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Özet 

Halk arasında yaygın kullanımı ile Kaz Da�ları Co�rafi terminolojiyle Kaz 
Da�ı Masif Kütlesi ülkemizin ve Avrupa’nın en önemli bitki türlerine ev sahipli�i 
yapmaktadır. Kaz Da�ı’nın 21300 ha. alanlık kısmı Milli Park olarak koruma altına 
alınmı�tır. Ancak Kaz Da�ı’nın di�er kısımlarını koruma altına alınan ekosistemden 
farklı olarak dü�ünmek yanlı�tır.  

Milli Park dı�ında Kaz Da�ı’nı etkileme olasılı�ı olan alanda altın arama 
ve termal enerji üretim tesisleri mevcuttur. Bu çalı�mada bahsi geçen proseslerin etki 
analizi yapılmı�tır. 
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Abstract 

Ida Mountain as it is known among the people or Ida Mountain Solid Mass 
as it is in geographical terminology hosts the most important plant cover of both 
Turkey and Europe. 21300 hectare of Ida Mountain is under protection as National 
Park but it would be a wrong approach to think that the rest of the mountain is 
different than this guarded ecosystem. 

There are existing processes of gold search and thermal energy production 
which have a possibility to affect the area outside of the national park. In this study, 
effect-analysis of those processes has been done. 
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1.G�R�� 

Kaz Da�ı masif kütlesi veya gnays masifi, topografik bakımdan oldu�u kadar 
jeolojik bakımdan da bölgenin çekirde�ini te�kil etmektedir. Masif, NE-SW istikametinde 
takriben 45 kilometrelik bir mesafede uzanmakta ve geni�li�i takriben 15 kilometredir. 
Gnayslar, epimetamorfik Paleozoik �istleri ile diskordan olarak örtülmekte ve bu �istler 
sadece genç Paleozoik (Hersinien) ya�lı intruziv granodiorit masiflerinin kontakt 
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metamorfik tesirinde kaldıkları yerlerde yüksek bir metamorfoz derecesi arz etmektedirler 
(deWijkerslooth, 1941). Kaz Da�ı ekosistemi ülkemizin önemli do�a alanlarından olup 
tehlike altında olan türler içerdi�inden bir kısmı Milli Park olarak gen koruma ve yönetim 
alanlarına dahil edilmi�tir. Türkiye’nin üyesi bulundu�u, do�al kaynakların korunması 
konusunda en etkin kurulu�lardan biri olan Dünya Koruma Birli�i (IUCN) nin koruma 
alanlarındadır. Ülkemizde ise 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’na göre; “Milli Park: 
Bilimsel ve estetik bakımdan ulusal ve uluslar arası ender bulunan do�al ve kültürel kaynak 
de�erleri ile korunma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.” Bundan 
dolayıdır ki 1994 yılında Kaz Da�ı’nın 21300 hektarlık alanını Milli Park olarak koruma 
altına almı�tır. Bu kararda etkili olan özelikler �unlardır:  

1.Grup: Kaz Da�ı’nın Endemik Türleri              

Bazı türler dünya üzerine sadece Kaz Da�ı’nda yeti�mektedir. Buralardaki 
popülasyonlarının zarar görmesi veya yok olması, bu türün Dünya üzerinden kalkaca�ı 
anlamına gelir. Bu grupta yer alan türlerin hepsi son derece titizlikle korunmalıdır. 

2. Grup: Kaz Da�ı’nda Yeti�en Türkiye’nin Endemik Türleri  

Bazı türler dünya üzerinde yalnızca Türkiye’de yeti�mektedir. Türkiye’de yeti�ti�i 
bölgelerden biri de Kaz Da�ı’dır. Bu türlerin sayısı çok de�ildir ve Kaz  

3. Grup: Endemik Olmayan, Ancak Türkiye’de Yalnız Kaz Da�ı’nda Yeti�en 
Türler 

Endemik olmayan, bir di�er deyi�le Türkiye dı�ında da yayılı�ı olan bu türlerin 
önemi Türkiye’deki tek yayılı� alanlarının Kaz Da�ı olmasıdır.  
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�ekil 1. Kaz Da�ı’nın Zengin Bitki Örtüsünden Görünüm  
(Kazda�ı Göknarı (Abies equi-trojani) ve Do�u Kayını ( Fagus oriantalis L.) Karı�ık 

