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SUNUġ 

Doğanın korunması açısından gerek dünyada gerekse Türkiye‟de her geçen günün bir 
öncekini arattığı günleri yaĢıyoruz. Bu çığırından çıkmıĢ dünyada son kalan doğal alanlar da 
bir bir yitip gidiyor. Ormanlar, sulakalanlar, bozkırlar ve denizler artan nüfus ve yanlıĢ 
politikalar nedeniyle yok oluyor. Bu yokoluĢta ülkemiz ne yazık ki baĢı çeken bir konumda 
olmayı sürdürüyor. Doğaya, kültüre, sanata ve bilime verilen önemi; sular altında kalan antik 
kentlerden, ormanların içerisinden geçirilen otobanlardan, aĢağılanan heykellerden, dünya 
sıralamasında iyiler arasına giremeyen üniversitelerimizden görebiliyoruz. Dahası 
ülkemizdeki tüm doğal alanların çok küçük bir parçasını oluĢturan korunan alanlar, yasal 
düzenlemeler ile korunmaktan çıkarılıp, yerli ve yabancı sermayenin Ģantiye alanları haline 
getirilmeye çalıĢılıyor. 

2010 yılı da önceki yıllarda olduğu gibi kırsal çevreyi olumsuz yönde etkileyecek geliĢmelerle 
geçti. Bir yandan “Tabiatı ve Biyolojik ÇeĢitliliği Koruma Kanunu Tasarısı” ve yeniden 
gündeme gelen “2B” olarak bilinen 6831 sayılıOrman Kanunu‟nun 2b maddesi tartıĢmaları; 
diğer yandan “özel ağaçlan-dırma” adı altında yapılan uygulamalar, canlı hayvan ve et 
ithalatı ve ilk bakıĢta kırsal çevreyle ilgisiz gibi görünen yenilenebilir enerji, zeytinlikler ve 
çeĢitli konulardaki yasal düzenlemelerde yer alan orman ve korunan alanlarla ilgili 
hükümler… Bazı sınırlı kamuoyu oluĢturma eylemleri dıĢında, ne araĢtırmacılar ne de ilgililer 
bu geliĢmelerin nedenleri, kırsal çevreyi ne derece etkileyeceği, hangi geri dönülmez 
sonuçlara yol açabileceğini tüm bo-yutlarıyla ele alıyor, araĢtırıyor; üstelik var olan bulgularını 
da kamuoyuyla yeterince paylaĢmıyor. Kırsal çevre sorunlarına iliĢkin güncel veri ve bilgilerin 
üretilmemesi ve yaygınlaĢtırılmaması da ilgili kamuoyunun bu konularıson derece sığ bir 
Ģekilde ele almasına; dolayısıyla çözüm üretememesine yol açıyor.  

Ġlk sayısından bu yana kırsal çevre sorunları hakkında bilgi üretimi ve yay-gınlaĢtırılmasına 
az da olsa katkıda bulunmak amacıyla var olan Kırsal Çevre Yıllığı‟nın bu sayısının dosya 
konusu, 2010 yılının BirleĢmiĢ Milletler tarafından “BiyoçeĢitlilik Yılı” olarak ilan edilmesi 
nedeniyle “biyoçeĢitlilik” olarak belirlenmiĢti. Ne yazık ki, ĠÇĠNDEKĠLER kısmına Ģöyle bir 
baktığı-nızda göreceksiniz ki, biyolojik çeĢitlilik konusu son derece kısıtlı bir Ģekilde iĢlenmiĢ 
bu sayımızda. Bu yetersizlikteki en büyük pay bizde kuĢkusuz; ancak, bu durumun 
ülkemizdeki araĢtırmaya, bilgi paylaĢımına ve okumaya duyulan ilgisizliğin de bir göstergesi 
olduğunu düĢünüyoruz. 

Bu yetersizliği bir nebze olsun gidermek amacıyla bir sonraki Kırsal Çevre Yıllığı‟nın dosya 
konusunu Ģimdiden Sizlere duyurmak istiyoruz. BirleĢmiĢ Milletler 2011 yılını“Orman 
Yılı” olarak ilan etti ve slogan olarak “Ġnsanlar için Ormanlar”ı belirledi. ĠĢte 2011 Orman Yılı 
nedeniyle biz de Sizlerden bu konuyu, Türkiye‟deki ormanların durumu kapsamında “orman 
populüzmine” düĢmeden tartıĢmanızı ümit ediyor ve yazılarınızı bekliyoruz. 

Bu sene Kırsal Çevre Yıllığı‟nda yeni bir bölüm açtık: Yayınlardan Seçmeler. Bu bölümde, 
baĢta o yıl yayımlananlar olmak üzere kırsal çevrenin ilgi alanına giren ve okunmasını 
önerdiğimiz yayınları tanıtacağız. Sizlerden de 2011 sayımızda tanıtılmak üzere yayın 
önerileri ve kısa özetlerini bekliyoruz.  

Derneğimiz, KIRSAL ÇEVRE, kurulduğu koĢullardan çok farklı koĢullarla karĢılaĢıyor, farklı 
kiĢiler ile yoluna devam ediyor olsa da; gönüllü emekle çalıĢmaya devam ediyor. Eğilmeden 
bükülmeden, doğru bildiği bilimsel gerçeği, her koĢulda söylemenin araçlarından biri olan 
Yıllığı da her sene çeĢitli güçlüklerle yayımlanıp elinize ulaĢtırmaya çalıĢıyor. Bildiğiniz gibi, 
Kırsal Çevre Yıllığı tamamen gönüllü emekle büyük özveriyle hazırlanıyor ve bedelsiz olarak 
ilgililere dağıtılıyor. Bu özveriye Sizlerin de yazılarınızla ve Yıllığın ilgililere duyurmanızla 
katkıda bulunmanızı diliyoruz. 



 

Kırsal Çevre Yıllığı, hem basılı olarak hem de elektronik ortamda yayım-lanmaktadır. 
ÇalıĢmalarınızın yayınlanması ile ilgili bilgileri arka iç kapakta ve 
www.kirsalcevre.org.tr adresinde bulabilir; aynı adresten Yıllığın geç-miĢ sayılarına da 

ulaĢabilirsiniz. 

Saygılarımızla 

KIRSAL ÇEVRE 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada Bayburt-Trabzon illerini birbirine bağlayan alternatif bir karayolu güzergahının 
da üzerinden geçtiği Soğanlı Dağı, doğal ve kültürel kaynaklarıyönünden incelenerek mevcut 
ve öneri turizm-rekreasyon değerleri bakımın-dan araĢtırılmıĢtır. 3000m rakıma kadar ulaĢan 
Soğanlı Dağı günümüzde yay-gın olarak yayla turizmi için kullanılmaktadır. Bayburt‟dan 
Soğanlı DağıGeçiti‟ne kadar olan kısım Bayburt‟un, Soğanlı Dağı Geçiti‟nden Çaykara‟ya 
kadar olan kısım Trabzon‟un doğal ve kültürel özelliklerini taĢımaktadır. Doğal ve kültürel  
kaynakları bakımından zengin peyzaj potansiyeline sahip olan So-ğanlı Dağı incelendiğinde; 
dağ turizmi, yayla turizmi, çim kayağı, botanik turizmi, trekking, atlı doğa yürüyüĢü, dağ 
bisikleti, kamp turizmi, yamaç paraĢütü, fotosafari, jeep-safari, olta balıkçılığı, kuĢ 
gözlemciliği için uygun alanlara sahip olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Soğanlı Dağı, turizm, rekreasyonel turizm, Bayburt-Çaykara (Trabzon) 

A SECRET BRIDGE BETWEEN NORTH AND EAST FOR RECREATIONAL TOURISM: 
MOUNT SOĞANLI 

ABSTRACT 

In the present study, Mount Soğanlı, which is on the alternative highway route from Erzurum 
to Trabzon, was evaluated for natural and cultural sources and existing and proposed 
tourism and recreation values were investigated. The mount with an elevation up to 3000 m 
can serve for plateau tourism prevalently. The part of the route between Bayburt and Soğanlı 
Mount passage carries the features of Bayburt province and the part from Soğanlı Mount 
passage to Çaykara carries the natural and cultural features of Trabzon. It was found that 
Soğanlı Mount having diverse landscape potential with its natural and cultural reserves is 
suitable for mountaineering, plateau tourism; grass skiing, botanical tourism, trekking, horse 
riding, mountain biking, camping, paragliding, photosafari, jeep-safari, fishing, bird watching. 

Keywords: Soğanlı Mount, tourism, recreational tourism, Bayburt – Çaykara (Trabzon) 

GĠRĠġ 

Ülkemizde artan turizm talebi, bununla birlikte geliĢen turizm sektörüne dayalı ticaretin 
ilerlemesi, hızlı nüfus artıĢı ve sağlıksız kentleĢme, gün geçtikçe doğal ve kültürel değerlere 
daha fazla zarar vermektedir. Bu durumu engelleyebilmek için, ulusal ve uluslararası pek çok 
toplantı yapılmakta ve çevre koruma konusunda ortak kararlar alınmaktadır. Bu anlamda 
amaç, çevrenin geri dönülmez biçimde zarar görmesinden önce, kullanımını uygun bir 
biçimde sınırlandırmaktadır. Böylece, endemik, ender ve özel bir habitata sahip flora ve 
fauna değerlerine güvence altına almak mümkün olacaktır. Aynı zamanda, tarihi ve kültürel 
mirasın olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, korunmasıve gelecek nesillere aktarılması 
sağlanabilecektir (GÜNGÖR ve ARSLAN 2003).  



 

Yapılan literatür taraması sonucunda, farklı alanların rekreasyonel turizm potansiyelinin 
belirlenmesi çalıĢmaları yapıldığı belirlenmiĢtir. Bu amaçla YILMAZ (2004) Erzurum kent 
merkezine 35 km uzaklıkta olan Serçeme Vadisi‟nin rekreasyon kullanım potansiyelini, 
Serçeme Vadisi‟nin ilginç peyzaj özelliklerini, bozulmamıĢ çevresini ve köy yerleĢimlerini, 
akarsu kaynak-larını, kendine özgü bitki örtüsünü araĢtırmaya çalıĢmıĢtır. YAZGAN (1992) 
ise Ihlara Vadisi‟nin doğal ve kültürel kaynak değerleri üzerine yaptığı araĢ -tırmada, bu 
vadinin doğal ve kültürel tüm özelliklerini peyzaj mimarlığı açı-sından irdelemiĢ, ilginç peyzaj 
özelliklerini belirlemiĢ, makro ölçekte koruma ve geliĢtirme önerilerinde bulunmuĢtur 
(YILMAZ, 2004). 

Yine ASLAN vd (2002) ülkemizde farklı özelliklerdeki doğal alanların rekreasyonel turizme 
olanak sağladığını, doğaya dayalı turizme ve rekreasyonel aktivitelere olan ilginin sonucu 
olarak dağcılık, kaya tırmanıcı-lığı, doğa yürüyüĢleri, bisiklet turları, rafting, mağaracılık, 
kayak, atlı gezinti, kamping ve doğa araĢtırmaları gibi faaliyetlerin artıĢ gösterdiğini 
belirtmiĢtir. 

Bu çalıĢmada, ülkemizde doğal ve kültürel peyzaj potansiyeli bakımından zengin olan alanlar 
için yapılan öneri çalıĢmaların ıĢığı altında Doğu Karadeniz Dağları‟nın bir uzantısı olan 
Bayburt ve Trabzon‟un Çaykara ilçesini birbirine bağlayan Soğanlı Dağları‟nın kaynak 
değerleri incelenerek mevcut ve öneri turizm-rekreasyon potansiyeli belirlenmeye 
çalıĢılmıĢtır. 

I- MATERYAL VE YÖNTEM 

ÇalıĢmanın ana materyalini Bayburt-Trabzon arasında ulaĢımı sağlayan ikinci bir yolun 
üzerinden geçtiği Bayburt‟u Trabzon‟un Çaykara ilçesine bağlayan Soğanlı Dağı 
oluĢturmaktadır. AraĢtırma alanı içine Soğanlı Da-ğı‟nda yer alan Bayburt‟un Aydıntepe 
ilçesine bağlı Tepetarla, Değirmencik, Akbulut, Erikdibi, Çiğdemlik, SırataĢlar, Kılıçkaya 
köyleri ve Trabzon‟un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Belediyesi, Köknar Köyü girmektedir. 

ÇalıĢmada, yöntem olarak etüt, veri toplama, analiz ve sentez kullanılmıĢ -tır. ÇalıĢma 
alanının doğal ve kültürel yönden çok fazla olan turizm imkân-ları yerinde incelemeye 
çalıĢılmıĢtır. Farklı zaman dilimlerinde alana gidilerek turizm imkânları gözlemlenmiĢtir. Bu 
aĢamada fotoğraflar ve halkla yapılan görüĢmelerden faydalanılmıĢtır. 

Soğanlı Dağı ve yakın çevresi ile ilgili daha önce yapılan çalıĢmalar ince-lenmiĢtir. Ayrıca 
Bayburt ve Trabzon‟daki resmi ve özel kuruluĢlardan da çalıĢma alanın doğal ve kültürel 
yapısı ile ilgili bilgiler alınmıĢtır. ÇalıĢma alanının turizm potansiyelini oluĢturabilecek doğal 
ve kültürel yapıları içeren alanlar belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Elde edilen tüm bilgiler 
doğrultusun-da alanın mevcut ve öneri alternatif turizm çeĢitleri belirlenmeye çalıĢılmıĢ-tır. 
ÇalıĢma alanıġekil 1‟de verilmiĢtir. 

. 



 

 

ġekil 1. ÇalıĢma Alanı ve Yakın Çevresinin Coğrafi Konumu 

II- BULGULAR 

Soğanlı Dağı‟nda uzun yıllar ortalama nemi %65-%75, maksimum rüzgâr hızı 14-26m/sn, 
yıllık ortalama sıcaklık 5-110C, yıllık ortalama yağıĢ 400– 1250 mm arasında değiĢmektedir 
(Anonim 2007a). AraĢtırma alanında yer alan Kılıçkaya Çençül Yaylası, Soğanlı Dağı Geçidi 
arasındaki engebe, Soğanlı Dağı‟nın Karadeniz cephesindeki dik yamaçlar ve keskin virajlar 
çalıĢma alanının topoğrafik yapısını hareketlendirmiĢtir. 

Soğanlı Dağı‟nın Bayburt cephesi kara ikliminin etkisi ve tahripleri sonunda orman 
alanlarından hemen hemen mahrumdur. Doğal bitki örtüsünü meralar, çayırlar ve bozkır 
alanlar oluĢturmaktadır (ANONĠM, 2005a). SoğanlıDağı Karadeniz cephesinde Anemone 
narcissiflora L. (Dağ horozcuğu), Leontodon tuberosus L. (Yumrulu 
aslandiĢi), Rhododendron sp. (Orman gülü), Vaccinium mirtillus L. (Yaban 
mersini), Campanula sp. (Çan çiçeği), Campanula rapunculoides L. (Çan çiçeği), Vaccinium 
mirtillus L. (Yaban mersini), Köknar Köyü‟nde Rosa sp. (KuĢburnu) bitkilerine rastlanılmıĢtır 
(ġekil 2, ġekil 3). 

ġekil 2. 1. Soğanlı Dağın‟da Anemone narcissiflora L. (Dağ horozcuğu), 2. Soğanlı 
Dağı‟nda Leontodon tuberosus L. (Yumrulu aslandiĢi), 3. SoğanlıDağı‟nın Karadeniz 
cephesinde Rhododendron sp. (Orman gülü), 4. So-ğanlı Dağı‟nın Karadeniz 
cephesinde Vaccinium mirtillus L. (Yaban mersini), 5. Soğanlı Dağı‟nın Karadeniz 
cephesinde Campanula sp. (Çan çiçeği), 



 

 

6. Campanula rapunculoides L. (Çan çiçeği). 

 

ġekil 3. 1. Soğanlı Dağı‟nın Karadeniz cephesinde Vaccinium mirtillus L. (Yaban mersini), 2. 
Köknar Köyü‟nde Rosa sp. (KuĢburnu). 



 

Soğanlı Dağı‟nın Bayburt cephesinde Bayburt‟un sosyo-kültürel ve ekonomik yaĢantısının 
benimsendiği gözlenmiĢtir. Bayburt‟ta iki ana sorun yoğun göç ve iĢsizliktir (ATALAY ve 
MORTAN, 2006). Bayburt‟un yöresel giyimini ihram adlı kumaĢ oluĢturmaktadır (ATALAY ve 
MORTAN, 2006). 

Soğanlı Dağı‟nın Bayburt cephesinde Çençül, Erikdibi yaylaları yer almak-tadır. Her yıl 
Temmuz ayının üçüncü pazartesi günü baĢlayıp 1 hafta devam eden Dede Korkut Kültür ve 
Sanat Festivalleri yapılmaktadır (ANO-NĠM, 2006). Hafta boyunca sergiler, halk konserleri, 
sempozyumlar vb etkinlikler sunulmaktadır. Soğanlı yaylasında gerçekleĢtirilen yayla günü ile 
de festivaller sona ermektedir (ANONĠM, 2005b). Soğanlı Dağı‟ndaki köy yerleĢimleri 
geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadırlar. Soğanlı Da-ğı‟nın Bayburt cephesinde 
tarım ve hayvancılık yapılan alanlara örnekler ġekil 4‟de verilmiĢtir. 

 

Soğanlı dağlarındaki SırataĢlar Köyü geleneksel mimarisi ile günümüzde otantik bir köy 
yaĢantısının izlerini halen büyük ölçüde taĢımaktadır. TaĢ ve ahĢabın uyumu köyün bütün 
mekânlarında göze çarpmaktadır (ġekil 5). 

 

ġekil 5. SırataĢlar Köyü Geleneksel Mimarisi 

Soğanlı Dağı sadece yaz aylarında yaylacılık faaliyetleri için kullanılmakta-dır. Yaylacılık 
faaliyetleri yazın iklimin olumsuz etkilerinden kaçmak serin bir yerde yaĢama isteği 
(rekreasyon amaçlı), meralardan hayvanların yarar-lanması ve kıĢlık yiyecek (peynir, yağ, 
vb) sağlamaya (ekonomik amaçlı) yöneliktir. Soğanlı Dağı yaylalarında geleneksel Karadeniz 
yaylaları mimari özelliğini yansıtan ahĢap evler son yıllarda büyük bir hızla yerlerini beton 
evlere bırakmaktadır. Kılıçkaya Çençül Yaylası‟nda eski evlerin sayısı, modern evlerin 
yanında sayıca çok azdır. Evlerin çoğu balkonlu ve yapı malzemesi olarak tuğla, kiremit ve 
beton kullanılmıĢtır (ġekil 6). 



 

 

ġekil 6. Kılıçkaya Çençül Yaylası 

AraĢtırma alanının Soğanlı Dağı Geçidi-Çaykara bölümünde ise Trab-zon‟un sosyo-kültürel 
ve ekonomik yapısı izlenmektedir. Bilinen tarihi geç-miĢi en az 4000 yıl öncesine dayanan 
Trabzon, konumu itibarıyla tarihin bütün evrelerinde tüm dünyanın ilgisini çekmiĢ ender 
kentlerden biridir. Coğrafi önemi, tam bir geçiĢ noktasında bulunması, değiĢik medeniyetlere 
ev sahipliği yapması Trabzon'u önemli kılan etkenlerin baĢında gelmektedir. Böylesine köklü 
geçmiĢe sahip bir kentin kültürel hayatıda renkli olmak zorundadır.  

Soğanlı Dağı‟nın Trabzon cephesinde arzulanan ekonomik geliĢme sağla-namamıĢtır. 
Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Trabzon‟un genelinde önemli geçim kaynağı 
çay ve fındıktır. Mısır, fasulye, tütün, patates üretimi de yapılmaktadır. Hayvancılık daha çok 
süt ve süt mamulleri üretimine yönelik olarak yapılmaktadır (ANONĠM, 2008a). Karalahana 
üretimi evlerin önünde dar alanlarda da yapılmaktadır (ġekil 7).  

 

ġekil 7. Soğanlı Dağı‟nıĠnerken Karaçam Yakınlarına Bir Köyde Evlerin Önünde Karalahana 
Üretimi 

Trabzon‟un geleneksel giyiminde olduğu gibi erkeklerde baĢlık, yelek, zıp-ka, çarık, bayanlar 
da ise peĢtamal, yazma, Ģalvar yer almaktadır. Geleneksel oyunlarında horon, çalgılarında 
ise kemençe vazgeçilmezdir. So-ğanlı Dağı‟nın Trabzon cephesinde yer alan Sultan Murat 
Yaylası‟nda her yıl 23 Haziran‟da Sultan Murat, 20 Ağustos‟ta Ģehitler, 15 Eylül‟de Yayla 
ObasıĢenlikleri yapılmaktadır (ANONĠM, 2007b). ANONĠM (2008b)‟den alınan Soğanlı Dağı 
Yayla ġenlikleri ġekil 8‟de verilmiĢtir. 



 

 

ġekil 8. Soğanlı Dağı Yayla ġenlikleri (Anonim 2008b) 

Çaykara‟nın yüksek kısımlarında halen az sayıda geleneksel ahĢap evler ayakta kalabilmiĢtir 
(ġekil 9). 

 

ġekil 9. Soğanlı Dağı‟nda Çaykara‟nın Bir Köy Evi 

Soğanlı Dağı‟nın Trabzon il sınırlarıiçine giren bölümündeki kırsal alanlarda, geleneksel 
yaĢantıda kadınlar evde olduğu gibi bahçe ve tarlalarda da çalıĢmaktadır (ġekil 10).  



 

 

Soğanlı Dağı‟nda yer alan Soğanlı Yaylası Bayburt‟un doğal rekreasyonel kaynak 
değerlerinden birini oluĢturmaktadır. Alanda il özel idareye ait 20 yatak kapasiteli dağ evi 
bulunmaktadır. ġenliklerin, boğa güreĢlerinin ve değiĢik eğlencelerinin yapıldığı alan, doğal 
florası ve morfolojik yapısı ile özellikle hafta sonu veya uzun süreli konaklama-dinlenme 
özelliğine sahiptir. UlaĢımın yetersiz olduğu alanda, yerel mimariye uygun konaklama ve 
diğer alt yapı elemanları planlaması zorunludur (YILMAZ, vd 1999).  

