak,
Köylerde yaşayanlar arasındaki ilişkiler bozulacak, iç barış etkilenecek. Madende çalışanlar,
çalışmayanlar ayrımı başlayacak. Kardeş kardeşe düşman olacaktır.