Ormanı) 
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Kaz Da�ı ekosisteminde ya�ayan yöre halkının ve tüm ülke ulusumuzun ekonomik 
olarak refah düzeyinin iyile�mesi beraberinde çevre konusunda duyarlılı�ında artmasına 
neden olmaktadır. Bazı bilim adamlarına göre “Geli�menin sihirli be�geni”: büyüme, i�, 
e�itlik, adalet, katılım ve ba�ımsızlık diye sınırlandırılmı�tır (N.Nuscheler 1982). Sonuç 
olarak çevreye duyarlı ölçütlerde çıkarılan her altın, her enerji tesisi, her i� istihdam alanı 
büyümeye, geli�meye, e�itli�e, adalete, katılım ve ulusal ba�ımsızlı�ın daha da artmasına 
yol açacak ve do�al kaynakların korunması da sa�lanacaktır. 

Henüz sanayile�mesini tamamlamı� ülkeler ise içsel dinamiklerini 
endüstrile�menin ko�ullarını hazırlayarak yapılanmaya dönü�türebilecek bir düzeye 
getirmek zorundadırlar. Burada belirleyici kriter ise (Bergmans, 1979:3); var olan 
kaynakları kullanarak mevcut do�al kaynak rezervlerine yönelmektedirler. Hatta bu 
ülkelerin ticareti, genellikle i�sizli�in hâkim oldu�u emek ticaretine yöneldi�i faaliyetler 
�eklindedir (Mordechai ve Kreinin, 1995 :222). Ekonomik yetersizlik içindeki ulusların 
do�al kaynaklarının bilinçsiz tüketimleri artmaktadır. Örne�in geçim derdine dü�mü� 
Meksikalıların ormanları katletmesiyle do�al bitki örtüsünden arta kalan ormanlara 
sı�ınan ku� türleri (Estrada ve di� 2000: 1399-1416), Guatemala’da ise çok az miktarda 
kalmı� ekonomik rezerve sahip bitki türleri yok olmu�tur. Son 50 yıldır çok az rastlanan 
Capsicum lanceolatum diye tanımlanan �ili Biberi yok olma tehdidine girmi� ancak 
ormanlar koruma altına alınması sonucu ya�am alanı 1100 ha lık bir saha ile 
korunabilmi�tir (Bosland ve Gonzalez, 2000: 1391-1397). 

GSMH yüksek, yer altı ve yer üstü kaynaklarını rantabl olarak kullanan 
sanayile�mi� ülkeler, do�al kaynaklarını daha çok korumaktadırlar. Örne�in Japonya, ABD, 
AB ülkeleri çevreye çok önem vermektedirler. Japonlar lokantadaki a�aç çubuk 
gereksinimini Papua Yeni Gine’nin Gogol Havzasındaki ormanlardan Madang Projesi ile 
kar�ılamaktadır Kosta Rika topraklarının üçte biri, özellikle ABD’ye sı�ır eti ihraç etmek 
amacıyla hayvan yeti�tiricili�ine ayrılmı�tır. A.B.’nin de talebini kar�ılamak için Afrika’nın 
bazı bölümlerinde benzer geni�leme faaliyetleri görülmektedir (Gupta,1993). Bu yüzdendir 
ki çayırlardaki Bizon öküzü türü tehdit altına girmi�tir. Bu yolla dünyada yasadı�ı hayvan 
trafi�inin bir sonucunda zincirleme yoluyla 37 000 hayvan ve bitki tehdit altındadır (All of 
Us 12, 1994:2). 

Sonuç olarak ulusal zenginliklerini kendileri için kullanamayan veya ulusal 
kaynaklarını ba�kalarına kullandırtan ülke ekonomilerinde ana sermayenin yetersizli�i 
üretimin yetersizli�ine neden olmakta ve dü�ük gelir tasarruf azlı�ına yol açmaktadır 
(Tolunay, Akyol, 2007:117). Ki�i ba�ına dü�en sabit sermaye, tasarrufun ve verimlili�in 
dü�ük oldu�u, ihracatın tarım ve do�al kaynaklara yöneldi�i, ithalatın sanayi ürünlerine 
ba�lı oldu�u ve ki�i ba�ına dü�en ulusal gelirin çok dü�ük düzeylerde seyretti�i ülkelerin 
(Gupta,1993) do�al kaynakları daha çok zarar görmektedir. 