Soğanlı Dağları 2000–3000 m‟nin üzerinde dağlar olup, bu alanlar atlı, dağ ve doğa 
yürüyüĢüne elveriĢlidir. Soğanlı Dağları flora ve fauna özelliği ile botanik ve kuĢ gözlemi 
açısından Türkiye‟nin önemli bir bölgesidir (ANO-NĠM, 2005b). Soğanlı Dağı‟nın Bayburt 
kesiminde Çençül, Erikdibi, Çiğ-demlik, SırataĢlar, KuĢmer, Sultanmurat yaylaları, yayla 
turizmi ve ekoturizme katkıda bulunmaktadır. Kılıçkaya-Çençül Yaylası Deresi ve Konursu 
Deresi‟nde olta balıkçılığı yapılmaktadır. Kırsal köy yerleĢimleri, ta-rımsal peyzaj, otantik 
yapı, yaylacılık faaliyetleri simgelemektedir.  

Kılıçkaya-Çençül Yaylası Deresi ve Konursu Deresi‟nde olta balıkçılığının yapılması akarsu 
turizmine, Soğanlı Dağları‟nda yer alan yayla alanlarıyayla turizmine, tarım ve hayvancılık 
yapılan yerlerin bulunması tarımsal peyzaja, tarım ve hayvancılık yapılan yerlerdeki otantik 
köy yerleĢimleri kırsal peyzaja, Soğanlı Dağı‟nda yapılan yayla Ģenlikleri kültürel peyzaja, 
Soğanlı Dağı‟nda yer alan endemik bitki örtüsü botanik turizmine, SoğanlıDağı‟nın Trabzon 
cephesinde yer alan ormanlık alanlar doğal peyzaja kat-kıda bulunmaktadır. 

AraĢtırma alanın Soğanlı Dağı‟nın Bayburt kesiminde yer alan mevcut do-ğal değerler ġekil 
11‟de verilmiĢtir. 



 

 

Soğanlı Dağı‟nın en önemli özelliği yaylacılık ve av turizmine elveriĢli olma-sı, geniĢ otlakların 
bulunmasıdır. Soğanlı Dağı, flora ve fauna açısından sahip olduğu çeĢitlilikler ile botanik ve 
kuĢ gözlemi açısından Türkiye‟nin en önemli bölgeleri arasında tanımlanmaktadır (ANONĠM, 
2005b). 

Soğanlı Dağı‟nın yer aldığı Bayburt-Çaykara arasındaki yaylalarda yayla Ģenliklerinin 
yapılması ve yaz aylarında insanların yaylacılık faaliyetlerine bulunması yayla turizmine katkı 
sağlamaktadır. Çaykara‟da 20 Ağustos‟ta Yayla Ortasıġenliği, 23 Haziran‟da Sultan Murat 
Yaylasıġenliği, 30 Tem muz‟da KuĢmer Yaylasıġenliği yapılmaktadır (ANONĠM, 2008c). 

Soğanlı Dağı‟nın Trabzon kesiminde dağ ekosistemi baskın durumdadır. Orman üst sınırı 
izlenmektedir. GeniĢ bir panoramik görüntüye sahiptir. Çoğunlukla sisle kaplı olan bu alanda 
doğal bitki örtüsünü Picea orientalis Lk. Carr. (doğu ladini), Abies nordmanniana Spach. 
(Doğu Karadeniz Göknarı), Castanea sativa (kestane) veRhododendron sp. (orman gülü) 
oluĢturmaktadır. Soğanlı Dağı‟nın Trabzon kesiminde Doğu Karadeniz Böl-gesi‟nin doğal 
bitki örtüsünü sunan sık ormanlık alanlar yer almaktadır. Bitki örtüsündeki sonbahar yaprak 
rengi çok göz alıcıdır. Karaçam Köyü civarla-rında geleneksel tarımsal üretim (mısır, 
karalaha, çay) yapılmaktadır. So-ğanlı Dağı‟ndan Karaçam‟a doğru iniĢte çok dik ve kasvetli 
bir görünüĢe sahip olan kayalar bulunmaktadır. Dağın en yüksek noktasından aĢağıya doğru 
çok yoğun sis bulutu çökmüĢ olması ve kayaların arasından akan sular çok farklı bir manzara 
oluĢturmuĢtur. Soğanlı Dağı‟nın Trabzon bölümünde yer alan mevcut doğal değerler ġekil 
12‟de verilmiĢtir. 



 

 

3. Soğanlı Dağı‟nı iniĢ (Karaçam yakınları), 4. Soğanlı Dağı 

Soğanlı Dağı‟nın Bayburt kesiminde her yıl Dede Korkut ġenlikleri yapıl-maktadır. Soğanlı 
Dağları‟nda yayla yaĢantısının olması yayla turizminin gerçekleĢmesine olanak vermektedir. 
(ġekil 13). 

Soğanlı Dağı‟nın Bayburt kesiminde her yıl Dede Korkut ġenlikleri yapıl-maktadır. Soğanlı 
Dağları‟nda yayla yaĢantısının olması yayla turizminin gerçekleĢmesine olanak vermektedir. 
(ġekil 13). 



 

 

Soğanlı Dağları‟nın mevcut turizm ve rekreasyon potansiyelinin (ġekil 13) yanında 
önerilebilecek turizm ve rekreasyon aktiviteleri ise Bayburt Ģehir merkezinden geçen Çoruh 
Nehri ve Soğanlı Dağı eteklerinde yer alan Akbulut ve Erikdibi köyleri arasından geçen 
Akbulut Deresi çevresinde kuĢ ve bitki gözlemciliği, Çiğdemlik ve SırataĢlar köyü arasında 
çim kayağı, Kılıçkaya Köyü‟nden Soğanlı DağıGeçiti‟ne kadar olan bölümde yayla turizminin 
gerçekleĢmesine olanak verecek bungalov evler, Bayburt‟tan Soğanlı Dağı Geçiti‟ne kadar 
olan bölümde atlı doğa yürüyüĢü, dağ bisikleti, trekking, fotosafari, kamp turizmi, Soğanlı 
Dağı Geçidi yakınlarında turistik bir otel, Soğanlı Dağı Geçiti‟nden Soğanlı Dağı‟nın hem 
Bayburt cephesini hem de Çaykara cephesini izlemek için seyir terasları, Soğanlı 
DağıGeçiti‟den Karaçam‟a kadar jeep safari, yamaç paraĢütü, trekking, botanik turizmidir 
(ġekil 14). 



 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu çalıĢmada, Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde yer alan, Trabzon-Rize dağla-rının uzantısı olan 
Soğanlı Dağı‟nın doğal ve kültürel özellikleri incelenmiĢ, mevcut ve öneri olan turizm -
rekreasyon potansiyeli saptanmaya çalıĢılmıĢ-tır. Soğanlı Dağları‟nın Bayburt-Çaykara 
bölümünden geçen devlet yolu, Bayburt ve Trabzon arasında bağlantıyı sağlayan tarihi 
değere sahip olan, yaylalar arasından geçen, Doğu Anadolu Bölgesi‟nin ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi‟nin ikliminin aynı anda yaĢanmasına imkân veren bir yol güzergâ-hıdır. Sarp geçit 
vermeyen dağlar üzerinde Eylül ayına kadar kalıcı buzulla-rın olması, bu buzulların 
akarsuları beslemek için metrelerce aĢağılara sarkarak, çok güzel bir manzara 
oluĢturmaktadır. Soğanlı Dağı‟nın Bayburt kesimi yayla ferahlığıyla, Trabzon kesimi ise 
kayalar arasından akan sular ve zengin bitki örtüsünün sunduğu renk tonlarıyla, ilginç 
manzaraları seyretmeyi ve macerayı seven insanların ilgisini çekebilecek çok dik ve dar 
virajlı yollarıyla keĢfedilmeyi beklemektedir.  

Soğanlı Dağı‟nın Bayburt il sınırları içine giren bölümünde otantik köy yer-leĢimleri, kırsal 
alanlar, tarım ve hayvancılık alanları, yayla yerleĢimlerinin yoğunluğu dikkat çekicidir. Turizm 
ve rekreasyon alanları açısından değer- lendirildiğinde, Soğanlı Dağı‟nın Bayburt kesiminde 
yer alan yaylalar ve yayla Ģenlikleri yayla turizmine, tarım alanları, otantik köy yerleĢimleri 
kırsal turizme, geçide kadar olan kısımdaki bitki örtüsü flora turizmine imkan ta-nımaktadır. 
Macerayı seven insanlar için Soğanlı Dağı‟nın dar, virajlı ve oldukça dik olan yollarından 
dağın geçidine ç ıkıp manzarayı seyretmek önerilebilir. SırataĢlar Köyü pansiyonculuk ve 
kırsal turizm açısından örnek teĢkil etmektedir. Soğanlı Dağı‟nda yayla Ģenlikleri yapılacağı 



 

zaman Ģehir dıĢından gelen insanlar için SırataĢlar Köyü‟nde kalmak önerilebilir. Yayla evleri 
arasında betondan yapılan modern evler yaylanın doğal görünümünü bozmaya baĢlamıĢtır. 
Bayburt il sınırları içine giren bölüm, iklim olarak Do-ğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi 
arasında geçiĢ oluĢturmaktadır. Bu alan dağ, ova ve yaylalardan oluĢmaktadır. Yaban hayatı 
varlığı bulunan alanda av turizmi yapılmaktadır.  

Soğanlı Dağı‟nda yer alan Soğanlı Yaylası turizm ve rekreasyon için önemli kaynaklardır. Bu 
kaynakların değerlendirilmesi gerekmektedir. Soğanlı Da-ğı‟nda av turizmi, doğa yürüyüĢleri, 
dağcılık önerilebilir. 

Soğanlı Dağı‟ndaki yayla evleri, yayla Ģenlikleri yaya turizmine, kıvrımlıyollar atlı ve yaya 
doğa yürüyüĢlerine, çok yoğun ve muhteĢem bitki örtüsü flora turizmine, Soğanlı Dağı‟nın 
Karadeniz cephesinde yer alan Çaykara Ġlçesi‟ne bağlı olan köyler kırsal turizme katkı 
sağlamaktadır. Soğanlı Dağıfoto safari, kuĢ gözlemciliği, trekking, atlı doğa yürüyüĢü, yamaç 
paraĢütü, av turizmi, flora turizmi, yayla turizmi, kamp ve karavan turizmine imkan 
verebilecek potansiyele sahiptir. 

Soğanlı yaylaları birçok doğal olanakları ile birlikte, geleneksel kırsal yaĢa-mı ile kırsal 
kalkınmaya olanak yaratması açısından önem taĢımaktadır. Kırsal alanların çekicilikleri 
(peyzaj, doğal yapı, organik tarımsal üretim, kırsal yaĢam özellikleri, yerel mimari), 
geleneksel tarım, kültürel yapı ve yaĢam biçimi, alternatif turizm ve yerelleĢme bağlamında 
bölgede kullanı- labilir potansiyellere sahiptir. Özellikle eko-tarım/alternatif turizm birlikteliği, 
mevcut turistik bölgeler çevresindeki potansiyeller, kırsal alanların geliĢimini de sağlayacak 
yapıdadır (ANONĠM, 2005b). 

Soğanlı Dağı‟nda kuĢ gözlemciliği, fotosafari, trekking ve botanik turizmi için çevre ve doğa 
dernekleri ve ilgili kuruluĢların desteğiyle eğitim ve araĢ-tırma programları, geziler 
düzenlenmelidir. Bayburt Ġl Çevre Orman Müdür-lüğü ile yapılan görüĢmelerde Soğanlı 
Dağı‟nın Bayburt cephesinin, çim kayağı için çok uygun bir yer olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
Ve bu alanda çim kayağı tesisleri önerilmiĢtir. Soğanlı Dağı‟nın Bayburt tarafından çıkıĢ 
istikametinde de treking, fotosafari, atlı doğa yürüyüĢü, kamp ve karavan alanları, yayla 
turizmine imkân verecek tesislerin kurulması önerilmektir.  

Soğanlı Dağı‟nın Trabzon kesiminde yamaç paraĢütü önerilmektedir. Yine Soğanlı 
DağıGeçiti‟nden Karaçam Belediyesi‟ne kadar olan güzergah botanik turizmi, fotosafari, kuĢ 
gözlemciliği, trekking, atlı doğa yürüyüĢü, dağ bisikleti için uygun görülmektedir. Soğanlı 
DağıGeçiti‟nin Trabzon cephesinin baĢladığı alanda, insanların hafta sonlarında veya kısa 
süreli tatillerinde gelip temiz yayla havasını solumalarına ve dinlenmelerine, doğayla baĢbaĢa 
kalmalarına imkân sağlayacak otel, bungalov, restoran gibi tesislere yer verilmesi 
gerekmektedir. Soğanlı Dağı Geçiti‟nden Karaçam Bele-diyesi‟ne kadar olan kısımda yer yer 
seyir teraslarına yer verilmelidir. So-ğanlı DağıGeçiti‟nden Karaçam Belediyesi‟ne kadar olan 
kısımda çok keskin virajlar olduğu için jeep safari önerilmektedir.  

Birçok insan tarafından bilinmeyen, henüz keĢfedilmemiĢ olan Soğanlı Da-ğı‟nın doğal, 
kültürel ve görsel kaynak değerlerinin tanıtılması için Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, 
Gönüllü Çevre KuruluĢları ile bağlantı kurularak projeler hazırlanmalıdır. AraĢtırma alanındaki 
alternatif turizm potansiyeli değerlendirilerek çekiciliğinin artırılmasıve cazibe merkezi haline 
getirilmesi, kıĢın yaĢanan olumsuz yol koĢulların giderilmesi ve her mevsim kullanılabilirliği 
sağlanması gerekmektedir. Soğanlı Dağları‟nda ulaĢım ve taĢımacılık amaçlı olarak otobüs 
ve kamyonların geçiĢi için önerilmemektedir. Yani bir yerden baĢka bir yere bir an önce 
ulaĢmak isteyenler için değil manzarayıseyretmek isteyen, acelesi olmayan, macerayı seven, 
doğayla baĢ baĢa kalmayı arzulayan insanlar için önerilmektedir.  
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ÖZET 

Sulak alanlar yöre insanlarına ve ülkenin geneline geniĢ yelpazede hizmet veren oldukça 
karmaĢık doğal sistemlerdir ve yeryüzündeki baĢka hiçbir ekosistemle karĢılaĢtırılmayacak 
ölçüde iĢlev ve değerlere sahiptir. Doğanın aĢır ı ve bilinçsiz kullanılması sonucu, canlı ve 
cansız doğal kaynakların tüketimi hız-lanmakta, bu da binlerce yılda oluĢmuĢ doğal dengenin 
bozularak çeĢitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Erzurum Ovası‟nda 
bulunan sulak alanlar kuzeydoğu Anadolu kuĢ göç yolu üzerinde oldukça önemli ve zengin 
ekosisteme sahip bir alandır. Bu araĢtırmada, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve UA (Uzaktan 
Algılama) kullanılarak Erzurum‟da sulak alanın 2005 yılında en geniĢ yayılma anında 
3.663,484 ha sulak alan olduğu tespit edilmiĢ ve tarım, yapılaĢma, sulama kanalı ve çevre 
yolundan kaynaklanan baskıların sulak alanları olumsuz etkilediği sonucuna varılmıĢtır.  

Anahtar kelimeler: Sulak alan, Uzaktan Algılama, CBS, Erzurum Bataklığı 

DETERMINATION OF CHANGES IN WETLAND BORDER USING GIS AND RS: A 
SAMPLE OF ERZURUM 

ABSTRACT 

Wetlands serve a wide range of local people throughout the country is quite complex and 
other ecosystems on earth have very important functions and values of natural systems. As a 
result of excessive and unconscious use of nature, animate and inanimate natural resources 
consumption is accelerating, as a result, formed over thousands of years to the emergence 
of environmental problems caused by a variety of natural balance is disturbed. Erzurum plain 
on the migration route of birds in wetlands in northeastern Anatolia is an area with a very 
important and rich ecosystem. In this research, using the GIS (Geographic Information 
Systems) and RS (Remote Sensing) during the largest spread time wetland of Erzurum, the 
area in 2005 was found to be 3663.484 ha. Agricultural practices, construction, irrigation 
channels and environmental pressures arising from the road wetlands concluded that 
negatively affect. 

Keywords: Wetlands, remoting senses, GIS, Erzurum wetlands 

GĠRĠġ 

Ġnsanoğlu ilk yerleĢik hayata, deltalar, taĢkın ovaları, göl ve akarsu kıyılarıgibi sulak alanlar 
olarak tanımlanan yerlerde geçmiĢlerdir. Mısırlılar, Mezo-potamyalılar, Çinliler, Hintliler, 
Induslar, Aztekler gibi pek çok topluluk binlerce yıl sulak alanlarla iç içe yaĢamıĢlar, tarım, 
hayvancılık, saz üretimi ve 

avcılık gibi sulak alanların sağladığı olanaklarla büyük medeniyetler kur-muĢlardır. Özellikle 
Meksika‟da Maya uygarlığından kalan sulak alan çevresindeki sulama sistemleri günümüze 
kadar gelmiĢtir (SMARDON, 2006). 



 

Sulak alanlar; doğal veya yapay, sürekli veya mevsimsel, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı 
veya tuzlu tüm su kütleleri sulak alan olarak tanım-lanmaktadır. Bataklıklar, turbalıklar, sulak 
çayırlar ile denizlerin altı metre derinliğe kadar olan kesimleri de sulak alan kapsamı 
içerisinde yer almak-tadır. Sulak alanlar zengin biyolojik çeĢitlilikleriyle, ekolojik döngüdeki 
önemli iĢlevleriyle estetik, rekreasyonel iĢlevleri ile önemli biyolojik kaynak-lardır. (WILLIAMS 
et al, 2004; MARBLE, 1984; HAKTANIR ve ARICAK, 1998; EPPINKA et al, 2004). MITSCH 
ve GOSSELINK (2000), Orta-batıAmerika (A.B.D.) ve Ġskandinavya‟ da yapmıĢ oldukları 
çalıĢmada, sulak alanların çevrelerinde 3–7 % oranında ılıman bir zon oluĢturarak su 
kontrolü ve su kalitesi sağladığı, böylece etrafında biyosferin bir parçası olan sulak alan 
ekosistemi oluĢturduğunu belirmiĢlerdir. Aynı zamanda sulak alanlar, su rejimini dengelemek, 
iklimi stabilize etmek, suyu temizlemek, estetik değer kazandırmak gibi özelliklerinin yanısıra 
bölgeye ekonomik anlamda da fayda sağlarlar. Bu ekonomik faydalar balıkçılık, tarım, 
hayvancılık, saz üretimi ve rekreasyon ile ilgilidir. BLOUND ve HUNHAMMER (1999), 
Stokholm‟de bulunan sulak alanların hava ve gürültü kirliliği engelled iği yağmur akıĢı ve atık 
su arıtımına yardımcı olduğunu ayrıca rekreasyon ve kültürel değerler barındırdığını 
belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmalarında özellikle atık su arıtımında % 96 nitrojen, %97 fosfor tutarak 
atık su arıtımındaki maliyeti 33–350 krondan (SEK) 20–60 krona (SEK) düĢürdüğü, suya 
yakın yerde oturmak isteyenlerin ise 330–3570 kron (SEK) ödemeye gönüllü 
olduklarınıbulmuĢlardır. COSTANZA et al. (1989), sulak alanların Louisiana‟daki gönüllü 
vergi ve enerji kapsamındaki değerlerini belirlemek için yapmıĢ olduk-ları çalıĢmada, bir 
hektar sulak alanın $ 2429–6400 ile $ 8977–17000 ara-sında bir geliri olduğunu 
belirlemiĢlerdir. Yılda 50 m2 sulak alan kaybının ise Lousiana‟ya $ 77- 544 milyon arasında 
olduğunu bulmuĢlardır. ZHAO et al (2004), Chongning (Çin) adasındaki kıyı sulak alanlarında 
yapmıĢ olduklarıdeğerlendirmede 1990–2000 yılları arasındaki sulak alanlarda % 71‟lik 
kaybın her yıl için toplam gelirin %62 oranında azalarak, 316,77 $ dan 120,40 $‟a düĢtüğünü 
belirlemiĢlerdir. 

Sulak alanlar tarih boyunca büyük kayıplar vermiĢlerdir (HOOK, 1993; TINER, 1984; DAHL 
ve JOHNSON, 1991). Özellikle kentsel mekânlara yakın sulak alanlar çok daha fazla tahrip 
olmaktadır (EHRENFELD, 2000; EPPINKA et al, 2004). Sulak alanlar, su rejimine yapılan 
müdahaleler, su kalitesinin bozulması, habitat tahribi, doğal sulak alanlara yabancı türlerinin 
atılması, kirlilik ve yönetime iliĢkin sorunlar yaĢamaktadırlar. Özellikle kentsel geliĢim sonucu 
oluĢan insan faaliyetleri akıĢ rejiminin bozulmasına, su kirliliğine ve yaĢam alanlarının 
bozulmasına neden olmaktadır (BURTON et al, 1996; THURSTON, 1999; EHRENFELD, 
2000; WHITELEY ve MURRAY, 2005 ve MASERO, 2003). TEKTAġ (2005), Konya kapalı 
hav-zasında son yıllarda artan tarımsal faaliyetler nedeniyle yüzey suyu ve yeraltı su 
seviyelerinin düĢtüğünü belirtmiĢtir. Havzada zengin biyolojik çeĢitli-lik barındıran önemli 
doğa alanları büyük ciddi tehditler altında olduğunu, havzada doğal kaynaklarının etkin ve 
sürdürülebilir kullanımına yönelik acil önlemler alınmazsa, önümüzdeki yıllarda havzanın 
kuraklık ve çölleĢme tehlikesiyle karĢılaĢması kaçınılmaz olduğunu vurgulamıĢtır.  

PRASAD et al (2002) dünya üzerinde 5,5 milyon ha sulak alanın, 1,5 mil-yon ha‟ının koruma 
altında olmasına rağmen, 1,6 milyon ha‟lık kısmının korunduğunu belirtmiĢlerdir. Ancak 
Hindistan‟da 93 adet sulak alanda yapı-lan çalıĢmaların çok yetersiz olduğunu bu yüzden 
etkili sulak alan yönetimi ve koruma çalıĢmalarının olmadığını belirtmiĢlerdir. CONWAY ve 
LATHROP (2005), New Jersey (USA) Barne Gat koyunda bulunan sulak alanlar üzerine 
yapmıĢ oldukları çalıĢmada sulak alanların % 25‟inin kent-leĢtiğini, % 27‟sinin kentleĢme 
eğiliminde olduğunu belirtmiĢlerdir. Ancak bu alanların % 18‟inin koruma altında olduğunu 
vurgulamıĢtır. DUGAN (1990), ABD sulak alanların % 54'ünü (87 mil hektar), 1960'dan bu 
yana Ġngiltere kıyısal sulak alanlarının % 40'ını kaybettiğini, Fransa'nın güney batısındaki 
Landes bölgesindeki bataklıkların % 80'i kurutulduğunu, Zelanda'da da doğal sulak alanların 
% 90'nının yok edildiğini belirtmiĢtir. Ġsviçre ve Nor-veç'te ise göl ve nehirler asit 
yağmurlarından etkilendiğini, 85.000 adet orta ve büyük boydaki göllerin beĢte biri 
asitleĢtiğini, Norveç'te 1980 itibariyle 13.000 km2'lik bir alanda balık nüfusu tamamen 
kaybolduğunu, 20.000 km2'lik bir alanda da azaldığını vurgulamıĢtır. ArıtılmamıĢ lağım ve 



 

tarımsal atık sular Yunanistan'daki en büyük sulak alan sistemi olan Vistonis Gö-lü‟nde 
ötrofikasyona sebep olduğunu, balık üretiminin ise 1970'lerde 500 ton/yıl iken 1983'te 200 
tonun da altına düĢtüğünü tespit etmiĢtir. OPHEIM, (1997), çalıĢmasında, US Department of 
Agriculture yapmıĢ olduğu araĢ-tırmanın sonucunda kentsel alanların yakınındaki sulak 
alanların % 96‟sının etkilendiğinin tüm sulak alanların ise % 58‟inin yok olduğunu 
vurgulamıĢtır. 

Yapılan kurutma çalıĢmaları sonucu Akdeniz ülkeleri sulak alanlarının %70‟ine yakınını 
kaybetmiĢtir. Türkiye‟de de 1950‟li yıllarda tüm dünyada olduğu üzere sıtma hastalığını 
önlemek üzere baĢlatılan sulak alanların kurutulması çalıĢmaları, takip eden yıllarda tar ım 
toprağı elde etme amacı-na dönüĢmüĢ, bu dönemde toplam alanı 93.582 hektar olan 21 
sulak alan tamamen kurutulmuĢtur. Yine aynı dönemde uluslararası öneme sahip 17 sulak 
alanda ise taĢkın önleme veya su rejimine yapılan müdahaleler nedeniyle toplam 143.956 
hektarlık alan geri dönüĢü olmayacak Ģekilde kay-bedilmiĢtir (ERDEM, 2004). ÖZDEMĠR 
(2005), Türkiye‟de, yalnızca 12 tane sulak alanın Ramsar SözleĢmesi ile korunduğunu 
belirtmiĢtir. Türkiye‟deki sulak alan varlığı dikkate alındığında bu sayının çok yetersizdir. 
KILIÇ VE EKEN (2004), Türkiye‟de çoğu sulak alan olan 184 adet (11.638.525 ha) önemli 
kuĢ alanını incelemiĢtir. Bu alanların % 80‟inin tehdit altında olduğu-nu, % 23,58‟inin koruma 
altında olduğunu tespit etmiĢtir. ANDO ve GETZNER (2006), Avusturya‟da yapmıĢ oldukları 
benzer bir çalıĢmada ise toplam 29.997 adet (26.494 ha) sulak alanın % 82‟sinin kanunlarca 
korunmadığını, özellikle tarım alanları (% 34) ve drenaj (% 33) sorunlarından dolayı büyük bir 
çoğunluğunun tehdit altında olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Bu araĢtırmada sorunun temelini oluĢturan ilk husus sulak alan sınırının ve buna bağlı olarak 
sistemi oluĢturan peyzaj sınırlarının belirlenmesidir. Sulak alan sınırının belirlenmesindeki 
sorunlar, yönetim çalıĢmaları yanında özellikle doğal kriterler, üretim ve iĢlev değerleri temel 
alınarak giderilebilir. Çevremizde meydana gelen bozulmaları temel alarak arazi 
kullanımlarınıve aktivitelerini düzenlemeyi ve kontrol etmeyi öngören peyzaj planlama 
yönetimi oluĢturulmalıdır (COIACETTO, 1996). 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü-ğü, Doğa Koruma 
Dairesi BaĢkanlığı, Sulak Alanlar ġube Müdürlüğü‟nün (2004) yapmıĢ olduğu çalıĢmaya göre 
Türkiye‟de “Ramsar SözleĢmesi Su KuĢu ve Balık Özel Kriterleri” ne göre 76 uluslararası 
öneme sahip sulak alanın bulunduğu belirlenmiĢtir. Bunların toplam alanı 1.295.546 
hektardır. Bunlardan birisi ise Erzurum ovası sulak alanıdır. Erzurum Bataklıkları Tür-
kiye‟deki 112 önemli bitki alanından (ÖBA) biridir. Sahip olduğu sulak alan- ları, fauna ve 
florasının çeĢitliliği bakımından Türkiye ve dünya için son derece önemli bir alan olan 
Erzurum Ovası‟nda gerçekleĢtirilen yanlıĢ politika ve uygulamalar, beraberinde ciddi bir "su" 
sıkıntısını gündeme getirmiĢ-tir. Özellikle tarımsal sulama amacıyla yapılan ve sürdürülebilir 
olmayan su yönetimi uygulamaları, Erzurum Ovası‟ndaki sulak alanları belirgin biçimde 
etkilemiĢtir. Suyun doğal akıĢ yönünün değiĢtirilmesi, yanlıĢ tarımsal sulama yöntemlerinin 
kullanılması, yeraltı sularının kontrolsüz bir Ģekilde çekilmesi havzadaki sulak alanların 
kurumasına yol açmıĢtır. Ayrıca; evsel, endüstriyel ve tarımsal atıkların arıtılmadan sulak 
alanlara bırakılması ve aĢırıotlatma nedeniyle çayır-mera alanların bozulmasıve sulak alanın 
ortasın-dan geçen çevre yolu da sulak alandaki diğer önemli sorunlardandır. Doğu Karadeniz 
Bölgesi‟nden Türkiye‟ye giren Çoruh Vadisi göç rotası ile 200.000‟den fazla yırtıcı kuĢ Çoruh 
nehri üzerinden uçarak Doğu Anadolu Bölgesi‟ndeki özellikle de Erzurum Ovası‟ndaki sulak 
alanlarda barınmak-tadırlar. Türkiye üzerindeki bu göç, Batı Palearktik Bölge‟deki en büyük 
yırtıcı göçüdür. KuĢların göçleri sırasındaki bu uzun yolculuklarını güven içerisinde 
yapabilmeleri için, Türkiye'deki sulak alanların varlığı herhangi bir ülkedekinden daha fazla 
önem taĢımaktadır. 

Erzurum Ovası sulak alanı kent merkezinin hemen yakınında kuzey ve kuzey doğusunda yer 
alması nedeniyle kent için rekreasyonel kaynak değeri taĢımaktadır. Ancak Erzurum Ovası 



 

sulak alanında yapılan çalıĢmalar oldukça azdır. Özellikle sulak alanın sınırları mevsimsel 
olarak değiĢiklik gös-terdiğinden tam olarak tespit edilememiĢtir. ÇalıĢma ile sulak alanın 
sınırla-rında meydana gelen değiĢiklikler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

I- MATERYAL METOT 

Erzurum (39º 55‟E ve 41º 16‟N) ovası sulak alanı, Doğu Anadolu Bölge-si‟nin Erzurum-Kars 
Bölümü sınırları içinde yer almaktadır. Alanın doğu-sunda Kargapazarı Dağları, kuzeyinde 
Allahuekber Dağları‟nın güneydeki uç dağları konumundaki Dumlu Dağları, güneyinde 
Erzurum Ģehir yerleĢim alanı ve Palandöken Dağları bulunmaktadır. Sulak alan Erzurum-
Artvin karayolu ile ikiye ayrılmıĢtır. Doğuda kalan kısım Çayırtepe (Müdürge) sulak alanı, 
batıda kalan kısım ise Karasu sulak alanı olarak adlandırılmakta-dır (ġekil 1). 

Erzurum Ovası ve çevresi Fırat Nehri havzası içerisine girmektedir ve araĢ-tırma alanının 
hemen hemen bütün akarsuları, Fırat Nehri‟nin iki büyük kolundan birisi olan Karasu 
tarafından drene edilmektedir. Ġkinci büyük akarsu ise Pulur Çayı‟dır. Sakalıkesik Ovası‟nda 
kuzey-güney yönünde akan Pulur Çayı batıya doğru akıĢ göstererek Ilıca yakınlarındaki 
Karasu Nehri ile birleĢir. Toplam 825 km² lik bir alana sahip Erzurum Ovası‟nda Doğa 
Koruma ve Milli Parklar ġube Müdürlüğünün yapmıĢ olduğu haritada Karasu Bataklığı 1.077 
ha, Müdürge Bataklığı ise 1.744 ha olarak bulun-muĢtur. Erzurum ovasındaki tüm küçük 
sulak alanlar değerlendirildiğinde ise toplam sulak alan miktarı 3303,5 ha olarak tespit 
edilmiĢtir. Sulak alan çevresindeki tampon bölge ise 14.645 ha‟dır. Sulak alanın en derin yeri 
Çayırtepe ana drenaj kanalının baĢladığı noktadır. Sulak alan güneyinde yaklaĢık 10 km 
uzaklığında Erzurum Ģehri bulunmaktadır.  

Erzurum ovası ve çevresi Fırat nehri havzası içerisine girmektedir ve araĢ -tırma alanının 
hemen hemen bütün akarsuları, Fırat nehrinin iki büyük kolundan birisi olan Karasu 
tarafından drene edilmektedir. Ġkinci büyük akarsu ise Pulur çayıdır. Sakalıkesik Ovasında 
kuzey-güney yönünde akan Pulur Çayı batıya doğru akıĢ göstererek Ilıca yakınlarındaki 
Karasu Nehri ile bir-leĢir. Toplam 825 km² lik bir alana sahip Erzurum Ovasında Doğa 
koruma ve Milli parklar ġube Müdürlüğünün yapmıĢ olduğu haritada Karasu Batak-lığı 1077 
ha, Müdürge Bataklığı ise 1744 ha olarak bulunmuĢtur. Erzurum ovasındaki tüm küçük sulak 
alanlar değerlendirildiğinde ise toplam sulak alan miktarı 3303.5 ha olarak tespit edilmiĢtir. 
Sulak alan çevresindeki tampon bölge ise 14645 ha‟dır. Sulak alanın en derin yeri Çayırtepe 
ana drenaj kanalının baĢladığı noktadır. Sulak alan güneyinde yaklaĢık 10 km uzaklı-ğında 
Erzurum Ģehri bulunmaktadır. 



 

 

ġekil 1. Erzurum Ovası‟ndaki Sulak Alanlar (ANONĠM, 2005)  

Sulak alan ve çevresinin iklim özellikleri için Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü 
Erzurum makroklima istasyonunun 1974–2007 aralığına ait verilerine göre yıllık ortalama 
sıcaklık 5,3 ˚C dir.. Erzurum‟da yılın 172 günü don olaylı ve 67,8 günü Ģiddetli don olaylı 
geçer. Ġnceleme sahasında etkin olan rüzgârların iki egemen yönü vardır. Bunlardan birincisi 
Güney 68˚ Do-ğu, diğeri ise Güney 50˚ Batı sektörleridir. Ortalama rüzgâr hızlarına bakıl-
dığında en hızlı rüzgârların Nisan (28,8 m/sn)-Mayıs (30,1 m/sn) ve Haziran (29,8 m/sn) 
aylarında olduğu görülür. YağıĢ koĢulları bakımından de-ğerlendirildiğinde Erzurum‟un uzun 
yıllık ortalama yağıĢ değeri 408,6 mm dir. Alanda yılın en yağıĢlı ayı ortalama 70,5 mm ile 
Mayıs ayı, en düĢük yağıĢlı ayı ise 14,7 mm ile Ağustos ayıdır. Kar yağıĢlı günlerin yıllık 
ortalaması 63.6 gün dür. Bu nedenle kar örtüsü kalınlığı fazladır ( yıllık ortalama 110.0 cm). 
Yıl içinde yağan kar, düĢük sıcaklıklar nedeniyle ortalama 113.2 gün yerde kalır (ANON, 
2004). Kar örtüsü nisan ayından baĢlayarak erimeye baĢlar. Eriyen kar suları yüzeysel akıĢa 
geçerek ya akarsularla saha dıĢına drene edilir ya da çukur sahalarda birikir. Bu nedenle 
sulak alan sını-rının en geniĢ olduğu nisan ayı ve çekilmenin baĢladığı mayıs ayı tercih 
edilmiĢtir. 

ÇalıĢmada 11–04; 27–04; 13–05 2005 tarihlerine ait Landsat uydu görüntüsü kullanılmıĢtır. 
ÇalıĢma alan olarak seçilen sulak alan, bütün görüntüden kesilerek alınmıĢtır Uydu 
görüntüsü, 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalardan yararlanarak geometrik ve radyometrik 



 

düzeltilme iĢlemi gerçekleĢti-rilmiĢtir. Geometrik düzeltme iĢlemi yapılan görüntü UTM 
koordinat sisteminde ve WGS-84 datumunda elde edilmiĢtir. 

Görüntüler yalancı renklendirme (RGB/742) yapıldıktan sonra değiĢim görüntüsü elde 
edilmiĢtir. ÇalıĢmada amaç sulak alanın yıl içerisinde değiĢi-mini belirlemek olduğu için 
eğitimli sınıflandırma yapılarak sınıf sayısı az tutulmuĢtur. Elde edilen sınıflandırılmıĢ 
görüntülerden alansal olarak elde edilen değerler tablosal olarak ifade edilmiĢtir. 

Uydu görüntüleri Ġmage Analiz 8 programında eğitimli sınıflama yapılmıĢ, Geomedia 5.2 
programıve yersel ölçümler ile analiz edilmiĢtir. 

BULGULAR 

11 Nisan 2005 yılında çekilen uydu görüntüsünün kontrollü sınıflama ya-pılması sonucu 
(ġekil 2) derin olup göl niteliği kazanan alanlar 454.942 ha, derinliği az olan alanlar ise 
2.510,742 ha olarak bulunmuĢtur. 27 Nisan 2005 yılında çekilen uydu görüntüsünün kontrollü 
sınıflama yapılması sonucu (ġekil 3) derin olup göl niteliği kazanan alanlar 1.393,228 ha, 
derinliği az olan alanlar ise 2.270,256 ha olarak bulunmuĢtur. 13 Mayıs 2005 yılında çekilen 
uydu görüntüsünün kontrollü sınıflama yapılması sonucu (ġekil 4) derin olup göl niteliği 
kazanan alanlar 221,643 ha, derinliği az olan alanlar ise 2.566,853 ha olarak bulunmuĢtur. 

 

ġekil 2. 11. Nisan 2005 Yılı Uydu Görüntüsünün Kontrollü Sınıflaması 



 

 

ġekil 3. 27. Nisan 2005 Yılı Uydu Görüntüsünün Kontrollü Sınıflamasıġekil 4. 13 Mayıs 2005 
Yılı Uydu Görüntüsünün Kontrollü Sınıflaması 

 

Erzurum Ovası‟nda, yeraltı suyu seviyesinin yüksek oluĢu, toprak yapısı ve jeomorfolojik yapı 
nedeniyle kıĢ mevsiminde eriyen kar suları nedeniyle de mevsimsel olarak bataklıklar 
oluĢmaktadır. Özellikler ilkbahar sonunda bu alanlar göl niteliği kazanmaktadır. Ġlkbahar 
sonunda göl niteliğindeki sulak alanlar artmaktadır (Tablo 1; ġekil 5).  

Tablo 1. Erzurum Ovasında Sulak Alan Ve Islak Çayır Durumu 

 Sulak Alan (Ha) Islak Çayır (Ha) TOPLAM (Ha) 

11 Nisan 2005 454,942 2.510,742 2.965,684 

27 Nisan 2005 1.393,228 2.270,256 3.663,484 



 

13 Mayıs 2005 221,643 2.566,853 2.788,496 

 

ġekil 5. Erzurum Ovasındaki Sulak Alanların Aylık DeğiĢim Durumu 
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Erzurum Ovası‟ndaki sulak alanda tespit edilen bu farklılık oldukça fazladır. ġekil 6‟dan da 
anlaĢılacağı üzere, nisan ayında karlarla kaplı alan mayıs ayında göl olmaktadır. Mayıs 
ayının sonundan itibarende hızlı bir çekilme ile kuruma gözlemlenmiĢtir. 

 

ġekil 6. Sulak Alanın Nisan (a, b) ve Mayıs (c, d) Görüntüleri  

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

TURNER et al. (2000), sulak alanların uluslararası anlaĢmalar ve milli politikalara rağmen 
çevresindeki halk tarafından bilinçsiz olarak kullanılması, yönetimsel sorunlar, planlamadaki 
hatalar nedeni ile günümüzde hala tehdit altında olduğunu belirlemiĢlerdir. Bütün bu 
sorunların temelini ise sulak alanı bir ekosistem olarak algılanıp gerekli çalıĢmaların 
yapılmadığı, yapı-lan çalıĢmalar arasında bilgi eksikliğinden kaynaklandığını 
vurgulamıĢlardır. SODERQVIST et al (2000), ise sulak alanların sahip oldukları fiziksel ve 
biyolojik iliĢkilerin diğer peyzaj bileĢenleri ile arasındaki iliĢkiyi anlamanın bu alanların ileride 
karĢılaĢacakları kayıp, koruma ve restorasyon çalıĢma-larında önemli olduğunu 
belirtmiĢlerdir. 



 

Koruma ve akılcı kullanımı sağlanması için ise gerekli yasal, idari ve teknik düzenlemelerin 
yapılmasının önemli olduğunu ancak oldukça zengin doğal ortamlar, yasal boĢluklar, yönetim 
karmaĢaları ve kısa dönemlik ekonomik çıkarlar nedeniyle kaybedildiği tespit etmiĢtir. 
Bundan dolayı, bu alanların sürdürülebilir yönet imine finansal destek sağlayan yaklaĢımlara 
geçilmenin gerekliliğini vurgulamıĢtır. Ülkemizin su kaynaklarının ve değerli sulak alan-ların 
daha fazla bozulmasını önlemek, korunmasını ve akılcı kullanımınısağlamak, sulak alanların 
etkin ve sürdürülebilir yönetiminden geçmektedir. 

Canlı doğal kaynakların, bitki, hayvan ve mikroorganizmaların korunması, dolayısı ile de 
bunların bağımlı olduğu cansız çevre unsurlarının korunma-sı, geliĢme için esastır (ANONĠM, 
1991). 

Özellikle son yıllarda küresel iklim değiĢikliği nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde yaĢanması 
beklenen su krizi nedeniyle sulak alanları gereken önemin verilmesi kaçınılmaz olmuĢtur. 

YanlıĢ alan kullanımıve sürdürülebilir olmayan uygulamalar sonucunda, bölgedeki doğal 
alanlar zarar görmekte ve doğal kaynaklar plansızca kulla-nılarak tüketilmektedir. BaĢlıca 
sorunlar; kirlilik, plansız altyapı (yollar ve yapılaĢma), erozyondur. Bölgede yapılacak tüm 
yatırımların fayda ve zarar-ları çok iyi analiz edilmeli; bölgede yer alan, her birisi sosyal, 
kültürel, doğal ve ekonomik yapısı göz önüne alınarak planlama çalıĢmaları yapılmalıdır. 
Sulak alanlara yönelik beklentiler (kullanma/koruma) çok yönlü; baskılar ve bunların altında 
yatan nedenler de çok sayıda ve karmaĢıktır. Beklentileri karĢılayacak ve tehditleri bertaraf 
edecek çözümlerin geliĢtirilebilmesi bütüncül bir planlama ve uygulama yaklaĢımı 
gerektirmektedir. 

Erzurum bataklığı araĢtırma, inceleme ve gözlemler sonucu yaban hayatıbakımından zengin 
bir popülâsyona sahip olduğu ve kuĢ göç yollarında önemli bir iĢlev üstlendiği tespit 
edilmiĢtir. Ancak sulak alanda, yıl boyunca yalnızca yağmurlu ve karların eridiği çok kısa bir 
sürede su bulunmaktadır. Sulak alan oldukça büyüktür. En fazla olduğu ilkbahar sonunda 
3.663,484 ha olarak tespit edilmiĢtir. Yapılacak çalıĢmalar ile sulak alanın Erzurum kenti için 
önemli bir rekreasyon alanı olarak tanıtılıp gerekli çalıĢmaların yapılmasıgerekmektedir. 
Çünkü sulak alanlar bulundukları alana rekreasyonel açıdan büyük katkılar sağlamaktadır. 
Nitekim, WEST (1995)‟e göre kentsel sulak alanlar, rekreasyon, eğitim ve estetik amaçlı 
kullanılan önemli alanlardır (GRAYSON et al, 1999). Doğal sulak alanlar güzel manza-rası ve 
barındırdığı doğal hayatın yanı sıra, kuĢ gözleme, yüzme, doğa fotoğ-rafçılığı, yürüyüĢ ve su 
sporları yönünden ideal ortamlar sunması sebebiyle yerli ve yabancı çok sayıda insanın 
ilgisini çekmektedir. Bazı sulak alanlar arkeolojik açıdan ilgi çekicidir. Amerika‟daki yerli 
halkın eskiden yaĢadıklarısulak alan yerleĢimleri bu açıdan eĢsiz örneklerdir. Ayr ıca çok 
büyük bir sulak alan olan Nil Vadisi de tarihsel ve arkeolojik değere sahiptir. KuĢ Cenneti Milli 
Parkı‟nı 1993 yılının ilk on ayında 36.435 kiĢi ziyaret etmiĢtir (ÜN, 1995). Venezuella‟daki 
Morrocay Ulusal Parkı‟na gelen ziyaretçiler yılda 7 milyon dolar harcamaktadır (ÖZDEN, 
1995). Gearhart ve Higley (1993)‟in Arcata‟da ki sulak alanda yaptıkları araĢtırmaya göre; 
piknik ve dinlenme için günde 75–175 kiĢinin, kuĢ gözlemciliği vb. için günde 5-50 kiĢinin, 
koĢu ve yürüyüĢ için 20-80 kiĢinin eğitim amaçlı olarak ayda 50-200 kiĢinin fotoğraf çekimi 
için ise 30-75 kiĢinin ziyaret ettiği belirlenmiĢtir. Yine bu alanlar sezona bağlı olarak balık 
tutmak için de kullanılmaktadırlar. Yine Iron Bride Easterly (Florida) sulak alanının Orlando 
Sulak Alan Parkı olarak adlandırılan bir bölümünde, yürüyüĢ alanı ve bisiklet parkuru yer 
almaktadır. Alan, Marks Florida Üniver-sitesi‟nin öğretim elemanlarınca eğitim ve araĢtırma 
amaçlı olarak kullanıl-maktadır (CAMPBEL VE OGDEN, 1999). Taiwan‟ın kıyıkesiminde yer 
alan sulak alanların eko-turistik ziyaret amacıyla kullanım profilinin belirlenmesi ile ilgili olarak 
yapılan çalıĢmada; ziyaretçilerin bu alanları, kitle turizmi, eğitici-turizm ve eko-turizm amacı 
ile kullandıkları belirlenmiĢtir (KERSTETTER et al, 2003). GÜLER ve TÜRKYILMAZ (2003), 
Bir sulak alan niteliği taĢıyan; gerek Efes Antik Kentine sahip olması, gerekse Ġzmir-Selçuk- 
KuĢadasıYolu üzerinde bulunması nedeni ile cazibe merkezi olan Selçuk-Pamucak sulak 



 

alanında yapmıĢ oldukları çalıĢmada, ekolojik önemi yüksek olan bu alan üzerinde ekonomik 
amaçlı kullanım talepleri yoğun olduğunu belirtmiĢ-lerdir. Erzurum kentinin yeĢil alan 
bakımından yetersiz olduğu da düĢünül-düğünde yeni ve farklıbir rekreasyon alanına kent 
halkının yoğun talebi olacağı düĢünülmektedir. 