 

2.MATERYAL VE METOT 

Bu makalede Co�rafyanın inceleme ve ara�tırma konusunu olu�turan mekâna özgü 
ö�eler, gezi gözlem, var olan sayısal veriler, konuyla ilgili yapılmı� olan makale, di�er 
yazılı ve görsel kaynaklar de�erlendirilmi�tir. Türk ve yabancı atlaslar, Axion 3D Word 
Atlas bilgisayar programı, bu çalı�manın di�er materyallerini olu�turmaktadır.  
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Ara�tırmaya konu olan çalı�manın problemi çevreye yönelik baskılar olup; amacı 
olası sorunlara kar�ı duyarlılı�ın sa�lanmasıdır. Bu çalı�manın evreni ve örneklemi �ekil 2 
de görüldü�ü gibi Kaz Da�ı ile sınırlandırılmı�tır.  

 

�ekil 2. Çalı�ma Alanın Yeri 

Kaz Da�ı ekosisteminde altın arama ve madencilik, termik santral, çimento üretim 
tesisi ve hurda demir i�letmecili�i kısmen yapılmakta ve bu sektörlerde daha da etkili 
yatırımlar yapılmak istenmektedir. Aynı zamanda Kaz Da�ı’nı Balkanlar üzerinden gelen 
asit ya�ı�lar da olumsuz etkilemektedir (Kantarcı,1997).  

Bu çalı�manın di�er çalı�malardan ayırıcı yönü ise Kaz Da� ekosisteminde 
gerçekle�tirilmek istenen çe�itli faaliyetler oldukça yeni oldu�u için ilk kez bilimsel bir 
bakı� açıyla de�erlendirilmi� olmasıdır. Olaylara tek taraflı bakılmayıp; tamamen kar�ıt bir 
çizgi olu�turulmamı�tır. Aynı zamanda çevreye duyarlı üretimden yoksun faaliyetlerin do�a 
tahribatına etkileri sunularak Co�rafya bilimine katkı sa�lanmaya çalı�ılmı�tır.  
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 3.BULGULAR 

Kaz Da�ı yakınlarında Çan ilçesi Kulfa ve Yaya köyleri arasında 2004 yılındaki 
deneme üretimiyle akı�kan yataklı bir adet termik santral devreye girmi�tir. Bunun yanında 
özel bir firmaya ait dünyanın en büyük ta�a ve topra�a dayalı seramik fabrikası 
bulunmaktadır [1]. 

Biga ilçe sınırlarında özel bir �irkete ait 85 000 m2 lik bir alanda Marmara Denizi 
kıyılarında hurda demir i�leyerek kullanabilinir demir haline getiren çelik enerji tersane ve 
ula�ım sanayi tesisleri mevcuttur. Bu tesisi Latin Amerika’dan Rusya’ya kadar alandaki 
hurdalar ile ilgilenen pazar portveyine sahiptir. Adı geçen tesis enerji açı�ını kendi 
olanaklarıyla kar�ılamak üzere Biga/Bekirlide-1200 Mw gücünde termik santral in�a 
çalı�malarına ba�lamı�tır [2]. 

Çimento tesisleri Ezine �lçesi'ne ba�lı Mahmudiye Beldesi'nde 1967 yılından 
buyana üretimde bulunmaktadır. 2007 yılında 7 milyon ton çimento, 4.4 milyon ton klinker, 
2.5 milyon m3 hazır beton üretebilen 3 Çimento Fabrikası,3 Çimento Terminali, 23 Hazır 
beton Tesisi, 3 Agrega Tesisi, 1 Çimento Ö�ütme Tesisi (Karçimsa) tesisleri 
bulunmaktadır. Kurulu �irketin %39.72 uluslarası bir �irkete, %39.72 si ise ulusal bir 
�irkete aittir. �irket 2007 yılında mevcut tesislerin yanında 135 milyon dolara mal olacak 
ikinci üretim hattının temelini atmı�tır.  

Yine bölgede Kaz Da�ı masif kütlesine yakın alanlarda ruhsatlı olarak Çan 
(Sö�ütalan, Bardakçılar, Halila�a, Hacıbekirler) Bayramiç (Muratlar, Karıncalı, Zeytinli, 
Ku�çayırı), Çanakkale (Kirazlı), Ayvacık (Bahçedere,Kısacık) ta 66 bin 490 dekarlık 
alanda altın arama çalı�maları ba�lanmı� olup herhangi bir üretim ve çıkarım tesisi 
bulunmamaktadır. MTA resmi verilerine göre 7000 metreden alınan örnekler Kanada 
Laboratuarlarında analiz edilmi� ve 50 milyon ton altın rezervi bulundu�u açıklanmı�tır [3]. 
Bu rezerv hakkındaki durum ise Tablo 1de verilmi�tir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Kaz Da�ı’nda Maden Rezerv Durumu 

YER MADEN REZERV DURUMU 

A�ı Da�ı Çanakkale Au 11.3 Mt @ 1.2 g/t Au + 0.143 M oz Au 
(çıkarılabilir) 

Kirazlı Çanakkale Au 0.250 M oz @ 29 g/t Au 
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�ahinli Çanakkale Au, Ag 7.5 Mt @ 8.5 g/t Au (sınıflandırılmamı�) 

(Yi�it Ö., 2005:147-179).  