Erzurum Ovası‟ndaki sulak alan üzerindeki en önemli baskı tarımsal faaliyetlerdir Bunu 
ovada son yıllarda ortaya çıkan yapılaĢma ve izinli-izinsiz avlanma takip etmektedir. YÜCEL 
(1997), Çukurova‟da bulunan sulak alan-ların karĢılaĢtığı sorunları belirlemek için yapmıĢ 
olduğu benzer bir çalıĢ-mada tarım alanlarının sulak alanı etkilendiğini belirlemiĢtir. TIRIL 
(2005), Gediz Deltası örneğinde ise sulak alanı tehdit eden en önemli etken olarak 
kentleĢmeyi tespit etmiĢtir. 

Ayrıca sulak alanın içerisinden geçmekte olan karayolu sulak alan üzerinde biyotop 
alanlarının bölünmesi açısından oldukça önemli görülmektedir. Ay-rıca Erzurum Ovası 
sulaka alanı içerisinden BTC boru hattının geçtiği tek sulak alandır. Sulak alan yakınındaki 
hava alanının ise Ģimdilik olumsuz etkisi olacağı düĢünülmemektedir. 2011 yılında 
Erzurum‟da yapılacak olan UNIVERSIADE ile kentimize yerli ve yabancı pek çok turist 
gelecektir. Bu süre içerisinde yapılacak çalıĢmalar ile sulak alan içerisinde kuĢ gözlem 
kulübeleri ve tanıtım çalıĢmaları (broĢür, afiĢ vs.) ile sulak alanın çekiciliği artırılmalıdır.  

Erzurum Ovası‟ndaki sulak alanların korunması, geliĢtirilmesi ve akılcı kul-lanımının 
ağlanması için, Ramsar SözleĢmesi, Sulak Alanların KorunmasıYönetmeliği ve Ulusal Sulak 
Alan Stratejisi gibi su kullanım politikalarının uygulanmasının sağlanması, sulak alanların 
korunması, geliĢtirilmesi ve akılcı kullanımını öngören yasal düzenlemeler güçlendirilmesi 
gereklidir. Diğer önemli bir sorun ise sulak alanların öneminin politikacılar, karar ver iciler, 
arazi ve su kullanım planlamacıları tarafından hala yeterince anlaĢıl-mamıĢ olmasıdır. 1955 
yılında DSĠ tarafından yapılan sulama kanalı günümüzde hala kullanılmaktadır. Bu durumu 
değiĢtirmek için özellikle Dünya Sulak Alanlar Günü, Dünya Su Günü, Biyolojik ÇeĢitlilik 
Günü gibi özel günler de seminerler ve toplantılar düzenlenerek, kitap ve broĢürler, 
gazeteler, televizyonlar, internet gibi tüm araçlar kullanılarak söz konusu gruplar sulak 
alanların önemi, iĢlev ve değerleri hakkında bilgilendirilmelidir. 

Yönetim planlarının hazırlanması sürecinde, gönüllü kuruluĢların yanı sıra çevresinde 
yaĢayan yerel halkında geniĢ katılımı sağlanmalı ve katkılarıalınmalıdır. Sulak alanların 
ekolojik karakterinde olabilecek değiĢiklikleri tespit etmek ve zamanında gerekli müdahaleleri 
yapabilmek için izleme programları geliĢtirilmeli ve uygulanmalıdır. GeçmiĢte kurtulan ya da 
çeĢitli nedenlerle ekolojik karakteri bozulan sulak alanların restorasyonu ve rehabilitasyonu 
için eylem planları geliĢtirilmeli ve uygun alanlarda uygulamaya geçilmelidir. 
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ÖZET 

Karakteri doğal ve/veya insan faaliyetlerinin etkileĢimi sonucu oluĢan peyzaj, insana bir dizi 
ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel yararlar sağlayan bir kaynak değerimizdir. Bu nedenle, 
peyzajın korunması, planlanması ve yönetimi bir ülkede biyoçeĢitliliğin korunması ve 
toplumun yaĢam kalitesinin (ör. ekonomik ve rekreasyonel yarar sağlama) artmasına katkı 
sağlar. Avrupa Peyzaj Söz-leĢmesi (APS) ise belirtilen amaçlara ulaĢmamıza katkı sağlamak 
amacıyla ge- liĢtirilmiĢ bir araçtır. APS‟yi 20.10.2000 tarihinde imzalayan Türkiye belirtilen 
amaçlara ulaĢmak ve sözleĢmenin uygulanabilirliğini güçlendirmek için ulusal düzeyde iki 
konuyu geliĢtirmelidir: “Ulusal Peyzaj Politikasının OluĢturulması” ve “Peyzajın Fiziksel 
Planlamaya Entegrasyonu”. APS‟yi imzalayan bir ülke olarak Türkiye ulusal peyzaj 
stratejisi/politikasını oluĢturmak ile yükümlüdür. Bu kapsamda, T.C. Çevre ve Orman 
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Peyzaj Koruma ġubesi‟nin 
önderliğinde bir „”Ulusal Uzman Peyzaj Komitesi‟nin” oluĢturulması bu sürecin baĢlaması için 
önemli bir giriĢim olacaktır. Komite ulusal peyzaj stratejisi (peyzajın korunması, planlanması, 
yönetimi ve özel önlemler alınmasına izin veren bir dizi ilkeler bütünü) ve atlası-nın 
hazırlanması, izlenmesi ve güncellenmesi, belirtilen iki araç ile peyzajın ulusal ve bölgesel 
ölçekte sektörel planlara entegrasyonu doğrultusunda bilgi akıĢı sağlamak, iĢbirliği 
geliĢtirmek ve ilgili tarafların aktif katılımını sağlamak ile yükümlü olmalıdır. Fiziksel planlama 
sürecinde ise; peyzajın korunması, restorasyonu ve zenginleĢtirilmesini amaçlayan peyzaj 
planlarının hazırlanma-sı ve mevcut plan kademelerine entegre edilmesine ihtiyaç vardır. Bu 
bağlam-da, özellikle yerel düzeyde peyzajın fonksiyon ve çeĢitlilik değerinin yüksek ol-duğu 
Önemli Peyzaj Alanları (ÖPA)‟nın belirlenmesi ve bu alanların Çevre Düzeni Planlarında en 
iyi Ģekilde gösterilmesi biyoçeĢitliliğin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynak 
yönetimi, peyzaj politikalarının geliĢtirilmesi ve diğer sektörel planlar ile bütünleĢtirilmesine 
katkı sağlayacaktır. Bu çalıĢma kapsamında, ÖPA‟nın korunması, planlanmasıve yönetiminin 
bir yasal statü çerçevesinde gerçekleĢtirilmesi için ise dört model önerilmektedir: IUCN V 
Koruma statüsü - Deniz/Kara Korunan Peyzajlar; UNESCO Biyosfer Rezervi; UNESCO 
Dünya Miras Alanı ve Korunan Peyzajlar ve Almanya Bölge Parkıörneği. 
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ABSTRACT 

Landscape is one of our resources - formed by the result of the action and interaction of 
natural and/or human factors – provides a set of ecological, economic and socio-cultural 
benefits for human well-being. Therefore, protection, planning and management of the 
landscapes will contribute to strengthening nature conservation and increasing the quality of 
life in a society. Within this context; the European Union Landscape Convention is a tool 
developed to achieve the outcomes indicated. The Republic of Turkey signed the Convention 



 

with the aim of protection, planning and management of the biological and landscape 
diversity at national, regional and local level. However, two major themes should previously 
be developed to contribute to strengthening the adoption and implementation of the 
Convention at national level: “Development of the National Landscape Policy” and 
“Integration of the Landscape as a mean into Physical Planning”. Turkey as a country signed 
the Convention is obliged to develop the national landscape strategy/policy. Within this 
context; establishment of a National Expert Committee for Landscapes by the leadership of 
the Landscape Protection Division in the General Directorship of Nature Conservation and 
National Parks of the Ministry of Environment and Forestry will be a challenging initiative. 
This Committee should undertake all responsibilities and organize all initiatives related to the 
preparation of the national landscape strategy (a range of principles for protection, planning 
and management of the landscapes) and landscape map, their monitoring and updating, 
development of cooperation, providing knowledge share and active participation of the target 
groups for integration of the landscape into sectoral plans. For that reason, in the process of 
physical planning, there is a need for preparing the landscapes plans with the aim of 
landscape protection, restoration and enhancement and integration of these plans into the 
present planning levels. Within this context; a high priority should be given to determine 
Important Landscape Areas (ILAs) that represent areas with a high value of landscape 
function and diversity. ILAs should be integrated into the Environment Plans to contribute to 
the nature conservation, sustainable development, landscape policy development and other 
sectoral plans. Finally, we propose four models for implementing the protection, planning and 
management of ILAs in the framework of a legal category: IUCN V-Protection Category: 
Protected Landscapes/seascapes, UNESCO – Biosphere Reserve, UNESCO – World 
Heritage Sites and Protected Landscapes, and regional parks of Germany.  
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GĠRĠġ 

“Peyzaj”, insanlar tarafından algılandığıĢekliyle, karakteri doğal ve/veya insan faaliyetleri ve 
etkileĢimi sonucu oluĢan alanlardır (COUNCIL OF EUROPE, 2000). Peyzaj insana ekolojik 
(ör. iklimi düzenleme ve toprak oluĢumu), ekonomik (ör. iĢ yaratma) ve sosyo-kültürel (eğitim, 
rekreasyon ve yöre kültürünün oluĢması) düzeyde birçok yararlar sunar. Bu nedenle, 
peyzajın korunması, planlanmasıve yönetimi bir ülkede biyoçeĢitliliğin ko-runması ve 
toplumun yaĢam kalitesinin (ör. ekonomik ve rekreasyonel yarar sağlama) artmasına katkı 
sağlar. Avrupa Peyzaj SözleĢmesi (APS) ise belirtilen amaçlara ulaĢmamıza katkı sağlamak 
amacıyla geliĢtirilmiĢ bir araç-tır. 

APS 20.10.2000 tarihinde Ġtalya‟nın Floransa (Florence) kentinde imzaya açılmıĢtır. 29 ülke 
tarafından imzalanan sözleĢme 01.03.2004 tarihinde ise uluslararası platformda yürürlüğe 
girmiĢtir. SözleĢme Avrupa peyzajlarının uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde korunması, 
yönetimi ve planlanmasıiçin kamu yetkililerinin politika ve önlemler almasını amaçlamaktadır. 
Bu yaklaĢım ilginç ve olağanüstü özelliği olan peyzajlar ile birlikte insanların içinde yaĢadığı 
çevrenin kalitesini belirleyen tüm peyzajları içermektedir. APS 4 Bölüm ve 18 Maddeden 
oluĢmaktadır. Peyzaj koruma, peyzaj yönetimi ve peyzaj planlama olarak üç amaca hizmet 
etmektedir. SözleĢme; katıkoruma, koruma-kullanım, yönetim, geliĢtirme ve oluĢturma gibi 
çeĢitli eylemlere ihtiyaç duyan peyzajların belirli özelliklerine yönelik esnek bir yak-laĢım 
sunmaktadır. Bu doğrultuda bazı ülkeler (ör. Hollanda ve Ġngiltere) ulusal düzeyde peyzaj 
envanter çalıĢmalarını gerçekleĢtirmiĢtirler. Bu ça-lıĢmalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), 
fiziksel yer Ģekli, yerleĢim deseni, alan (arazi) kullanımları, ekonomik aktiviteler, yerleĢim 
alanları, önemli ya-ban hayatı alanları, geçmiĢ insan aktiviteleri peyzajın özelliklerini 
belirlemek ve tanımlamak için kullanılmıĢtır (WASCHER ve ark., 2005). Ayrıca, APS aĢa-ğıda 
sıralanan uluslararası yasal araçların bir bütünleyicisi olarak görülmektedir:  



 

a) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın korunması ile ilgili UNESCO Söz-leĢmesi (Paris, 16 
Kasım 1972); b) Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Habitat Alanlarının Korunması ile ilgili 
Avrupa Konsey SözleĢmesi (Bern, 19 Eylül 1979); c) Avrupa Mimari Mirasın 
Korunmasıüzerine Avrupa Konsey SözleĢ-mesi (Granada, 3 Ekim 1985); d) Arkeolojik 
Mirasın Korunması üzerine Avrupa Konsey SözleĢmesi (Valletta, 16 Ocak 1992).  

Doğal ve kültürel mirasın korunmasını amaçlayan bu SözleĢmeler kapsa-mında, APS 
Avrupa‟nın el değmemiĢ son yaĢam ortamlarını (nehirler, sulak alanlar, kumsallar, bakir 
ormanlar vs.), biyolojik ve peyzaj çeĢitliliğinin ko-runmasına doğrudan katkı sağlamaktadır.  

Belirtilen yararları sağlamak amacıyla, Türkiye APS‟ni 20.10.2000 tarihinde imzalamıĢ, 
10.06.2003 tarih ve 4881 sayılı Kanun ile TBMM‟nce de onay-lanmıĢtır. APS‟nin 
entegrasyonu ile ülkemiz peyzajlarının (doğal, kültürel, estetik, rekreasyonel değeri olan 
alanların) korunması, yönetilmesi ve plan-lanması amaçlanmaktadır. SözleĢmenin 
onaylanmasından sonra, Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü, Doğa Koruma Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde Avrupa Konseyi‟ne üye ülkelerdeki 
yasal durum, peyzaj koruma, yönetim, planlama, sözleĢme kapsamında eğitim-
bilinçlendirmeye yönelik yapılan ve yapılacak olan uygulamaları yürütmek ve koordinasyonu 
sağlamak için “Peyzaj Koruma ġubesi” kurulmuĢ-tur. ġube, APS‟nin entegrasyonu 
doğrultusunda Ülkemizde bazı geliĢmele-rin oluĢturulmasına ivme kazandırmıĢtır. Bu 
kapsamda, bir “peyzaj yönetimi, koruma ve planlama projesi” hazırlanması yoluna gidilmiĢtir. 
Bu amaçla, “Konya ili, Bozkır-Ahırlı-Yalıhüyük ilçeleri ve Suğla Gölü mevki ve yakın 
çevresinde Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama Projesi” gerçekleĢtiril-miĢtir. SözleĢmenin 
ülkemizde uygulanmasını güçlendirmek için ulusal peyzaj politikasının oluĢturulmasıve eylem 
planlarının oluĢturulması, pey-zajın korunması, planlanmasıve yönetimine iliĢkin özel 
önlemlerin alınma-sını sağlayan genel ilkelerin belirlenmesi bu projenin çıkıĢ noktasını oluĢ -
turmuĢtur. Ayrıca, bu proje ile uzun yıllardır eksikliği hissedilen peyzaj plan-lama 
çalıĢmalarının fiziksel planlama hiyerarĢisi içerisinde yerini almasıkonusunda öneri 
geliĢtirmek, yerel ve ulusal düzeyde peyzajların tanım-lanmasına iliĢkin ülkemize özgü bir 
yöntem oluĢturmak, bu yöntem çerçevesinde, peyzajın yapı ve iĢlevi değerlendirilerek; 
alanda tanımlanacak peyzajlara iliĢkin yönetim, koruma, kullanma ve planlama kararlarının 
geliĢ-tirilmesi amaçlanmıĢtır. Peyzajların tanımlanmasıve peyzaj planının geliĢti-rilmesi, 
analizi ve değerlendirilmesi sonucunda yerel peyzaj politikalarının oluĢturulması ve bu 
politikaların var olan yasa ve yönetmeliklerle bütünleĢti-rilmesinin sağlanması hedeflenmiĢtir. 
Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) tara-fından desteklenen bu proje 2008 yılında baĢlamıĢ olup 
Aralık 2010 tarihinde sonlandırılacaktır. 

Ülkemizde APS‟nin entegrasyonunu güçlendirmek için öncelikli olarak ulu-sal düzeyde iki 
konunun geliĢtirilmesine ihtiyaç vardır: “Ulusal Peyzaj Politi-kasının OluĢturulması” ve 
“Peyzajın Fiziksel Planlamaya Entegrasyonu”. Bu çalıĢma kapsamında, belirtilen her iki 
konuya iliĢkin yaklaĢımlar sorgu-lanmıĢ ve öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

1. Ulusal Peyzaj Politikasının OluĢturulması  

APS‟ni imzalayan Türkiye doğal ve kültürel mirasımız olan peyzajı, yasalar ile korumayı, 
planlamayı ve yönetmeyi taahhüt etmiĢtir. Ancak, ülkemizde fiziksel planlama hiyerarĢisi 
içinde peyzajı koruma, planlama ve yönetimine iliĢkin henüz bir yasal çerçeve 
bulunmamaktadır. Fiziksel planlama sürecindeki bu eksiklik ülkemiz peyzajlarının korunması, 
yönetimi, planlanması-nı amaçlayan ulusal bir stratejinin hazırlanmasını geciktiren en önemli 
sorundur. Ancak, SOĞANCI (2007)‟nın da belirttiği gibi; Türkiye APS‟ni imza-ladığı için kendi 
ulusal peyzaj politikasını oluĢturmakla yükümlüdür. APS, ulusal peyzaj politikası/s tratejisinin 
oluĢturulması bazında yasal bir mekanizma niteliği taĢımaktadır.  



 

Ulusal peyzaj politikası/stratejisinin oluĢturulması için T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Peyzaj Koruma ġubesi‟nin önderliğinde bir “Ulusal 
Uzman Peyzaj Komitesi” nin oluĢturul-ması bu sürecin baĢlaması, iĢlemesi ve geliĢtirilmesine 
katkı sağlayacaktır. Ulusal Peyzaj Komitesinde; peyzaj mimarları dıĢında peyzaj koruma, 
plan-lama ve yönetim faaliyetlerinde doğrudan rol alan diğer meslek grupların-dan 
uzmanların (ör. biyolog, hidrolog, jeolog, Ģehir ve bölge plancısı, mimar vb.) olmasıpeyzaj 
stratejisinin, içeriğinin ve ilkelerinin detaylıve etkin olmasına katkı sağlayacaktır. Diğer bir 
ifadeyle, disiplinlerarası bir yaklaĢım modeli ile strateji ve içeriği hazırlanmalıdır. Ulusal 
Uzman Peyzaj Komitesi uzun dönemde öncelikli olarak aĢağıda sıralanan faaliyetleri 
gerçekleĢtir-melidir: 

 Ulusal peyzaj stratejisinin hazırlanması, uygulanması ve yönetimi;  
 Ulusal peyzaj atlasının hazırlanması, uygulanması ve yönetimi; 
 Ulusal peyzaj atlasının izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncelleĢti-rilmesi; 
 Ulusal ve bölgesel ölçekte hazırlanan sektörel kalkınma planlarına ulusal peyzaj 

stratejisi ve atlası ile bilgi akıĢı sağlanması, iĢbirliği geliĢtirme ve peyzajın sektörel 
planlara entegrasyonuna katkı sağ-lanmasıdır. 

Ulusal peyzaj stratejisi; ulusal düzeyde doğal ve kültürel mirasımız olan peyzajın korunması, 
planlanması, yönetimi ve özel önlemlerin alınmasına izin veren bir dizi ilkeler bütününü 
içermelidir. Bu yaklaĢım APS‟nin Madde 1.b‟de belirtilmektedir. Strateji ulusal düzeyde 
peyzaj koruma, planlama ve yönetimine iliĢkin bir rehber niteliği taĢımalıdır ve aĢağıda 
açıklanan ilkeler bütününü içermelidir:  

• Ulusal peyzajın korunması, planlanması ve yönetimi (APS, Madde1): Bu baĢlık altında 
ulusal düzeyde kırsal ve kentsel alanlarda doğal ve kültürel peyzajın korunması, planlanması 
ve yönetimi ile ilgili ilkeler sunulur. Peyzaj koruma kapsamında; ulusal düzeyde kendine 
özgün, olağanüstü özellikleri içeren doğal, kültürel ve görsel peyzaj karakterlerinin özgün ve 
tipik özelliklerinin korunması hedeflenir. Bu nedenle, bu ilkeler kapsamında ülkemizin 
korumaya değer, özgün ve tipik peyzaj karakterleri tanımlanmalıdır. Bu yakla-Ģım ile ulusal 
düzeyde korunması gerekli olan alanların belirlenmesi, bir veri tabanı ve bilgi ağı sisteminin 
kurulması ve geliĢtirilmesine katkı sağlanır. Peyzaj planlama; bozulmuĢ peyzajların restore 
edilmesi, yeni peyzajların oluĢturulması ve mevcut peyzajların geliĢti-rilmesi ana baĢlıklarını 
içermelidir. Peyzajın restorasyonu; bozulmuĢ peyzajların iyileĢtirilmesi için uygulanabilecek 
potansiyel yöntem ve tekniklere iliĢkin bir dizi önlemleri içermelidir. Yeni peyzajların oluĢ -
turulması; özellikle kent ve yakın çevresinde insanın yaĢam kalitesini artırmak için yeni 
peyzajların (ör. Kent ve bölge parklarının ku-rulması), açık-yeĢil alanların ve ilgili 
standartların oluĢturulmasınıiçermelidir. Ayrıca, kırsal alanlarda peyzajın ekolojik, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sürdürülebilirliğini sağlamak için “sürdürülebilir alan kullanımı ve stratejik 
kalkınma” kapsamında önlemler geliĢtiril-melidir. Peyzaj yönetimi ise; bir peyzaj içerisinde 
sosyal, ekonomik ve çevresel süreçlerin yol açtığı değiĢiklikleri yönetecek bir dizi ilkeler 
bütününü içermelidir. Ġlkeler ile bir peyzaj içinde yaĢayan insanın faaliyetleri yönetilmelidir 
(kontrol etme, yasaklama, düzenleme). 

• Bilinç düzeyinin yükseltilmesi, eğitim, bilgi geliĢtirme ve paylaĢım 

(APS, Madde 6): Bu ana baĢlık altında sivil toplum ve kamunun peyzajın değeri, sağladığı 
yararlar ve rolüne iliĢkin bilinç düzeyini yükseltmeye yönelik faaliyetler; peyzaj karakter 
değerlendirmesine iliĢkin uzman yetiĢtirme programları; peyzajların korunması, plan-lanması 
ve yönetiminin önemine iliĢkin okul ve üniversitelerde derslerin belirlenmesi ve içeriklerinin 
tanımlanması; peyzaj karakterlerini tanımlama, peyzajdaki değiĢimleri izlemek ve 
değerlendirmek için bir veri tabanının oluĢturulması, bilgiye eriĢim ve paylaĢımı sağlaya-cak 
ana baĢlıklarına iliĢkin bir dizi ilkeler sunulmalıdır. 



 

 Tarafların katılımını sağlama (APS, Madde 5.c): Bu ana baĢlık al-tında ise; peyzajın 
korunması, planlanması, yönetimi ve izlenmesine ilgi duyan tarafların katılım Ģekli ve 
sorumluluklarının tanımlandığıilkeler sunulmalıdır. Ayrıca, ilgili tarafların ve 
sorumluluklarının belirlenmesi sonucunda, her taraftar kendisini ilgilendiren ilke/lerin 
ulusal düzeyde uygulanmasından sorumlu olacaktır.  

 Peyzaj kalite değerlendirmesi (Madde 1.c, Madde 6.d): Ġlgili tarafla-rın katılımı ile 
kamu makamları tarafından kamunun çevresinin arzu edilen peyzaj karakter 
özellikleri/peyzaj hatları ilkeler ile tanımlanır. Belirlenen bu ilkeler ile her katılımcı 
tarafın peyzajın kalitesini ölçme, değerlendirme ve yönetimine iliĢkin yetki ve 
yükümlülükleri belirlenir. Peyzaj kalite değerlendirmesi kapsamında; doğal, kültürel ve 
görsel peyzajın kalitesinin değerlendirilmesini sağlayacak bir dizi göstergeler, ölçme, 
uygulama ve değerlendirme yöntemleri geliĢti-rilmelidir. Ayrıca, peyzajı izleme ve 
değerlendirmeye iliĢkin programdan sorumlu kurumlar ve yetkileri de bu program 
kapsamında belirlenmelidir. 

 Avrupa Birliği ile iĢbirliği geliĢtirme (APS, Bölüm III): APS uluslara-rası düzeyde 
peyzaj politika ve programlarının oluĢturulması ve uy-gulanmasını her ülke için 
yükümlü kılmaktadır. Bu nedenle, Avrupa Birliği ve ülkeleri ile iĢbirliği geliĢtirilmesi 
teĢvik edilmektedir. Bu bağ- lamda, bu ana baĢlık altında yer alacak ilkeler Ģu konuları 
içermeli ve tanımlamalıdır: Proje ve araĢtırma sonuçlarının paylaĢımı ve bilgiye eriĢim 
sistemi; uzman yetiĢtirmek için peyzaj uzmanları değiĢim programları; Ulusal Uzman 
Peyzaj Komitesi‟nin görev tanımı, sınır ötesi peyzaj programlarının hazırlanması ve 
iĢbirliği geliĢtirme ve APS‟nin ulusal düzeyde izlenmesi. 

Ulusal Uzman Peyzaj Komitesi‟nin önderliğinde yapılması gereken ikinci önemli giriĢim ise 
“ulusal peyzaj atlasının” hazırlanması olacaktır. Ulusal peyzaj atlası ile ülkesel, bölgesel ve 
yöresel düzeyde aĢağıda sıralanan sonuçlara ulaĢılması amaçlanmalıdır:  

9 Ulusal ve bölgesel kalkınma plan ve projeleri için bir bilgi/referans aracı olmak; 

9 Ulusal peyzaj atlası kapsamında oluĢturulacak veri tabanı ile peyzaj izleme ve 
değerlendirme çalıĢmalarına katkı sağlamak;  

9 Korunan alanların ve turizm geliĢtirmede öncelikli alanların belirlenmesi ve planlanmasıve 
sektörel kalkınma stratejierinin hazırlanma-sına bilgi bazında bir kaynak olmak; 

9 Kentsel ve kırsal geliĢmeyi kontrol etmek; 

9 Natura 2000 alanlarının belirlenmesi, planlanması ve yönetimine katkı sağlamak.  

Ulusal peyzaj atlasının hazırlanmasında; ulusal doğal vejetasyon haritaları, topoğrafya, 
toprak kalite ve verimliliğini içeren haritalar, iklim, görülebilir arkeolojik-sit ve korunan alanlara 
ait veriler kullanılarak ulusal düzeyde “ekolojik bölge sınıfları” hazırlanabilir. Belirtilen 
haritaların CBS kullanılarak üst üste çakıĢtırılması ile Wascher ve ark. (2005)‟nın 
hazırladıkları “Avrupa Ekolojik Bölge Sınıfları” çalıĢmasına paralel bir atlas hazırlanabilir. 
OluĢtu-rulacak ekolojik bölge sınıflandırma haritasına havza yönetimi haritalar ının 
entegrasyonu ile ulusal düzeyde doğal kaynaklarımız açısından önemli olan alanların 
korunmasına üst ölçekte katkı sağlanacaktır. Bu veriler üzerine nüfus verilerinin eklenmesi 
ise nüfus ve arazi-kullanım taleplerinden kaynaklanan ya da kaynaklanacak risk bölgelerinin 
belirlenmesi, özel önlemler alma ve strateji geliĢtirmeye doğrudan katkı sağlanacaktır.  

Peyzaj dinamik bir yapı içermektedir. Bu nedenle, hazırlanacak ulusal peyzaj tipolojisine 
iliĢkin bir veri tabanı hazırlanmalı ve bu veriler periyodik olarak güncelleĢtirilmelidir. 



 

Ulusal Uzman Peyzaj Komitesi; ulusal peyzaj stratejisi ve atlası ile sektörel kalkınma 
planlarına bilgi akıĢı sağlamak, ilgili birimler ile iĢbirliği geliĢtirmek, peyzajın sektörel planlara 
entegrasyonu gibi faaliyetleri gerçekleĢtirerek peyzajın fiziksel planlama içinde yerini 
almasına katkı sağlayacaktır. 

2. “Peyzajın” Fiziksel Planlamaya Entegrasyonu  

Türkiye ulusal planlama mevzuatında peyzajı esas alan, içeriği tanımlan-mıĢ, bütüncül bir 
planlama yaklaĢımı bulunmamaktadır. Mevcut mekan-sal/fiziksel planlama kademeleri Çevre 
Düzeni Planları ve Nazım Ġmar Planlarından oluĢmaktadır. Ancak, her iki plan düzeyinde de 
peyzaj yeterince ele alınmamakta; peyzaj analizine dayalı, ekolojik temelli, peyzajın 
korunması, planlanması ve geliĢtirilmesi amacı taĢıyan bir planlama yakla-Ģımı 
bulunmamaktadır. Bu planlar içerik bakımından olduğu kadar ölçek bakımından da yeterli 
değildir (ORTAÇEġME, 2007). Fiziksel planlar, ilgili yasa ve yönetmeliklere iliĢkin 
sorumluluklar öncelikli olarak mimarlara ve Ģehir plancılara verilmiĢtir. Bu nedenle, yasalarla 
belirlenmiĢ fiziksel planlamalar genellikle yerleĢim alanlarıve çevresini içermektedir (ALTAN, 
2004). Ulusal düzeyde ekolojik temelli, insan-doğa iliĢkilerinin ve koruma-kullanım dengesinin 
gözetildiği, rasyonel alan kullanımı ve doğal kaynak yönetimine dayanan, bir alanın nasıl 
geliĢtirileceği, rehabilite edileceği ve korunabileceğine iliĢkin peyzaj planlarının 
hazırlanmasına ve fiziksel planlamaya entegrasyouna ihtiyaç vardır. UZUN (2003)‟a göre; 
peyzaj planlama “peyzajın değerinin artırılması, iyileĢtirilmesi veya oluĢturulması için yapılan 
ileriye yönelik esaslı eylemler bütünüdür”. Dünya Doğayı Koruma Örgütü (IUCN) ise peyzaj 
planlamayı “doğanın korunması, gıda üretiminin devamlı-lığı ve/veya artırılması ve yöre 
halklarının yaĢam kalitelerinin artırılması” olarak tanımlamaktadır (PHILLIPS, 2002). Bir 
peyzaj planı ile bir alanın ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel boyutları bütüncül 
bir yakla-Ģım ile birlikte değerlendirir. Bu nedenle, peyzaj planı diğer fiziksel planlara göre çok 
yönlü ve daha detaylıdır. APS peyzaj planlarının mevcut plan kademelerine entegrasyonu 
doğrultusunda yasal bir çerçeve oluĢturmaktadır. Ancak, önemli olan planlamanın yasal 
çerçeveden yerele taĢınması (BELDE, 2006) ve ilgili plan kademelerine entegrasyonunun 
sağlanmasıdır. Literatür değerlendirmesi (MAKHZOUMI VE PUNGETTI, 1999; ALTAN, 2004; 
KELEġ, 2004; BELDE, 2006; CAN, 2007; HERLIN, 2007; ORTAÇEġME, 2007) sonucunda 
ülkemizde peyzaj planlarının mevcut plan kademelerine entegrasyonu için geliĢtirilen öneri 
Çizelge 1‟de sunulmaktadır. 

Çizelge 1. Peyzaj planlarının mevcut plan kademelerine entegrasyonu için öneri (ALTAN, 
2004‟den geliĢtirilerek)  

Planlama 
Düzeyi 

Plan Türü Ölçek 
Entegrasyon 
Modeli 

Yasal 
Düzenleyici 
Mekanizma 

Ulusal 
Ülke Fiziki 
Planlaması 

DeğiĢken Ulusal Peyzaj 
Programı 
(Strateji & Atlas) 

b Avrupa 
Peyzaj Söz-
leĢmesi b 
Pan-Avrupa 
Biyolojik ve 
Peyzaj Çe-
Ģitliliği Söz-
leĢmesi b 
Ramsar 
SözleĢmesi b 
Natura 2000 

Bölgesel Bölge Planı DeğiĢken 

Metropoliten Metropoliten 
Plan 

1/100.000 
1/50.000 

Ekolojik Alan 
Kul-lanım Planı 

 Çevre 
Düzeni 
Planı 

1/25.000 
1/100.000 

Peyzaj Planı: 
Önemli Peyzaj 
Alanları. 

Yerel 
Nazım Ġmar 
Planı 1/5000 

1/2000 

Peyzaj Planı: 
Kent Ġçi Ve 
Çevresi YeĢil 
Alan Planlaması 



 

 
Uygulama 
Ġmar Planı 

1/1000 

Peyzaj Planı: 
Açık-YeĢil Alan 
Uygulama 
Planları 

Bölgesel, 
Sektörel, 
Yerel 

Doğa 
Koruma 

DeğiĢken Korunan Alanlar 
(Ör. Milli Park Ve 
Sit Alanları) 

Ulusal ve bölgesel düzeyde genellikle sosyo-ekonomik kalkınma ve altya-pının dağılımını 
belirlemek, kalkınmanın hızıve kaynaklardan yararlanma biçimine iliĢkin nasıl bir yol 
izleneceğine karar veren ülke ve bölge kalkınma planları (KELEġ, 2004), kaynak kullanımı 
bazında bilgi verici bir araç niteli-ği taĢır. Bu bağlamda, ulusal peyzaj stratejisi ve peyzaj 
atlası ulusal ve bölgesel kalkınma planlarına doğa ve çevrenin genel durumu hakkında bilgi 
edinme ve mali kaynağı daha etkin bir Ģekilde kullanmak bazında bilgi sağ-layan bir rehber 
niteliği taĢır. Ayrıca, ulusal peyzaj stratejisi ve peyzaj atlasıulusal kalkınma planlarıve kentsel 
imar planları arasında bir iliĢkinin sağ-lanmasına doğrudan katkı sağlayabilir.  

Ancak, arazi kullanımına iliĢkin peyzaj planlarının uygulanması için en uygun planlama 
düzeyi belediye ölçeğidir (MAKHZOUMI ve PUNGETTI, 1999). Bu nedenle, yerel ölçekte 
peyzaj planlarının Çevre Düzeni, Nazım Ġmar ve Uygulama Ġmar Planlarına entegre 
edilmesine ihtiyaç vardır. Örne-ğin, CAN (2007)‟a göre, Çevre Düzeni Planı, peyzajın 
korunması ve yönetimi üzerinde doğrudan etkisi olan üst ölçek planlardır. Bu nedenle, Çevre 
Düzeni Planlarında ÖPA‟nın belirlenmesi ve plan kararlarına entegrasyonu yerel ölçekte 
peyzajın korunması, planlanması ve yönetimine katkı sağla-yacaktır. ÖPA; peyzajın 
fonksiyon değerinin (habitat ve biyoçeĢitlilik) yüksek olduğu alanları içerir. Diğer bir ifade ile 
ÖPA flora, fauna, habitat, biyoçeĢitlilik, yeraltı ve yerüstü su kaynakları açısından zengin, 
toprağın üretim ve kalitesinin yüksek olduğu alanları kapsarlar. Peyzaj düzeyinde belirlenen 
bu alanlar ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kalkınma-nın sağlanmasına katkı 
sağlarlar. ÖPA‟nın Çevre Düzeni Planlarında mekansal dağılımı ise koruma, restorasyon ve 
zenginleĢtirmeye ihtiyaç duyan alanlar olarak gösterilebilir. Ayrıca, hazırlanan peyzaj planları; 
doğal, kültürel ve görsel açıdan önemli olan peyzaj karakterlerinin tanımlanması, korumaya, 
restorasyona ve zenginleĢtirme ihtiyaç duyan alanların Çevre Düzeni Planlarında alansal 
olarak gösterilmesi, yerel ölçekte sürdürülebilir peyzaj politika ve eylem plan larının 
geliĢtirilmesine ve bu politikaların diğer sektörlere entegrasyonunu kaçınılmaz kılacaktır. Bu 
yaklaĢım kalkınmaya iliĢkin karar ve politikaların yerelde eyleme dönüĢmesine ve 
planlamada aktif katılımcılığın sağlanmasına (APS, Madde 5.c) APS ile yasal boyutta katkı 
sağlayacaktır. Literatür değerlendirmesi sonucunda (PHILLIPS, 2002; JANSSEN, 2009) bu 
alanların korunması, yönetimi ve planlamasına aĢağı-da verilen modeller kapsamında yasal 
bir statü de kazandırılabilir: 

 IUCN V Koruma Statüsü: Deniz/Kara Korunan Peyzajlar; 
 UNESCO Biyosfer Rezervi; 
 UNESCO Dünya Miras Alanı ve Korunan Peyzajlar;  
 Bölge Parkı. 

IUCN‟nin V Koruma Statüsü “Deniz/Kara Korunan Peyzajlar” koruma statüsü; insanın doğaya 
müdahalesi sonucunda oluĢan, estetik-ekolojik ve kültürel değerler kapsamında özgün 
karakteri olan ve biyolojik çeĢitlilik açısın-dan zengin olan kara ya da deniz alanlarını içerirler. 
Bu koruma statüsünün amacı, bir alanda estetik-ekolojik-biyolojik çeĢitlilik-kültürel açıdan 
bütünlü-ğü korumaktır. Korunan peyzajlar koruma kategorisi ile insan ve doğa ara-sındaki 
uyumlu iliĢkinin sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Korunan peyzajlar yerleĢim alanları, tarım, 
ormancılık ve turizm faaliyetlerinin hâkim olduğu alanları içerirler. Günümüzde birçok Avrupa 
ülkesinde yaygın olarak görülen bir koruma statüsüdür. Ancak, her ülkede farklı isimlerde 
anılmaktadır-lar. Örneğin, Almanya‟da “Korunan Peyzaj/Doğa Parkı”, Hollanda‟da “Ulu-sal 



 

Peyzaj Alanları” ve Ġngiltere‟de “Milli Park/Olağanüstü Doğal Güzelliği Olan Alanlar”. 
Almanya‟da yaygın bir koruma statüsü olan korunan peyzaj ile ulusal toprakların %20‟sinden 
fazlası korunmakta ve yönetilmektedir (PHILLIPS, 2002). Korunan peyzajlar bazı durumlarda 
diğer korunan alanlar için bir tampon zon görevi görmektedirler. Korunan peyzajlar diğer  
doğa koruma alanlarından daha geniĢ bir alana yayılırlar. Amaç peyzajın kalitesini korurken 
yöre halkının sosyo-ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamak olduğu için peyzajın karakterini 
değiĢtiren faaliyetler dıĢında insanın tüm faaliyetleri bu alanlarda yasak değildir. Örneğin, 
ormancılık ve tarımsal faaliyetler yöre peyzajının karakteristik özelliğinin bozulmasına ya da 
mevcut geleneksel (tarımsal ve ormancılık) faaliyetlerin değiĢimine neden olmadığısürece 
alanda sürdürülmektedir. Bu özellikleri ile korunan peyzajlar Alman-ya‟da sürdürülebilir 
bölgesel kalkınmaya hizmet eden bir araç niteliği taĢı-maktadır. FANC (2009) ve GAILING 
(2005)‟e göre; korunan peyzajlar Al-manya‟da yasalar ile korunmaktadır ve ülkesel düzeyde 
önemli bir koruma statüsüdür. 

UNESCO‟nun “Ġnsan ve Biyosfer (Man and Biospher-MAB) Programı” doğa koruma ve 
sürdürülebilir geliĢmenin sağlanması için önemli bir modeldir. Bu model ile doğa koruma ve 
sürdürülebilir kalkınma arasındaki çeliĢkilerin en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. MAB 
modelinin merkezinde insan yer almaktadır. Bu nedenle yöre halkının karar verme sürecine 
aktif katılımcılığısağlanır. MAB programı nedeni ile hazırlanan Seville Stratejisi (UNESCO, 
2003)‟ne göre; biyolojik çeĢitliliğin korunması ve geleneksel yaĢam Ģekille-rinin devamlılığı 
açısından biyosfer rezervleri güçlü bir araçtır. Bu modelin etkinliğinin sağlanması için de 
ulusal düzeyde bir biyosfer rezervi bilgi ağısisteminin kurulması önerilmektedir. Biyosfer 
rezervlerinin IUCN V-Korunan Peyzajlar kategorisinden en önemli farkı uluslararası düzeyde 
önemi olan ekosistemleri içermeleridir. Diğer ayırt edici özelliği ise zonlama sistemidir. Bir 
biyosfer rezervi genellikle üç zondan oluĢurken, IUCN V-Korunan Peyzajlar ise genellikle bir 
zon (tampon) içerirler. Bu özelliği ile de, korunan peyzajlar bir biyosfer rezervi içerisinde 
tampon zon görevini görebilirler. 

Peyzajları korumak açısından diğer önemli bir model ise UNESCO tarafın-dan düzenlenen 
ve tanınan “Dünya Mirası Alanları”dır. Bu kapsamda, Dünya Mirası SözleĢmesi 1972 yılında 
geliĢtirilmiĢtir (UNESCO, 1972). Bu söz-leĢme küresel düzeyde olağanüstü güzelliği olan 
doğal ve kültürel alanların korunmasını amaçlayan yasal bir araçtır. Bu sözleĢme ile uzun 
yıllar belirtilen özelliklere sahip olan alanların korunması sağlanmaktadır. Ancak, ROSSLER 
(2006)‟e göre; 1992 yılında alınan bir karar ile kültürel peyzajlarıinsan-kültür, insan-mekân ve 
geleneksel kültür ve kuralların devamı açısın-dan bu listeye eklenmeye baĢlanmıĢlardır. 
Zengin tarım peyzajları bu alanlara örnek olarak kabul edilebilir. KOOHAFKAN ve BOERMA 
(2006)‟a göre; biyo-çeĢitlilik açısından zengin tarımsal peyzajların korunması ve sürdürü-
lebilirliğinin sağlanması için entegre bir yönetim modeline ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, 
peyzajların doğal kaynak değerleri dıĢında, ekonomik ve sosyal boyutları da dikkate 
alınmalıdır. Bu alanlar ise genellikle iki zon (çekirdek ve/veya tampon) içermektedirler 
(Çizelge 2). 

Çizelge 2. IUCN V Korunan Peyzaj, UNESCO Biyosfer Rezervi ve Dünya Miras & Korunan 
Peyzaj zonlama sistemlerinin karĢılaĢtırması(PHILLIPS, 2002‟den yararlanarak)  

Yönetim modeli  Zonlar  

 Çekirdek Tampon GeçiĢ 

IUCN V Korunan Peyzaj Kategorisi Hayır Evet Mümkün 

UNESCO Dünya Miras ve Korunan 
Peyzaj Evet Evet Mümkün 

UNESCO Biyosfer Rezervi Evet Evet Evet 



 

Çizelge 2 ve yukarıdaki açıklamalar sonucunda Ģu varsayıma ulaĢabiliriz: Ülkemizde kırsal 
alanlarda ÖPA‟nın kurulması ve korunması için IUCN V-Korunan Peyzaj Kategorisi ve 
UNESCO Biyosfer Rezervi modelleri önemli bir araç niteliği taĢımaktadırlar. 