Termal enerji kullanımı Dünya genelinde oldukça önemlidir. Elektrik enerjisi 
üretiminde üretim de�erlerine incelendi�inde % 64' lük bir oranla termik santraller ba�ta 
gelmektedir. Bunu % 19 ile hidrolik, % 17 ile nükleer santral takip etmektedir. Hollanda’da 
termik santrallerin oranı % 95, �ngiltere’de % 76, ABD’ de % 70, Almanya’da % 68, 
Japonya’ da ise % 64' dür (Ba�aran, 1997: 104-113). Ayrıca ülkemizde kayıp ve kaçak 
enerji miktarı Portekiz’in toplam tüketimine yakındır. Türkiye’nin üretti�i enerjinin % 16 
‘sı iletim hatlarındaki kayıp ve kaçak kullanım olmak üzere (yakla�ık 6’da 1’i) kayıp olarak 
kayıtlara geçmektedir. Dünya ortalaması ise % 6-7’dir (Ilgar, 2004). Bunun önüne 
geçilmesi ve ülkemiz yerli enerji kaynaklarıyla orta ve uzun dönemde enerji talebini 
kar�ılamak zorundadır. Termal enerji potansiyelinin ucuz ve güvenilir olması nedeniyle 
üzerinde yeterince durulması gerekmektedir (Özder ve Yörüko�lu, 2003). Çünkü ülkemiz 
ta�kömürü rezervi 1,4 milyar ton olarak saptanmı�tır (Pi�kin, 1991). Türkiye’deki enerji 
kaynakları ve enerji oranlarında �ekil 2 de görüldü�ü gibi hidroelektri�in payı önemlidir. 
Bu üretimde kömürün payı rezervler ölçütünde termik santraller in�a ederek elektrik 
enerjisine arzına çalı�ılmaktadır. 

 
�ekil 3.Türkiye Enerji Da�ılımı (Enerji Raporu, 2004) 

Çan ilçesi TK� i�letmecili�inin kömürleri bu kullanımda önemli potansiyele 
sahiptir. �lçe merkezinde evlerde kullanılan kömürün do�aya yapmı� oldu�u etki 
istatistiklere girmi� düzeydir. Ekonomik durumu kötü olan ilçe merkezi sakinlerinin 
ısınması elektrik ve do�al gaz yerine sadece kömürle gerçekle�tirildi�i için; SO2 ve duman 
partiküller (duman, toz) da�ılımları Türkiye gündemine oturmu�tur (�ekil4). 
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�ekil 4. Termik Santral Öncesi Çan’daki SO2 Emisyon Düzeyleri (D�E, 2000) 

Türkiye geneli il merkezleri hava kirlili�i istatistiklerinde 1998 yılı Mart ayına ait 
kükürtdioksit (SO2) ve partiküler madde (duman) yo�unluklarını göre; kükürtdioksit (SO2) 
konsantrasyonunun en yüksek bulundu�u kent merkezleri kirlilik sırasına göre; Balıkesir, 
Çanakkale (Çan), A�rı, Mu�la (Merkez) ve Çanakkale (Merkez)’dir (D�E 2000).  

Çan’daki hava kirlili�inde etkili olan en temel unsur termik santral de�il evsel 
kullanımlardır. �ayet santralde üretilen enerjinin çok az bir kısmı kente ısınma amaçlı 
ücretsiz verilecek olursa hem Çan, hem de Kaz Da�ı ekosistemi korunmu� olacaktır. Çünkü 
hayata geçirilmekte olan termik santralin üretim sistemi nedeniyle çevreye etkisi oldukça 
minimal düzeydedir. Çan Termik Santralının 2x160 MW’lık akı�kan yataklı yakma 
sistemine göre dizayn edilmi�tir. Akı�kan yatak teknolojisinde kükürt, linyitin yanması 
sırasında kireçta�ı ilave edilerek % 90’ lık bir verimle tutulmakta olup, bu �ekilde 
yönetmeliklerin öngördü�ü sınır de�erler sa�lanmakta ve baca gazı desülfürizasyonu 
tesisine gerek kalmayan tesis Çanakkale'nin Çan �lçesi'ne ba�lı Kulfa ve Yaya köyleri 
arasındaki 1600 dönümlük arazi üzerinde kurulmu�tur. Yüksek oranda kükürt içeren 
linyitlerinin akı�kan yataklı sistemlerde yakılması sonucu açı�a çıkan kükürt dioksit ve azot 
oksit emisyonlarının kontrolü ve çevreye etkisinin en az oldu�u çe�itli deneysel çalı�malar 
ile ortaya konmu�tur (Ekinci ve di� 1984:368-372, Ford ve di�. 1992:137-143, Henttonen 
ve di�. 1992:118-121). 