Almanya‟da kırsal alanlarda kültürel peyzajlar “doğa parkları” olarak korunrunmaktadır. Doğa 
parklarının kurulma amacı; kültürel peyzajı korumak, sürdürülebilir alan kullanımı ve bölgesel 
kalkınmaya katkı sağlamak, rekreasyon ve turizm için olanak sağlamaktır. Kent ve yakın 
çevresinde ise bölgesel parklar kurulmaktadır. Bölgesel parklar, kent peyzajının ve açık-yeĢil 
alanların korunması, kent insanının yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesi ve bu alanlarda 
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için ekolojik, ekonomik ve sosyal yönden bir denge 
kurmak amacıyla kurulmaktadırlar. Bölgesel parklar genellikle estetik açıdan zengin açık-
yeĢil alanları, yürüme ve bisiklet yollarını, rekreasyon ve spor faaliyetleri için olanaklar ve 
kültür faaliyetlerinin sergilendiği birimleri içerirler. Bu bağlamda, bölgesel parklar, estetik-
sosyal-ekonomik ve ekolojik faktörlerin entegrasyonuna olanak ta-nırlar. Ülkemizde benzer 
yaklaĢım ve modellerin uygulanması ile ulusal bir kaynak değerimiz olan peyzajın korunması, 
sürdürülebilir kalkınma modellerinin yaygınlaĢtırılması ve günümüz ve gelecek nesillere daha 
yaĢanabilir bir çevre bırakmamızı güçlendirebiliriz. Bu amaca hizmet eden peyzaj plan- larının 
hazırlanması ve bu planların fiziksel planlara entegrasyonun sağ-lanmasında peyzaj 
mimarlarına önemli görevler düĢmektedir. Ekolojik amaçlı bu planların hazırlanması ve 
uygulanması için peyzaj mimarlarının fiziksel planlamada görev, yetki ve sorumlulukları 
detaylı olarak belirlenmelidir (ġekil 1). 

 
1. Peyzaj Planlama-
Arazi 

1. Ülkesel Alan Kullanım 1. Tarımsal Planlama 

Kullanım Planlaması Master Planı  

  2. Ormancılık 

2. Çevre koruma, Doğa 
Koruma Planlaması vb. 

2. Bölge Planı 
3. Kent Planlaması 

Koruma amaçlı 
planlama 

3. Metropoliten 
Planlama 

 

(Uzun devreli geliĢme 
planı, sulak alan 
yönetim 4. Alt – Bölge ve Ġl 

4. UlaĢım Planlaması 

planı vb..) Planlaması 5. Endüstri Planlaması 

3. Rekreasyonel 
Planlama 

5. Çevre Düzeni Planları 6. Turizm Planlaması 

4. Kent içi ve çevresi 
YeĢil 

6. Kent Ölçeği 
Planlaması. 6. Su Yönetimi 

Alan Planlaması   

  7. Kırsal Kalkınma 

5. Peyzaj-Biyolojik 
Onarım 

 
Planları 

Planları(Sulak alanlar, 
akarsu koridorları, 

 
8. Havza Planları 



 

maden 

ocakları, katı atık   

depolama alanları vb.)  9. AB Su Direktifi 

6. Stratejik Çevresel Etki 
 Kapsamında “Nehir 

havzaları Yönetim 

Değerlendirme Raporları  Planları”. 

7. Çevresel Etki   

Değerlendirme Raporları   

8. Peyzaj Yönetim   

Planları.   

ġekil 1. Çevre Planlama-Çevre Yönetimi‟ne peyzaj mimarlarının ekolojik planlama ile katkıları 
(ALTAN, 2004‟den geliĢtirilerek)  

ġekil 1‟de belirtildiği gibi, peyzaj plancılarının ülke kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının 
sağlanmasında; APS‟nde istenen koĢullara da uygun olarak zaman geçirmeden fiziksel 
planlama sürecine dâhil edilmelerine ihtiyaç vardır.  

SONUÇ 

Peyzaj planlama, ulusal ve uluslararası düzeyde yasa, yönetmelikler ve sözleĢmeleri de 
içeren disiplinler arası bir platformdur. Peyzaj planlamanın ulusal düzeyde fiziksel 
planlamaya farklı kademelerde entegrasyonu ekosistemlerin korunması, gıda ihtiyacının 
karĢılanması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve sürdürülebilir kentsel yaĢam mekânlarının 
oluĢturulması-na katkı sağlayacaktır. APS yasal düzeyde peyzajın korunması, planlan-
masıve yönetimi için bir çerçeve oluĢturmasına karĢın, peyzajın fiziksel planlamaya 
entegrasyonundaki eksiklik, APS uygulanmasında güçlüklere neden olacaktır. Bu nedenle, 
ülkemizde öncelikli olarak peyzajı koruma, planlama ve yönetimi amacını içeren bir fiziksel 
planlama sürecine ihtiyaç vardır. 

Ülkemizde fiziksel planlamada yaĢanan bu sorunun temelinde, Türkiye‟de planlama 
geleneğinin oluĢmamasıdır. Batı Avrupa‟da planlamanın tarihsel bir geçmiĢi olmasına karĢın, 
ülkemizde ilk planlama faaliyetleri büyük kentlerde baĢlamıĢ ve bu planlar ise yabancı 
uzmanlar tarafından hazırlanmıĢ-tır. Ülkemizde mekânsal planlama; büyük ölçüde Ġmar ve 
Ġskân Bakanlı-ğı‟nın ve Ġller Bankası‟nın kurulması ile gündeme gelmiĢtir. Bu iki kuruluĢun 
çabaları ile bir gelenek yaratılmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak, bu eylemlerin yay-gınlaĢma 
sürecinde aradaki fark en az 50-60 yıl olup, Türkiye‟de planlama-nın gelenekselleĢtiği 
söylenemez. Türkiye‟de planlamada karĢılaĢılan diğer güçlükler ve sorunlar; planlamanın 
kurumsallaĢma düzeyinin yetersizliği, planlamanın yasal dayanağının net olmaması, 
planlamanın örgütsel ve organizasyonel boyutunun belirsizliği ve yetersizliği, planlama 
kademelerinde yetersizlikler ve boĢluklar, planlamanın niteliği ve niceliğidir. Bu sorunlar 
çerçevesinde, Türkiye‟de son yıllarda Dünya planlama çalıĢmaları izlenerek, planlamada yeni 
anlayıĢlar ve arayıĢlara baĢlanmıĢtır. Stratejik planlamaya geçme çabaları, Ġstatistikî Bölge 
Birimleri sınıflamasının yapılması, bu birimler itibarı ile alt-bölge planlamasının baĢlatılması, 
çevreye ve katı-lımcılığa daha fazla önem verilmesi olumlu adımlardır. Ayrıca, planlamaya 
iliĢkin yeni arayıĢlar ve öneriler son yıllarda yoğunlaĢmıĢtır (BELDE, 2006). Örneğin, BELDE 
(2006) tarafından hazırlanan Bayındırlık ve Ġskân Bakan-lığı, Teknik AraĢtırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü Planlama Sürecinin Yenilenmesi Projesine Ait Etüt ve TeĢhis AĢaması 
Süreci Final Raporu bu giriĢimlerden birisini oluĢturmaktadır. Bu raporda iki seçenek 
gündemdedir: 



 

ƒ Günümüz planlama kurgusunun devam etmesi, ancak eksik plan-lama düzeylerinde yeni 
planlamaların gündeme gelmesi ve planlama yaklaĢımı değiĢikliği, 

ƒ Planlama kurgusunda yetkili birimlerin ve onay mercilerinin yeniden düzenlenmesi, eksik 
planlama düzeylerinde planlama faaliyetlerinde bulunulması ve planlama 
yaklaĢımı değiĢikliğidir. 

Önerilere iliĢkin kurgu yapılırken sistemi etkileyecek aksiyometrik temel-ler/değerler sistemi 
verilmiĢtir. Burada farklı yaklaĢımlarda ortak payda olarak beliren diğer aksiyometrik 
planlama amaçları açıklanmıĢtır. Bu amaçlar:  

ƒ Çevresel duyarlığın en üst düzeye çıkarılması, sektörel kalkınma ve mekânsal geliĢmenin 
çevreye zarar vermeden öngörülmesi, sürdürülebilir kalkınmanın ön planda tutulması;  

ƒ Toplumsal geliĢmenin ön plana çıkarılmasıve insan odaklı yakla-Ģımların benimsenmesi, 
planlamanın toplumsal refah ve kalkınmayıartırmak, donatılı ve mutlu bireyleri çoğaltmak 
üzere yapılan bir faaliyet olduğunun altının çizilmesi; 

ƒ Yukarıdaki temel hedefin bir uzantısı olarak planlamanın, özellikle planlamadan etkilenen 
tüm paydaĢların, olabildiğince ortak kararla-rını yansıtması, kurallara ve kaynaklara eriĢimin 
artırılması ve kay-nakların adil kullanımının sağlanması, katılımcılığın esas alınmasıve 
kararların saydam olmasıdır; 

ƒ Doğal olarak planlamada kamu yararının ön plana çıkarılması ve korunması (BELDE, 
2006). 

Bu amaçlar Türkiye planlama anlayıĢının en belirleyici çerçevesidir. Bu evrensel amaçların 
özellikle bölgesel ve alt-bölgesel planlama yaklaĢımı-nın, ülkemizin yeni planlama pratiğinin 
amaçları olduğuna inanılmaktadır (BELDE, 2006). Peyzaj plancılarının özellikle çevreye 
duyarlılıklarının en üst düzeye çıkarılması aĢamasında, kalkınma ve mekânsal geliĢmenin 
çevreye zarar vermeden öngörülmesi aĢamasında devreye girmeleri kesinlikle 
gerekmektedir. Peyzaj mimarlığı/planlama peyzajı bir bütün olarak ele alan, peyzajı oluĢturan 
tüm ekosistemlerin bir bütün olarak değerlendirmesini yapan bir meslek disiplinidir. Bu 
bağlamda, üst ölçeklerden alt ölçeklere kadar ülke fiziksel planlama sürecinde Peyzaj 
Mimarları yer almalıdır. Bu kapsamda da farklı ölçeklerde peyzaj planlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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ÖZET 

Sürdürülebilir Orman Yönetimi (Türkçe. SOY, Ġng. SFM), son yıllarda orman ve ormancılık-

taki önemli çalıĢmalardandır ve çeĢitli devletler farklı süreçler (yapılar) halinde bu 
çalıĢmalarıyapmaktadırlar. Türkiye, “Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı” 
üyesidir ve Avrupa’daki Sürece göre uygulama ve Ar-Ge çalıĢmaları yapmaktadır. Finlandiya, 
SOY, ormancılık Ar-Ge çalıĢmalarında ve politikalarında Avrupa’da çok etkilidir. Eser, 
Türkiye’ye faydalı olmak ümidiyle ve özet halinde tercüme edilmiĢtir. 

ÖNSÖZ 

Ġlke ve göstergeler, SOY değerlendirme ve takibinde yerleĢmiĢ bir vasıtadır. Avrupa 
Ormanlarının Korunması2. Bakanlar Konferansı‟ndan (Helsinki, 1993) (Ġng. MCPFE) beri, 
Finlandiya bu ilke ve göstergelerin geliĢtirilmesini faal olarak desteklemiĢtir. Avrupa‟da ilk 
SOY Ġlke ve Göstergeleri, Finlandiya ve Portekiz öncülüğünde (1993 - 1995) hazırlanmıĢtır. 

Bu Avrupa göstergeleri esas alınarak, Finlandiya Ģartlarına uygun ilk milli ilke ve göstergeler 
1996‟da oluĢturulmuĢ; yenilenmiĢ ilke ve göstergeler 2000‟de tamamlanmıĢtır. Bu iki ilke ve 
göstergeler dizisi Finlandiya orman-larının ve ormancılığının o dönemdeki durumlarını tespite 
yaramıĢtır. Göstergeler, Finlandiya‟da bilhassa ormancılığın tanıtım ve raporlanmasında, 
hatta Milli ve Bölge Ormancılık Programlarının takibinde ve tanıtılmasında; ayrıca silvikültür 
uygulamalarını ve ormancılık sertifikalamasını yönlendirmede kullanılmıĢtır.  

Bu 3. göstergeler dizisi ülkenin önceki tecrübeleri ve Viyana Konferansında (MCPFE, 2003) 
kabul edilen göstergeler dikkate alınarak geliĢtirilmiĢ ve o zamandan beri yenilenmektedir. 
Yenileme sürecine milletler arası SOY değerlendirmeye tartıĢmaları da yardımcı olmuĢtur. 

Bu ilke ve göstergeler, Milli Ormancılık Programındaki açık iĢbirliği ile yeni- lenmiĢtir. Tarım ve 
Orman Bakanınca tayin edilen ve ormancılıktaki ana etkenleri ve paydaĢları temsil eden 
uzmanlar 14 defa toplanmıĢlar; Finlan-diya‟da kullanılacak göstergelerin ve sağlanan 
sonuçların böylece sunul-ması hakkında ittifaka varmıĢlardır. Gerekli verilerin derlenmesi ve 
bu metinlerin hazırlanması, ormancılık istatistiklerini de toparlayan, Finlandiya Ormancılık 
AraĢtırma Enstitüsüne (www.metla.fi) aittir. Bu rapor, Finlandiya ormanlarının durumu 
hakkında ve uzmanların ittifakıyla hazırlanmıĢtır. 

YenilenmiĢ bu göstergeler uzun vadeli geliĢtirme silsilesi ile tanımların ve izahların açıklığını 
vurgulamaktadır. Göstergeler ülke ormanlarının ve or-mancılığının dünyaya tanıtılıp 
raporlanmasında da kullanıldığı için, bu raporda Finlandiya ormanlarındaki ve orman 
yönetimindeki geliĢmeler ve farklılıklar ile bunların Finlandiya halkı için taĢıdıkları önem de 
kısaca ifade edilmiĢtir. 

 

Ormanlarımıza dair bu rapor, ormanların durumunu SOY ilke ve göstergelerini kullanarak 
inceleyen 3. eserdir. Göstergelerin uygulanması 10 yılıalmıĢtır. Ormanlardaki değiĢim 



 

yavaĢtır, ancak, bu göstergeler belirli eğilim-leri fark etme ve bilhassa ormancılık 
politikalarının etkilerini karĢılaĢtırma imkanı vermektedir.  

Milli ormancılık programları, orman biyoçeĢitliliği ve iklim değiĢikliği konulu Avrupa 
Ormanlarının Korunması4. Bakanlar Konferansı ile uyarlanan, güncel ve yörelere göre 
çözümler olarak Ģunlar söylenebilir: Finlandiya son yıllarda bilhassa orman biyolojik 
çeĢitliliğini korumaya odaklanmıĢtır. Ġklim değiĢikliği tartıĢmaları dolayısıyla bilhassa odun 
enerjisi ormancılık politika-larında öne çıkmıĢtır. Bilhassa bu konulara ait bilgiler yüzünden 
sosyal ve kültür yönleri de öncelik kazanmıĢtır. Aksine, dikili servetin hacim ve yıllık artımları 
düzenli artmasına rağmen, orman yönetiminin iktisaden yaĢama gücü geliĢmemiĢtir. 

ġekil-1: Ġlkeler Hakkındaki Ana TartıĢmalar 

1. Ġlke: Orman Kaynakları 

Finlandiya kara arazilerinin - ‟ü ormandır. Son 40 yılda orman arazilerinin miktarıadeta 
değiĢmemiĢ; dikili servet %40‟tan fazla artmıĢtır. Ormanların yaĢları ise, üretime ve odun 
üretiminin devamlılığına yönelik düzenli planlamalara bağlı olarak düzgün Ģekilde 
büyümüĢtür. 

Orman ve topraktaki karbon depolama kapsamlıdır ve dikili servetin artıĢına bağlıolarak 
daima çoğalmaktadır. Finlandiya ormanlarının karbon depolaması, yıllık 22 milyon ton CO2 
ile belirgindir. Enerji tüketiminde oduna dayalı yakıtların payı %20 kadardır ve CO2 
salımlarını ciddi olarak azaltma imkanını vermektedir.  

2. Ġlke: Sağlık ve YaĢama 

Ülkede atmosfer kaynaklı çökelmenin büyük bölümü (azotta %71‟i ve kükürtte %83) yurt 
dıĢından gelmektedir. Çökelti miktarları 1980‟lere kıyasla epeyce azal-mıĢtır. Toprak 
suyundaki azot ve kükürt ölçümlerine göre, orman arazilerinin asitlik derecelerinde belirgin 
farklılık olmamıĢtır. 

Yaprak dökümü ölçümlerine göre, ülke ormanlarının sağlığı yeterlidir ve sabit kal-mıĢtır. Son 
20 yılda önemli orman tahribatı olmamıĢtır; hava kirleticileri zararlı de-ğildir. (Bazı) 
yörelerdeki orman hasarlarının sebebi ise mantar, böcek ve fırtınalar ile Kanada Geyiğinin 
fidanlardaki tahribatıdır. 

3. Ġlke: Üretim Görevleri  

Dikili servetin yıllık artımı, 1970‟lerin ortalarından beri toplam drenajı %20-30 geç-miĢtir. 
Odun üretiminde devamlılık, Devletin tedbirleri, özel orman sahiplerinin etkili iĢtiraki ve 
ormanların planlanması sayesinde düzenli bir Ģekilde teĢvik edilmektedir. Yıllık yuvarlak odun 
üretimi 1997-2006 döneminde ortalama 60 milyon m³ olup brüt tomruk gelirleri 1.800 milyon 
Avro (hektarda ise 89 avro)‟dur. Ormanların faydaları, odun dıĢı ürünlerin kullanımı ve 
devamlılığı Finlandiya orman yönetiminin tabii bir bölümüdür. Ormanı tahrip etmemek 
kaydıyla, rekreasyon, açık hava faaliyetleri, çilek ve mantar toplama için kullanma hakkı ve 
fırsatı verilmektedir. Orman iĢlevleri ve odun dıĢı ürünler kereste satıĢ bedellerine kıyasla 
ülkede önemsiz iken, odun dıĢı orman ürünleri, yöreler ve aileler için cidden önemlidir. 
Ġktisadi yönden en mühim odun dıĢı orman ürünleri, baĢta Kanada Geyiği olmak üzere, av 
hayvanları ve çevre turizmidir. 

4. Ġlke: Biyolojik ÇeĢitlilik Ormanların biyolojik çeĢitliliği  

 



 

Orman Kanununda (1997) kereste üretimi ile benzer hedeftir. Ülke ormanları 10 yıldan fazla 
zamandır biyoçeĢitliliği devam ettirecek mevzuat ile yönetilmektedir. Fakat bu yaklaĢım 
kanundan 10 yıllarca öncesinden beri hakikaten uygulanmaktaydı. Biyolojik çeĢitliliğe dair 
bilgi, araĢtırma, tartıĢma ve danıĢmanlık da orman sahiplerinin ve orman yönetimindeki diğer 
etkenlerin ve paydaĢların geniĢ katılımını sağlayan önemli konulardır. Üretim ormanlarındaki 
biyolojik çeĢitliliği korumaya yönelik yeni idare yöntemleri ve çalıĢmaları 1990‟lardan beri 
belirli orman türlerinin tehlikeye düĢmesini azaltmıĢtır. Bu ormanlarda biyolojik çeĢitliliği 
korumanın ana yöntemi, karıĢık meĢçereleri destekleyerek ve çürümüĢ odunların miktarını 
artırarak, kıymetli habitatları (tabii or-tam) ve biyotopları (yaĢama sahaları) korumaktır. 
GençleĢtirilen orman arazilerinin (150.000 ha) yarısına fidan dikilmekte; yarısı ise tabii yolla 
gençleĢtirilmekte veya doğrudan tohum ekilmektedir. Koruma programları ve kararlarıyla 
koruma alanları son 30 yılda 3 kat artmıĢtır. Katı korunan ormanlarımız (924.000 ha; 
ormanların %4.6‟sı) oran bakımından Avrupa‟da en çoktur. Daha iyi silvikültür yöntemleri 
geliĢtirilerek ve hatta özel or-man sahiplerinin biyoçeĢitliliği korumayı hedefleyen gönüllü 
çalıĢmalarıyla ve devlete ait korunan sahaların iyileĢtirilmesiyle, katı koruma ormanları %0.7-
%4.6 olan Güney Finlandiya‟da biyolojik çeĢitlilik geliĢmektedir.  
 
5. Ġlke: Koruma Ormanları 

 

Finlandiya gayet düzdür ve toprak erozyonu, çığ veya yer kaymasına bağlı ciddi tahribat 
olmamaktadır. Bu sebeple koruma iĢlevleri, genellikle Lapland‟daki orman sınırında bulunan 
koruma ormanlarına odaklanmıĢtır. Kuzeydeki koruma ormanları 3.3 milyon hektardır. 
Burada odun üretimi, orman sınırının güneye inmesini önlemek için kanunla azaltılmıĢtır ve 
ormanların gençleĢ-tirilmesi devamlı takip edilmektedir. Bu orman sınırının kaydığını 
gösteren belirgin bir değiĢiklik tespit edilmemiĢtir. Ülkedeki pek çok göl, ırmak, küçük suyolu 
ve su basar ormanlar yüzünden, orman yönetiminde su konularının özel yeri vardır. 
Silvikültürün su sistemlerine etkileri 10 yıldan fazla zamandır izlenerek, aralama sahalarında 
su koruma seviyesinin aralıksız arttığı belirlenmiĢtir. Tabii bataklıklar artık drene 
edilmemektedir. Fakat dre najı yapılmıĢ ve büyümesi muhtemel bataklık ormanlarının 
özellikleri hendek temiz-liği ve tamamlayıcı hendekleri açma projeleriyle iyileĢmiĢtir. Üretim 
sırasında, su sistemlerinin kenarlarına ağaçlı koruma kuĢakları tesis edilmiĢ ve drenaj 
yenileme sırasında atık çukurları kazılmıĢ; buradan toplanan sular açık su halinde boĢaltma 
arazilerine akıtılmıĢtır. Gıda ve atıklarının erozyonunu önleyecek iĢlemler planlanmıĢtır 

6. Ġlke: Sosyo-Ekonomik Faydalar 

Ormancılık iĢkolu Finlandiya için halen önemlidir. Gayrisafi Milli Hasılada (Ġng. GDP) payı % 
6 olan ormancılık, güneydoğu ve doğu Finlandiya ile Kainuu bölgelerinde en fazladır.  

Özel ormanların safi geliri (yıllık 85-117 avro/ha) 1998-2007 döneminde azalmıĢtır. KiĢi 
baĢına yıllık biçilmiĢ odun tüketimi 1m²; kağıt ve kağıt hamuru 230 kg‟dır. KiĢi baĢına oduna 
dayalı ürünler tüketimi Avrupa‟da en yüksek oranlardan biridir.  

Ormancılık, 89.000 insana iĢ sağlamıĢtır ve 2006 toplam istihdamının %4.0‟üdür. Orman 
iĢçilerinin iĢ sağlığına ve emniyetine çok dikkat edilmektedir; bu iĢçilerin sosyal güvenliği 
diğer iĢkollarındakiler ile aynıdır. 

VatandaĢın ormancılık çalıĢmalarına iĢtirakini sağlayan geniĢ fırsatlar vardır. Katı-lımcı 
planlanma yöntemleri bilhassa devlet ormanlarındaki çalıĢmalar için geliĢtiril-miĢtir. 

Orman, Finlandiya‟da milli kimliğin ve tabiatla iliĢkilerin geliĢmesinde hayati öneme sahiptir. 
Bu yüzden, ormanların kültür ve manevi faydaları mesela, orman geleneklerinin 



 

korumasında, silvikültür çalıĢmalarında, ahĢap yapılarda, sanatta, iletiĢimde ve peyzajların 
korunmasında dikkate alınmaktadır. 

AVRUPA ve FĠNLANDĠYA’DA SOY ĠLKELERĠ ve GÖSTERGELERĠ 

Genel Politikalar (5), Değer (12) ve Miktar (35) Göstergeleri Bu göstergelerin milli göstergeler 
dizisi içindeki sıralaması, Avrupa göstergelerine ait diziden kısmen farklıdır. Örnek; “Odun 
Kaynaklarından Enerji” göstergesi (6.9) Finlandiya göstergelerine ait dizide 1.Ġlkeye ait 
göstergeler ile iliĢkilidir. Bu yeniden düzenlemenin sebebi, odun esaslı yakıtların kulla-
nımının karbon miktarıyla tabii olarak uygunluğudur.  

Politika, Kurum Ve Vasıtalara Ait Değer (Kalite) Amaçlı SOY Göstergeleri (5) 
(Ayrıntılı Politikalar) 

Milli (Finlandiya) (Pan-)Avrupa 

Finlandiya‟da SOY amaçlı 
politikalar ve araçlar 

A. SOY amaçlı ayrıntılı politikalar, kurumlar 
ve araçlar 

Ormancılık milli ve diğer 
program-ları 

A.1 Milli ormancılık programları veya 
benzerleri 

Ormancılık ve çevre kuruluĢları A.2 Ġdari yapılar 

Mevzuat 
A.3 Mevzuat/düzenlemeler ve milletler 
arası 

 taahhütler 

Mali vasıtalar A.4 Mali yapılar/Ġktisadi politikalar  

Bilgilendirme A.5 Bilgilendirme araçları 

Orman yönetiminde su konuları, bu ilkedeki koruma ormanlarıyla ilgisizdir; ancak 5.Ġlke ile 
alakalı olarak vurgulanmıĢtır. (Pan-) Avrupa ilkesi olan “Koruma ormanları-toprak, su ve diğer 
ekosistem iĢlevleri (5.1)”, ülke dizisinde kuzey Finlandiya‟nın ağaç sınırındaki ormanlarına 
uygulanabilir sayılmıĢtır. 

Politika, kurum ve araçlar ile bunları uygulama göstergeleri (B), aĢağıda miktar 
göstergeleriyle birlikte verilmiĢtir. 

ġekil-2: Değer (12) ve Miktar (35) Göstergeleri 

1.Ġlke: Orman Ekosistemlerinin ve Bu Ekosistemlerin Dünya Karbon 
Devrindeki Faydalarının Korunması ve Uygun ġekilde Çoğaltılması (Orman 
Kaynak-ları) 

Milli (Finlandiya) (Pan-)Avrupa 

B.1 Orman sahalarının korunması ve 
geliĢtirilmesi 

B.1. Arazi kullanımları, orman ve 
ağaç-lık sahalar 

Orman sahası (1.1) 1.1 Orman sahası 

Dikili servet (1.2) 1.2 Dikili servet 

Ormanların yaĢ durumları (1.3)  1.3 YaĢ yapısı ve/veya çap dağılımı 



 

B.2 Ormanlarda Karbon dengesinin 
korunması 

B.2 Karbon Dengesi 

Karbon depolama (1.4) 1.4 Karbon depolama 

…Odun esaslı yakacakların 
kullanımı(6.9) 

….6.9 Odun kaynaklarından enerji 

2. Ġlke: Orman Ekosistemlerinin Sağlık ve Canlılığının Devamı (Sağlık ve 
Can-lılık) 

B.3 Ormanların Sağlık ve Canlılığının 
Devamı 

B.3 Sağlık ve Canlılık 

Hava kirleticilerinin depolanması(2.1)  
2.1 Hava kirleticilerinin depolanması 

Toprağın kimya özellikleri (2.2)  2.2 Toprak özellikleri 

Yaprak dökme (2.3) 2.3 Yaprak dökme 

Orman tahribatı (2.4) 2.4 Orman tahribatı 

3. Ġlke: Ormanların Odun ve Odun DıĢı Üretim ĠĢlevinin Devamı ve TeĢviki 
(Üretim ĠĢlevleri) 

B.4 Odun Üretiminin Korunması B.4 Odun Üretimi ve kullanımı 

Artım ve drenaj (3.1) 3.1 Artım ve kesimler (üretim) 

Yıllık kesim miktarları ve değeri (3.2)  3.2 Yuvarlak odun 

Orman planlama miktarı (3.5)  3.5 Amenajman planına sahip 
ormanlar 

B.5 Hizmetlerin ve odun dıĢı ürünlerin 
korunup geliĢtirilmesi 

B.5 Odun dıĢı ürünlerin ve hizmetlerin 
üretimi ve kullanılması, bilhassa 
rekreasyon 

Odun dıĢıürünler (3.3) 3.3 Odun dıĢı ürünler  

Hizmetlerin, bilhassa rekreasyonun, 
korunması (3.4 ve 3.6) 

3.4 Hizmetler ve 6.10 rekreasyona 
ulaĢabilme 

4. Ġlke: Orman Ekosistemlerindeki Biyolojik ÇeĢitliliğin Devamı, Korunmasıve 
Uygun ġekilde Çoğaltılması (Biyolojik ÇeĢitlilik)  

B.6 Orman BiyoçeĢitliliğini Muhafaza 
ve Koruma 

B.6 Biyolojik ÇeĢitlilik 

Ağaç türlerinin bileĢimi (4.1) 4.1 Ağaç türlerinin bileĢimi 

Orman gençleĢtirme (4.2) 4.2 GençleĢme 

Tabii ormanlar (4.3) 4.3 Tabiilik 

Yurt dıĢından getirilen (egzotik) türler 
(4.4) 

4.4 Yurt dıĢından getirilen türler  

Ölü ağaçlar (4.5) 4.5 Ölü ağaçlar 

Gen kaynakları (4.6) 4.6 Gen kaynakları 

Peyzajlardaki orman miktarı (4.7)  4.7 Peyzaj örnekleri 



 

Nesli tehlikede olan orman (ağacı) 
türleri (4.8) 

4.8 Nesli tehlikede olan orman (ağa-
cı) türleri 

Koruma ormanları (4.9) 4.9 Koruma ormanları 

5. Ġlke: Orman Yönetiminde Koruyucu Faydaların (bilhassa toprak ve suyu) 
Devamı ve Uygun ġekilde Arttırılması (Koruma Ormanları) 

B.7 Ormanların Koruyucu 
Faydalarının Devamı 

B.7 Koruma ormanları ve ağaçlık 
saha-ları 

Orman sınırındaki ormanlar (5.1)  5.1 Koruma ormanları-toprak, su ve 
diğer ekosistem faydaları 

Koruma ormanları- altyapı ve 
yönetilen tabii kaynaklar (5.2)  

5.2 Koruma ormanları- altyapı ve 
yönetilen tabii kaynaklar  

Orman yönetiminin suya etkileri - 

6. Ġlke: (Ormanların) Diğer Sosyo-ekonomik ve Kültür Faydalarının ve 
Özelliklerinin Devamı(Sosyo-ekonomik Faydalar) 

B.8 Ormanlarda iktisadi canlılığın de-
vamı 

B.8 Ġktisadi canlılık 

Orman arazileri (6.1) 6.1 Orman arazileri 

Ormancılığın GSMH‟deki payı (6.2) 6.2 Ormancılığın GSMH‟deki payı  

Özel ormanlarda odun üretiminin safi 
getirisi (6.3) 

6.3 Safi kazanç 

Ormanların halka açık ticareti (6.4)  6.4 Hizmetlerin maliyeti 

Orman sanayi ürünlerinin tüketimi 
(6.7) 6.7 Odun tüketimi 

Ormancılıkta ihracat (6.8) 6.8 Odun ticareti 

B.9 Ormancılıkta istihdamı ve iĢ emni-
yetini geliĢtirme 

B.9 Ġstihdam (güvenlik ve sağlık dahil)  

Ormancılıkta iĢgücü (6.5) 6.5 Ormancılıkta iĢgücü 

ĠĢ emniyeti ve sağlık (6.6)  6.6 ĠĢ emniyeti ve sağlık 

B.10 Halkın katılımını sağlayan 
fırsatla-rın muhafazası 

B.10 Halkın bilinçlenmesi ve katılımı 

B.11 Ormancılıkta araĢtırma, eğitim 
ve öğretim  

B.11 araĢtırma, eğitim ve öğretim 

B.12 Kültürün ve manevi değerlerin 
korunması 

B.12 Kültür ve manevi değerler 

Kültür ve manevi değerler (6.11) 6.11 Kültür ve manevi değerler  

*GSMH: Gayrı-Safi Milli Hasıla 

Kaynak: State of Finland's Forests 2007 (Based on the Criteria and Indicators of Sustainable 
Forest Management), Tarım ve Orman Bk. Yayın No: 7a/2007, 101 sayfa.  



 

Ġçindekiler: a) Önsöz (5), Finlandiya Ormanlarının Durumu - 2007 (6-7), c) Kavramlar (8-9) 

1. Bölüm: Finlandiya‟da Ormanlar ve Yönetimi (10 -16), 

1. Avrupa‟da En Fazla Orman Yüzdesi, 1.2. Orman Yönetiminin Tarihi,  
2. Uzun Vadeli Ormancılık; 1.4. Özel Orman Sahipleri-Aile OrmanlarıFazladır, 1.5. 

MeĢçere Yönetimi; 1.6. Orman BiyoçeĢitliliğinin GeliĢtirilmesi ve Korunması, 1.7. 
Ormanların Kültür ve Çok Amaçlı Kullanımı, 1.8. Orman Sanayi, 1.9. Orman 
Sanayinin Çevreye Etkileri, 1.10. Ormancılıkta ve Or-man Sanayinde Ġstihdam, 1.11. 
Odundan Enerji 

3. Bölüm: SOY Ġlkeleri ve Göstergeleri (17-19) 

1. SOY GeliĢtirmeye Yönelik Milletler Arası ÇalıĢmalar, 2.2. Avrupa ve Finlandiya‟nın Bu 
Ġlke ve Göstergelere Yönelik ÇalıĢmaları,  

2. Bölüm: Finlandiya‟da SOY Politikaları ve Araçları (20-26) 

1. Milli Ormancılık Programı ve Ġlgili Diğer Ormancılık Programları, 3.2. Ormancılık ve 
Çevre KuruluĢları, 3.3. Mevzuat, 3.4. Mali Ġmkanlar, 3.5. Bilgi: (a)Orman Takip 
Sistemleri, Ar-Ge ve Envanter, b) Eğitim, c) KuruluĢ-lar, d) Orman Amenajman 
planları, e) Ormancılıkta Sertifikalama). 

2. Bölüm: Avrupa ve Finlandiya‟da SOY Ġlkeleri ve Göstergeleri (27-99) 

1. Ġlke: Orman Kaynakları, 
2. Ġlke: Sağlık ve YaĢama, 
3. Ġlke: Üretim Görevleri, 
4. Ġlke: Biyolojik ÇeĢitlilik, 
5. Ġlke: Koruma Ormanları, 
6. Ġlke: Sosyo-Ekonomik Faydalar. 

 

Güney yarıküredeki Avustralya, sürdürülebilir orman yönetimi 
(Türkçe. SOY, Ġng. SFM) amacıyla kurulan Montreal Süreci’nin (www.rinya.maff.go.jp/mpci) 
üyesidir; ormancılık, yönetim, iklim ve diğer yönleriyle Türkiye’den çok farklıdır. Mesela, her 
Türk vatandaĢı eĢit haklara sahipken Avustralya yerlileri bazı haklarınıancak son yıllarda 
kazanmakta-dırlar. 

Türkiye’deki çalıĢmalara örnek olma, fikir verme ve karĢılaĢtırma imkânısunabilmek dileğiyle 
ve özet halinde çevrilen bu Eser, Avustralya Orman Durumları 3. Raporudur. Önceki raporlar 
1998 ve 2003 tarihlidir. 

ÖZ 

Avustralya (Merkezi) Hükümeti, eyalet ve bölge hükümetleri 1992‟de ülke ormanlarına ait 
temel hedef ve amaçlar ile politikaları düzenleyen bir Milli Orman Politikası Raporu 
yayımlamıĢlar ve beĢ yılda bir Ormanların Durumuna ait Milli Rapor (Ġng. SOFR) hazırlamayı 
kararlaĢtırmıĢlardır. 

Eserin hedefi, halkı ülke ormanlarından haberdar etmek, ormanların nasıl değiĢebileceğini 
belirlemek, iyi ve kötü eğilimleri göstermektir. Ülke orman-larını dünyaya raporlamada da 
yardımcı olan Raporda resmi ve özel geniĢ kaynaklardan elde edilen veriler vardır.  

- 



 

Kaynak: http://adl.brs.gov.au/forestsaustralia/publications/sofr2008.html 

ÖZET 

Rapor, 7 ilke ve 44 gösterge ile ülke seviyesinde sürdürülebilirlik hedefli geliĢmeleri belirleyip 
değerlendirmek üzere bir çerçeve ve yöntem oluĢtu-rulmuĢtur. Ġlkeler; 

1) Biyolojik çeĢitliliğin korunması, 

2) Orman ekosistemlerinin üretim gücünün geliĢtirilmesi,  

3) Ekosistemlerin sağlık ve canlılıklarının korunması,  

4) Toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliĢtirilmesi, 

5) Ormanların dünya karbon döngüsündeki payının geliĢtirilmesi, 

6) Toplumların ihtiyaçlarını karĢılamak üzere (ormanların) sosyal ve iktisadi faydalarının 
korunması ve geliĢtirilmesi, 

7) Ormanların korunmasına ve sürdürülebilir yönetimine dönük hukuki, idari ve iktisadi 
düzenlemeler. 

Bu ilkeler, Avustralya dâhil 12 devletin üye olduğu Ilıman ve Kuzey (Boreal) Ormanların 
Korunmasıve Sürdürülebilir Yönetimi-Montreal Sürecinin ge- liĢtirdiği ilkeler ile aynıdır. 
Avustralya hükümetlerinin temsilcilerinden meydana gelen Montreal Süreci Uygulama 
Topluluğu bu ilkelerdeki geliĢmeleri takipte kullanmak üzere 44 gösterge geliĢtirmiĢtir. 

Özetin kalan bölümü 2001-2002 ve 2005-2006 dönemlerindeki eğilimleri incelemektedir.  

Orman çeĢitlerini ölçmeye yönelik, yüksek çözünürlüklü, uzaktan algılamalıyöntemlerdeki ve 
verilerdeki ilerlemelere bağlı olarak, Avustralya'nın ülke ormanlarınıölçme kabiliyeti 
geliĢmektedir. Bu ifade, 2003 raporunda 164 milyon hektar, burada ise 149 milyon ha tahmin 
edilen orman sahalarına ait hesabın yenilendiğini büyük ölçüde açıklamaktadır. AzalıĢın bir 
kısmı or-manların gerçek kaybıdır. Son miktarı 147 milyon ha olan doğal ormanların çoğunu 
okaliptus (%79) ve akasya (% 7) ormanları oluĢturmaktadır; 1.82 milyon ha ibreli ve yapraklı 
ağaçlandırma ormanımız vardır. 

Gen kaynaklarını koruma planlarında kereste ve yağ üretilen 40'dan fazla yerli tür vardır ki 
eski Rapora göre %70 artmıĢtır. Sebebi daha kuru ortamlardaki tarım-ormancılığında 
kullanılan türlerdir. Ağaç ıslahıve genetik ge-liĢtirme programları, tehlike altındaki ticari 
olmayan türler dâhil, tabii orman genetik kaynaklarını koruyacak Ģekilde geniĢlemektedir.  

1) Ormanların Doğa Koruma Sahalarında Daha Çok Temsili, Doğal YaĢlı Ormanların Koruma 
Bölgelerinde Yüksek Seviyeler ile Deva-mı, Ziraat ve ġehir GeliĢimi Amacıyla Açılan 
Ormanların Belirgin Ama Azalan Oranları 

Eski rapordan beri, resmi tabiat koruma sahalarındaki Avustralya tabii or-manları, yaklaĢık 
1,5 milyon ha artıĢla 23 milyon hektara ulaĢmıĢtır ve oranı%13‟ten %16‟ya çıkmıĢtır. Biri 
odun üretimi olmak üzere, çok amaçlı yönetilen devlet ormanları ise 2000-2001 yılında 11.4 
milyon ha iken 2005-2006 döneminde 9.4 milyon hektara gerilemiĢtir. Ormanların %70‟ini 
özel mülkiyet, kiralama ve yerlilerin iĢlettiği sahalar dahil özel kesim yönetmektedir. 



 

Doğal yaĢlı orman değerlerine sahip olduğu düĢünülen 23 milyon ha orma-nın 5 milyon 
hektardan biraz fazlası (% 22) doğal-yaĢlı sayılmıĢtır. Bu miktar 2003 Raporundan 200.000 
ha daha azdır. Bunun nedeni, Ģiddetli yan-gınlar sebebiyle doğal yaĢlı ormanların yerini daha 
genç ormanların almasıve yeniden haritalamadır. Bilinen doğal yaĢlı ormanların % 70‟ten 
fazlasıtabiatı koruma sahalarındadır.  

Devlete ait tabiat koruma sahalarındaki temsiliyet rapor döneminde, pek çok türde ciddi 
artıĢla, yağmur ormanları (%33‟ten %55‟e) ve mangrovlar (% 13 dan % 18‟e) dahil artmıĢtır. 
Özel kesimin koruma maksadıyla iĢlettiği (özel mülk, kira ve yerlilerin yönetimindeki) orman 
sahaları da, artıĢlar sağ-lıklı kaydedilmediği halde, ülke, eyalet/ bölge idarelerine ait 
programlar ile artmıĢtır. 

Avustralya Sera GazlarıĠdaresine göre, 2000- 2004 döneminde baĢta ziraat ve Ģehir geliĢme 
amaçlı açmalara bağlı olarak, çoğu orman olan odunsu bitki örtüsündeki gerçek kayıp yıllık 
260.000 ha veya % 0,25‟tir. Arazi yönetimi uygulamalarıve artan hukuki denetimler ile 
odunsu bitki örtüsünün uzun vadeli kayıp oranı azalmakta; yerli bitki ve hayvan türlerini 
koruyacak mevzuat bütün eyalet ve bölgelerde uygulanmaktadır.  

Yoğun Ģekilde yönetilen tarım ve Ģehir bölgelerindeki tabii bitki örtüsünün 1/3‟ü yok edilmekte 
ve Avrupa‟lıların yerleĢiminden beri (200 yıldan fazla zamandır) bunların yerini yabancı türler 
almaktadır. Sonuç olarak, bu alanlardaki parçalanma nispeten yüksektir. 1972- 2002 
döneminde iki bölgedeki parçalanma incelenmiĢ, orman çeĢitlerine ait arazi boyut ve mekân 
düzenlemelerindeki değiĢikliklere göre, son parçalanma tabiatı koruma sahaların-da da 
devam edebilecektir. Avustralya genelinde büyük ölçekli orman aç-malarının durması ve 
artan orman koruma son zamanlardaki orman parça-lanmasının azaltılmasında hayati 
öneme sahiptir. 

2) Orman Biyolojik ÇeĢitliliğine ait Bilgilerde ĠyileĢmeler ve BoĢluklar  

Ormanda yaĢayan türlerin sayısının 1998-2006 dönemine göre artıĢı geliĢ-tirilen bilgileri ifade 
etmektedir. Bu canlılardan memeli, kuĢ ve ve amfibi (suda ve karada yaĢayan) türlerin enaz 
%10‟una ait kapsamlı ekoloji bilgileri; ormana bağımlıve bilinen omurgalıların ve damarlı 
bitkilerin ise yaklaĢık %60‟ına ait ekoloji bilgileri azdır. Ormandaki omurgasızlar, mantarlar, 
yosunlar ve likenler hakkında çok az bilgi vardır. Ormanlardaki türlerin 1287 adedi Çevre 
Koruma ve Biyolojik ÇeĢitliliği Muhafaza Kanununa (1999) göre hassas, nesli tehlikede veya 
tükenmekte olarak listelenmiĢtir. Bu rapor döneminde 39 tür veya alttür listeden çıkarılımıĢ ve 
67 tür eklenmiĢtir. 

Ormanda yaĢayan türlerden genetik değiĢimlerine ait veri alınabilenlerin sayısı eski rapordan 
bu yana artmıĢtır, ancak henüz yetersizidir. AraĢtırma-lar, ormandaki türlerden nispeten 
azının nüfusları içindeki genetik değiĢim-ler ve dağılıĢ örneklerini göstermektedir. Koruma 
tedbirleri, tabii bitki örtüsünün kalıntı yamaları arasındaki bağlantıların ve tabiatı koruma 
bölgelerindeki orman sahalarının artırılmasına, yerli türlere yönelik tehditlerin yönetimine ve 
nesli tehlikede olan türlerin kurtarılmasına yardımcı olmaya odaklanmaktadır.  

Genetik kaynakları koruma planlarında kereste ve yağ üretilen 40'dan fazla yerli tür vardır ki 
2003 Raporuna göre %70 artmıĢtır. ArtıĢın sebebi daha kuru ortamlarda yapılan tarım -
ormancılığında kullanılan türlerdir. Ağaç ısla-hı ve genetik geliĢtirme programları, tehlike 
altındaki ticari olmayan türler dâhil tabii orman genetik kaynaklarını koruyacak Ģekilde 
geniĢlemektedir. 