 

4. SONUÇ ve ÖNER�LER 

Kurulmak istenen çimento tesisi ekonomik kazanım için oldukça önemlidir. Ancak 
var olan çimento i�leme tesisinin bölgedeki sorunları özellikle partiküler atıkları 
bilinmektedir. Yapılan bir çalı�mada çimento fabrikasının atıklarından kaynaklanan etkiyle 
bitkilerin geli�imlerinde olumsuzluklar saptanmı�tır. Yapılan gözlemlerde tesis civarı 1km 
çevresindeki alanda (Ta�tepe köyü, �zmir-Çanakkale karayolu) bitki örtüleri çimento tozları 
nedeniyle cılızla�tı�ı gözlemlenmi�tir. Ayrıca yapılmı� olan bir çalı�mada 300 m'deki 
zeytin yapraklarının boyutları küçülmesine ra�men palizat parankiması katmanında 
geni�leme görülmü�tür. Sonuçta 200 m, 300 m, 500 m uzaklıktaki zeytinliklerde verim 
kaybı olmakla birlikte, 300 m uzaklıkta en fazla verim kaybı görülmü�tür (Uysal �. ve di�, 
2003: 17-23).   

Termik santrallerden kaynaklanan çevre sorunları riski her zaman için 
bulunmaktadır. Yakınlarındaki göletlerde iç sular kirletilmekte bazı tatlı su balıklarının 
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ya�ama alanın daraldı�ı ve türlerinin zarar gördü�ü yapılan gözlemlerde tespit edilmi�tir. 
Yapılan arazi çalı�masında Sö�ütalanı Köyü civarında �u anda kurumu� olan Ci�er Gölü 
mevcuttur. Bu göl üzerinde Mayıs aylarında büyüyen, çok asitli toprakları seven [4] ve bazı 
bilimsel çalı�malarda topraktaki asiti gidermek için kullanılan ( N. F. Komissarenko and 
I. G. Levasheva 1972) Sarı Çiçekli Orman Gülü (Rhododendron luteum), çok asitli veya 
dü�ük asitli topra�ı ve güne�i sevdi�i için hızla yeti�en bir kara yosun türü (Sphagnum sp.) 
[5], nesli tükenmekte olan (Biricik 1987) yine çok  asitli toprakları seven [6] Kral E�reltisi 
(Osmunda regalis) hızla üredi�i gözlemlenmi�tir. Sadece Sö�ütalanı ile sınırlı kalmayıp 
dere yatakları ve küçük su birikintisinin bulundu�u göletler civarında da benzer türlere 
rastlanmı�tır. Yani bu durum toprakların asitle kirlendi�inin bir göstergesidir. Benzer 
durum Kaz Da�ı ekosistemini etkileyebilir. Bu durumun önüne geçmek için çevreye duyarlı 
santraller önerilebilir. Ayrıca çok sayıda farklı yöntem de devreye sokulabilir. Örne�in 
kömürde çevresel tahribata yol açan kükürdün arıtılması için çok çe�itli yöntemler 
mevcuttur. Biyolojik olarak çe�itli bakteriler (Thiobacillus türü) pritik kükürtün %70-80’ini 
özümsemektedirler (Mehrotra and all 1983). Elektrostatik, manyetik, flotasyon, çe�itli 
fiziksel ayırıcılar Almanya’da uygulanan Batac Jig yöntemi, ABD de uygulanan sarsıntı 
masalarıyla kömürdeki kükürdün %40’ı ayrılabilmektedir (Deurbrouck, 1978).  

Olası risk senaryolarının önüne geçmek için yukarıda de�inilen iyile�tirmelerin 
yanında alternatif enerji kaynakları arayı�ları içine girerek rüzgâr enerjisi, hidrojen enerjisi 
gibi (Tseng ve di�. 2005: 2703-2720) çalı�malara a�ırlık verilmelidir. Yenilebilir enerjiye 
yönelik yasal engellerin a�ılması için stratejiler geli�tirip bu tür yatırımların 
kolayla�tırılarak yaygınla�masını sa�lamak (Reddy ve Painuly, 2004: 1431-1447) 
gerekmektedir. Üstelik bu yatırımlar sonucunda havadaki CO2 emisyonu 2008 ve 2012 
yılları arasında 1990'daki emisyon miktarını % 5 kadar da azaltılmı� olacaktır (World 
Energy,1998).  

�l genelindeki alternatif enerji kayna�ı olan rüzgâr verilerindeki elveri�lilik, atık 
sorunun olmaması, rüzgâr enerjisi maliyetinin, kömürden daha az olması ve kömürden 
rüzgâra geçi�in, sa�lık, çevre ve enerji sorunlarına daha olumlu bir çözüm olaca�ı 
(Jacobson ve Masters, 2001:1438) dü�üncesiyle rüzgâr enerjisine e�ilmekte yarar vardır. 
�ekil 4’te görüldü�ü gibi bölgede rüzgâr uyumluluk parametreleri oldukça yüksektir.  
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�ekil 5. Batı Anadolu 50 M Yüksekli�e Göre Be� Farklı Topografik Duruma Göre Rüzgâr 
Atlası (Türkiye Rüzgâr Atlası 2005) 

Çanakkale’nin mevcut kurulu gücü dı�ında rüzgâr enerji kapasitesi 500 MW, 
maksimum yararlanma durumunda 800 MW oldu�u tahmin edilmektedir (Ilgar ve Öztürk, 
2005).  

Geli�mekte olan ülkelerde çevreyle ilgili çabalar ekonomik araçlar ba�ta olmak 
üzere, siyasal iradelerin etkisinden uzak, yasal, yönetsel ve e�itim araçlarıyla birlikte 
e�güdüm içinde yürütülmesi ve sivil toplumun bu çabaların bir parçası olması (Kurt, 2004) 
yararlı olacaktır. Bundan hareketle güçlü geli�mi� çevresel de�erlerini koruyabilen bir 
Türkiye ve Çanakkale için çevreye duyarlı enerji, maden ve i� olanaklarının ortaya çıkması 
do�al çevreye yönelik baskıları azaltacaktır.  

Kesilen bir tek a�acın dahi çevresel açıdan büyük bir kayıp oldu�u 
unutulmamalıdır. Bu konuda ulu Atatürk’ün bir eylemeleri örnek alınmalıdır. Örne�in 21 
A�ustos 1929 tarihinde �stanbul'dan Bursa'ya gitmek üzere yola çıkan Atatürk, Ertu�rul 
yatıyla Yalova açıklarından geçerken sahildeki çınar onu çok etkiler ve yatı durdurtur. 
Botla sahile çıkar. Çınarın altında oturur. Çınardan çok etkilenen Atatürk, çınarın altına 
küçük bir ev yapılmasını ister. Ah�ap iki katlı bir ev, çınarın altına 22 günde yapılarak 12 
Eylül 1929'da tamamlanır. Tam 1 yıl sonra 1930 yılında, Atatürk'e, çınarın dalının binanın 
çatısına de�di�i ve kesilmesi gerekti�i söylenir. Atatürk ise çınar a�acının dalının kesilmesi 
yerine kö�kün biraz ileriye alınmasını emreder [4]. Yani altı üstü birkaç a�aç tahrip 
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edilecek anlayı�ı yerine dalının zarar görmemesi duyarlılı�ına eri�ilmelidir. Kısacası 2008 
yılındaki dü�üncelerin 1929 yılındaki dü�ünce hassasiyetinde olması önerilir. 

Yalnızca üretim düzeyleriyle ilgilenmek yeterli olmamalı aynı zamanda insanların 
gerçek gereksinimleri (temiz hava, içilebilir su, ekilebilir arazi) üzerinde durulması 
gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınmayla; gelecek nesillerin ya�ama ko�ullarını 
etkilemeden var olan kaynaklardan rantabl olarak kullanılmasına olanak sa�lamalıdır [5]. 
Oysa biz temiz bir havayı, içilebilir bir suyu, ürün ede edilebilir bir topra�ı sermayeden bile 
saymamaktayız. Bu sermaye bir kez bilinçsizce tüketildi mi bir daha elde edilmemek üzere 
sonsuza dek tüketilmi� demektir. 
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