3) Ormandan Üretilen Suyun Kalite ve Miktarını Artırma ÇalıĢmaları 



 

Devlet ormanlarının 30 milyon hektardan fazlası (toplam ormanların %20‟si), çoğu tabiatı 
koruma sahalarında olmak üzere, toprak ve su dâhil koruma maksatlı yönetilmektedir. Ġdari 
bölgelerin çoğunda, iĢlemlerin toprak erozyonundaki payını ve toprağın fiziki özelliklerine 
etkilerini azaltacak ve suyun miktar ve kalitesini iyileĢtirecek tedbirlerin belirtildiği uygulama 
rehberleri veya diğer araçlar, ormanları tahrip eden çeĢitli iĢlemlere tatbik edilmektedir. 

4) Yangın, Kuraklık ve Ġklim DeğiĢikliğinin Ormana Etkilerini Yönetmek Zordur  

Rapor döneminde bölgelere göre ağaç sağlığını cidden etkileyen Ģiddetli kuraklıktan geniĢ 
sahalar etkilenmiĢtir. Ġklimde beklenilen değiĢiklikler, or-manları, ormandaki üretimi, yangın, 
hastalık ve zararlıların sıklık ve Ģiddeti-ni derinden etkileyebilmektedir. Avustralya ormanlarını 
tehdit eden birçok yabancı canlı bu rapor döneminde Avustralya kıyılarına yaklaĢmıĢ ve etkili 
tecritin (karantina) önemi artırmıĢtır. Bazıları çok Ģiddetli olan yangınlar 2001-02 ve 2005-06 
döneminde G. Avustralya'da 24,7 milyon ha ormanıtahrip etmiĢtir. Bunun 20 milyon hektarı 
plansız (yabani); 4,7 milyon hektarıise planlı (yani, denetimli) yangınlar ile tahrip olmuĢtur. 

Bu dönemde geniĢ yabani (orman) yangınları, toprak erozyonuna yol açmıĢ ve orman 
yöneticilerinin karĢılaĢtıkları meselelerin artmasıyla, orman iĢletme süreleri boyunca su 
kalitesi etkilenmiĢtir. Buna bağlı olarak, tabii büyümenin on yıllardır etkilenen havzalardaki su 
verimi azalacaktır. 

5) Ülke Ağaçlandırma Sahaları% 12 Arttı 

Rapor döneminde ağaçlandırma sahaları 1,63 milyon hektardan 1,82 mil-yon ha olmuĢtur. 
ArtıĢın tamamına yakını yapraklılardadır (çoğu kâğıtlık) ki 2000 yılında 503.000 ha iken 
2006‟da 807.000 hektara ulaĢmıĢtır. ġimdi ülkede tomruğun 2/3‟ünü ağaçlandırmalar 
üretmektedir. Tabii ormanlardaki odun üretiminin uzun vadeli azalmasına bağlı olarak, 
sahaları ikiye katlanan ağaçlandırma ormanlarının yayılmasıyla bu payın artması 
beklenmektedir. Ağaçlandırma sahalarının büyümesi bazı bölgelerde istihdam imkânı-nı 
artırmaktadır. Halkın su tüketimine dair endiĢeleri de artmıĢtır. Ağaçlan-dırmaların kullandığı 
su tuzlu yörelerde su seviyesini azaltarak çevreye faydalı olabilmekte; ama sulu tarım gibi 
diğer kullanımlar için su temini ise bazen kötü etkilenmektedir.  

 

Resim-1: Avustralya‟nın toplam ağaçlandırma sahaları (2000-2006) 

6) Ülkede Sera Gazı Salımlarını Gidermede Ormanların ve Orman Sanayinin Payı Arttı 

Avustralya ormanları atmosfere saldığı sera gazlarından daha fazlasınıtutmakta ve böylece 
ülkenin dünya sera gazları salımındaki payını dengelemesine yardımcı olmaktadır. 2005 
itibarıyla, ülkenin toplam sera gazısalımının %3,5‟ini ağaçlandırmalar ve %5,5‟ini tabii 
ormanlar dengelemektedir. AhĢap ürünlerin depolaması da ek % 1‟i tutmaktadır. Yönetilen 
tabii ormanlarda tutulan karbon 43,5 milyon ton karbondioksit (CO2) eĢdeğeri idi. Tarım ve 
Ģehir geliĢme amaçlı orman açmalarına bağlı sera gazı salımları, 2002 yılında 70 milyon ton 



 

CO2 eĢdeğeri iken azalarak 2005 yılında 53,3 milyon ton olmuĢtur ve ülkenin toplam sera 
gazı salımının %9‟udur. Yerli (doğal) ormanlarda odun üretimi ile uzaklaĢtırılan karbon 
miktarı nispeten sabit kalmıĢ ve salınan miktar bunun yaklaĢık 2 kat fazlasını karĢılamıĢtır. 
Bu dönemde tabii ormanlardaki geniĢ (ve denetimsiz) yangınlar atmosfere büyük miktarlarda 
sera gazları salmıĢtır. Zamanla, bu salımlar yeni orman-ların büyümesi ile dengelenecektir. 
Eyaletler, bu dönemde ormanlarda ve diğer bitki örtüsünde tutulan karbonun mülkiyet 
haklarını sağlayacak mev-zuatı uygulamaya baĢlamıĢtır. 

7) Devlete Ait Tabii Ormanlarda Odun Üretiminin Devamlılığı 

Tasmanya‟da, devlete ait çok amaçlı tabii ormanlardan sürdürülebilir odun üretimi kısa vadeli 
orman yönetimi stratejileri doğrultusunda biraz dalgalıdır; uzun vadeli kereste üretimi ise 
olumsuz etkilenmeyecektir. Bu tabii ormanlarda odun üretimi 1992-1993‟ten 2005-2006‟ya 
kadar Yeni Güney Galler, Victorya ve Batı Avustralya eyaletlerinde öngörülen sürdürülebilir 
seviyeden bile az olmuĢtur. 

Birçok idari bölge, uygun sahaların azalıĢı, orman kısıtlamalarının artıĢı ve sürdürülebilir 
verimin yeniden ve azalacak Ģekilde hesaplanmasıyla toplam üretimi bu dönemde 
azaltmıĢtır. Devlete ait çok amaçlı iĢletilen tabii ormanlarda odun üretiminde odun dıĢı 
değerleri koruyacak önemli Ģartlar vardır. Bu ormanlarda üretim sonrasındaki gençleĢme 
baĢarısı, bilgileri alınabilen eyaletlerde yüksek (%85 üzeri) olmuĢtur; standartların elde 
edilemediği sahalarda ise düzeltici çalıĢmalar yapılmıĢtır.  

8) Artan Odun Üretimine Rağmen Kereste Ürünleri Ticaretinde Önemli Açık Var 

Ağaçlandırma sahalarından üretilen tomruk %28 armıĢ; 2006-2007‟ya kadarki 5 yılda tabii 
ormanlardaki üretim ise % 14 gerilemiĢtir. Ormanlarda ve ağaçlandırma sahalarında üretilen 
odunların gayrısafi değeri %11 artmıĢtır. Avustralya orman ürünleri sanayinin cirosu 2000-
2001 ve 2005-2006 arasında yaklaĢık %10 artarak 19 milyar doları geçmiĢtir. Odun ürünleri 
ticaret açığı 2001-2002 yılında 1,7 milyar $ iken 2006-2007 yılında artarak 1,9 milyar $ 
olmuĢtur. Ġthal orman ürünlerine 1 Temmuz 2003‟ten itibaren %0-% 5 vergi konmuĢ; az 
geliĢmiĢ ülkelerin mallarına ise kısıtlama (kota) kaldırılmıĢtır.  

Atık kâğıt ve kereste ürünlerinin yıllık atıklardaki payı 6,5 milyon ton olup dönüĢüm oranları 
sırayla %53 ve %30‟dur. Ġhraç edilen geri dönüĢümlü kâğıt miktarı Çin'in artan talebiyle %250 
artmıĢ ve 1,1 milyon tona çıkmıĢtır. 

9) Orman ĠĢlevlerine Yönelik Dikkatler, Karbon Salımı Ticaret Düzeninin Kurulması Dahil, 
ArtmıĢtır 

Eyaletlerin çoğu, orman hizmetlerine daha çok dikkat etmekte, hukuki ve idari yenilikleri 
yapmakta ve bu gibi hizmetlere yönelik mali teĢvikleri geliĢti-recek programları 
oluĢturmaktadır. Milli karbon salımı ticaretine ait düzeni kurma çalıĢmaları vardır ve 
Avustralya ormancılığına önemli etkiler yapabilecektir.  

10) Orman Yönetimine Avustralya Yerlilerinin Katılımı 

Yerlilerin yönettiği orman arazileri (21 milyon ha) ülke ormanlarının %13‟üdür. Ülkenin bir 
Yerliler Ormancılık Stratejisi vardır. Eyalet ve bölge yönetimlerinin çoğundaki arazi 
Ġdarelerinin yerli halkta kapasite oluĢturmak üzere, yerlilerin istihdamına yönelik hedef leri 
vardır. Yetki bölgelerindeki hukuki düzenlemelerin hedefi yerlilere ait bölgelerin ve önemli 
yerleri belirleyip korumaktır. Yapılarıve yerlilerin ormancılığa katılımını kolaylaĢtırmak için 
yerli topluluklara ekonomik fayda sağlanmakta; katılımı kolaylaĢtırmaya ve yerlilere iktisadi 
faydalar sağlamaya yardımcı olacak yapılar kurulmakta-dır. Tabiatıkorunma ve ticari kereste 



 

üretimi ile sorumlu devlet dairelerinde çalıĢan yerlilerin sayısı bu dönemde artmıĢtır. Aynı 
dönemde tabii kaynaklara ait yönetim kurullarında ve diğer orman paydaĢı ortamlarda yerli 
halk (eskisinden) daha fazladır. Yerliler, odun dıĢıorman ürünlerini çoğunlukla geleneksel 
(gıda ve ilaç gibi) ve (el sanatları gibi) ticari amaçlar için kulla-nacaklarına güvenmektedirler. 
Yerlilerin kendi arazilerini kullanması anlaĢ-ması, vb. sayesinde tabii yapı güçlendiği için 
ormanların yerliler için ifade edebileceği değerler ve yerli toplumların esnekliği artmıĢtır.  

11) Ağaçlandırma, AhĢap Üretim Tesisleri ve AraĢtırma Yatırımları 

Yeni orman sanayii tesislerine yapılan yatırım birkaç milyar $ iken, ağaç-landırmaları 
geliĢtirme yatırımları 2002-2006 döneminde artıp 902 milyon $ olmuĢtur. Raporlara geçen 
ormana ait Ar-Ge harcamaları 2000-2001 ve 2004-2005 döneminde 17,5 milyon dolar azalıp 
198,5 milyon $ olmuĢtur. Bunun, 79 milyon $ iken, 108 milyon dolara çıkan kısmı imalat 
araĢtırmala-rına aittir. Milli raporlardaki odun üretimine yönelik orman yetiĢtirme ve or-man ile 
ilgili çevre araĢtırmalarına ait yatırımlar ise azalmıĢtır.  

Orman araĢtırmalarında genel iĢbirliğini ve eĢgüdümü geliĢtirmek için, Avustralya merkezi, 
eyalet ve bölge idarelerine ait kuruluĢlar Ģu temel araĢ-tırma önceliklerini geliĢtirmiĢlerdir: 
Ġklim değiĢikliğinin orman yönetimine etkileri, su kaynakları yönetiminde ormanların yeri, 
Avustralya‟daki orman-ların çok amaçlı yönetilmesi; ormanların sağlığı, biyogüvenliği ve 
orman ürünleri. 

Eyaletlerin arazi temizliğinden caydırılması; özel tabii ormanların yönetimini geliĢtirecek 
teĢvikler ve karbon-kredi programları gibi politikaları, orman koruma, orman yetiĢtirme ve 
ahĢap sanayilerde yatırımı özendirmiĢtir. Devlet, havzadaki kaynakları koruma yolu olarak 
ormanlaĢtırmayı ve geliĢmiĢ orman yönetimini teĢvik için piyasa esaslı yapıları ve teĢvikleri 
geliĢtirmiĢtir. Ağaçlandırma sahalarında kereste üretimine uygun tabii ağaç serveti dâhil 6 
çeĢit çevre varlığı milli ve iĢkolu bilânçolarında hesaplanmıĢtır. Bu iki varlığın değerleri 1997- 
2005 döneminde yıllık ortalama fiyat olarak sıras ıyla %5,6 ve %3,8 büyümüĢtür. 
 
Ormanlar, Avustralya‟lının önemli bir tartıĢma konusudur. Ağaçlandırma sahalarının ve kâğıt 
hamuru fabrikaları dâhil yeni ahĢap iĢleme altyapıs ının tavsiye edilen geniĢlemesi, önemli 
istihdam sağlayabilecektir. Fakat bunlar ın sosyal ve çevre etkileri hakkında da toplumun 
endiĢeleri vardır. 

12) Orman Sahalarının Rekreasyona Dönük Faal Yönetme Stratejileri  

Orman Ġdarelerinin, orman sahalarınıyüksek rekreasyon ve turizm amacıy-la iĢletmeyi 
sağlayacak stratejileri vardır. Devlete ait çok amaçlı ve tabiat koruma maksatlı ormanların 
büyük bölümüne halk rekreasyon veya turizm için gidebilmektedir. Buralara ziyaretçi 
rekreasyon merkezleri ve ağaçla çevrili yürüyüĢ yolları, vb. tesisler bu dönemde yapılmıĢ 
veya mevcutlarıgeliĢtirilmiĢtir. Bilgi toplanabilen bu sahalarda rekreasyon ve turizm için ulaĢı-
labilen bölümlerinin sayıları bu rapor döneminde artmıĢ veya aynıkalmıĢtır. 

13) Orman Sanayide Ġstihdam ve GeliĢmeler Bölgelere Göre Farklıdır  

Orman sanayindeki doğrudan istihdam 2001-2002 ve 2006-2007 döneminde biraz artmıĢtır. 
Kereste üreten ve tüketen iĢletmelerdeki istihdam ise 2006 yılında 120.000 kiĢi tahmin 
edilmiĢtir. Odun sanayindeki toplam yıllık ücret ve gelirler 2000-2001 yılında 2 milyar $ iken 
artmıĢ ve 2004-2005 döneminde 3 milyar dolar olmuĢtur. Odun ve orman ürünleri sanayinde 
yaralanma ve ölüm oranı 2000-2001 ve 2002-2003 döneminde azalmıĢtır; 1.000 çalıĢan 
baĢına 48,9 iken 37,2‟ye inmiĢtir. Orman sanayi ve ormanla ilgili diğer iĢkolları 
(turizm, milli park yönetimi, vb) bazı bölgelerde önemli miktarda doğrudan ve dolaylı istihdam 
sağlamıĢtır. 



 

Ana istihdam kaynağı olan orman sanayine bağımlılık bazı bölgelerde (G. Avustralya, Doğu 
Gippsland ve Tasmanya hariç) gerilemiĢtir. Avustralya'-daki genel eğilime uygun olarak 
ormana bağımlı bölgelerin nüfusları, çok az artıĢın olduğu Mount Gambier, Orbost, Oberon 
ve Tumut hariç, sabittir veya azalmaktadır. ÇalıĢma çağındaki kiĢilerin sayısı birçok bölgede 
azalmıĢtır. 

14) Orman Yönetimine ait Güçlü Düzenlemeler 

Bu dönemde, ormanların korunmasınıve sürdürülebilir yönetimini sağlaya-cak hukuki yapı, 
devam eden bölge orman anlaĢmaları ve bitki örtüsünü temizlemedeki yeni tedbirler ve 
ormancılık gibi arazi kullanımlarına ayrılan suyu azaltma uygulamaları sayesinde 
güçlendirilmiĢtir. Birçok idari bölgede, orman uygulama kuralları veya diğer araçlar devamlı 
geliĢmiĢ ve ormana zararlı birçok iĢ konularına uygulanmıĢtır.  

15) Üçüncü Taraf Orman Sertifikalama ve Orman Yönetiminin Denetimi Hızla Yayıldı 

Eylül 2007 itibarıyla tabii ormanlarda ve ağaçlandırma ormanlarında 9 milyon hektarı aĢan 
orman sertifikalamanın, iyi orman yönetimini göstermek ve pazara eriĢim amaçı kullanılması 
hızla yayılmaktadır. Çok amaçlı devlet ormanlarının büyük bölümü ve özele ait bazı tabii 
ormanlar, dıĢ onaylı, or-man yönetiminin planlanma ve uygulanmasına bütüncül bir yaklaĢımı 
sağ-layacak olan çevre yönetim sistemlerine uygun yönetilmektedir.  

 

Resim-2: Avustralya‟nın 2003-2004 ve 2006-2007 döneminde sertifikalıormanları 

16) Devlete ait Çok Amaçlı Ormanlarda ve Bazı Tabiat Koruma Sahala-rında GeliĢmiĢ ve 
Kaliteli Veriler Vardır; KiralanmıĢ ve Özel Ormanlarda ise Yetersizdir 

Raporlama eğilimleri, hala değiĢkendir; ama genel olarak 2003‟ten beri iyileĢmiĢtir. En iyi 
bilgiler devlete ait çok amaçlıormanlardan ve bazı doğa koruma sahalarından 
alınabilmektedir. En büyük veri eksikliği ise kiralan-mıĢ ve özel yerli ormanlardadır. 

Kaynak: Australia's State of the Forests Report (SOFR, 2008), 268s., Ta-rım, Balıkçılık ve 
Orman Bk. (DAFF) Yayını, ISBN: 1 921192 24 0.  

Ġçindekiler 

1. Biyolojik çeĢitliliğin Korunması, 52 s. 
2. Orman ekosistemlerinde üretim gücünün geliĢtirilmesi,16 s. 
3. Ekosistemlerin sağlık ve canlılıklarının korunması, 18 s. 
4. Toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliĢtirilmesi, 24 s. 
5. Ormanların dünya karbon döngüsündeki payının geliĢtirilmesi, 12 s. 



 

6. Toplumların ihtiyaçlarını karĢılamak üzere (ormanların) sosyal ve iktisadi faydalarının 
korunması ve geliĢtirilmesi, 60s. 

7. Ormanların korunmasına ve sürdürülebilir yönetimine ait hukuki, idari ve iktisadi 
düzenlemeler, 24s. 

EKLER, 19 sayfa Ek-A: 8 s., Montreal Sürecindeki Göstergeler ile Avustralya‟nın (SOFR2003 
ve 2008) KarĢılaĢtırılması 

Ek-B: 4s, Gösterge 1.1d: Fragmentation Metrics, Parçalanma Metrics 

Ek-C: 1 s., Gösterge 1.3.a; Ormanlardaki Nesli Tehlike Altında Bulunan Türler Ek-D: 4s, 
Hayvan, Böcek ve Mantarların Ekosistemlerin Sağlığına Etkileri  Ek-E: 2s., Avustralya‟nın 
Odun DıĢı Orman Ürünleri Hasadına Ait Mevzuatı1.Ġlkeye ait Örnek ÇalıĢmalar, 3s (ÇalıĢma-
13: Recovery plans in 

S.Australia, 1s; ÇalıĢma-14: Okaliptus henthamii, 0.5s; ÇalıĢma-16: Gene flow studies 
for Acacia saligna and Eucalyptus loxophleba, 0.5s; ÇalıĢma- 

17: Breeding E.globulus in the Southern Tree Breeding association; ÇalıĢ-ma-18: E.gunni 
subsp. divaricata ex-citu seed orchard and conservation plantings in Tasmania)  

1. Ġlkeye ait Örnek ÇalıĢmalar , 2s (ÇalıĢma-19: Reductions in sustainable yield in 
W.Australia) 

2. Ġlkeye ait Örnek ÇalıĢmalar , 2s (ÇalıĢma-24: Guava rust; ÇalıĢma-25: Pine pitch 
canker ; ÇalıĢma-27: Tumut fire salvage operations) 

3. Ġlkeye ait Örnek ÇalıĢmalar ; 4s (ÇalıĢma-38: Water for Sydney; ÇalıĢma-40: Billy-
goat plum; ÇalıĢma-41: Asian water buffalo, ÇalıĢma-48: Tasmania, ÇalıĢma-50: 
Tasmania‟s approach to cultural heritage in forests, ÇalıĢma-55: The “Think safe, act 
safe, stay safe” campaign in New South Wales) 

4. Ġlkeye ait Örnek ÇalıĢmalar , 3 s (ÇalıĢma-60: Forest education and awareness in 
W.Australia; ÇalıĢma-61: Forest education and awareness in New South Wales; 
ÇalıĢma-62: Forestry skills in the Green Triangle; ÇalıĢma-63: Tasmania‟s Forest 
Practices Authority, ÇalıĢma-66: TASVEG: Tasmania‟s reporting system). 
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http://adl.brs.gov.au/anrdl/metadata_files/pe_brs90000001997.xml 

2. Rapor, A. Wilson BRS, J. Talbot, (DAFF), Australia's State of the Forests 
Report 2003, http://adl.brs.gov.au/anrdl/metadata_files/pe_brs90000003038.xml 

 

 

 

 

 

 



 

KARAYOLU AĞAÇLANDIRMASI VE ELMADAĞ YOLU ÖRNEĞĠ 

Ahmet DEMĠRTAġ* Talat AKILLILAR* 

*Kırsal Çevre Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği üyeleri; ĠletiĢim: e -posta: porsugum@yahoo.com 
takillilar@gmail.com 

ÖZET 

Karayolu ağaçlandırmalarının trafik düzenini güvenli bir biçimde gerçekleĢtirme yanında 
yolun ömrünü uzatma ve güzellik katma iĢlevini yerine getirdiği söylenebilir. Eskiden yapılmıĢ 
ve günümüzde yapılmakta olan ağaçlandırmaların bu iĢlevi yerine getirmede ne derecede 
baĢarılıolduğu yol özelinde ayrı ayrı irdelenmelidir. Karayollarında ve Otoban kenarlarında 
yapılmıĢ olan ağaçlandırma çalıĢmaları küçük parçalar biçimde olsa da sıkça 
rastlanmaktadır. GeçmiĢ yıllarda yapılmıĢ, günümüzde çarpıcıgörünümler sergileyen 
çalıĢmalar da vardır. Muğla-Marmaris yolu üzerinde ökaliptus (Eucalyptus 
camaldulensis Dehn), Mersin-Erdemli yolu üzerinde yapılmıĢ demir ağacı (Casuarina 
equisetifolia L.), Ankara-Konya yolu üzerindeki yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.) 
ağaçlandırmalarıbunlardan bazılarıdır; görenlerin belleğinde önemli yer tutar ve geleceğe 
yönelik olarak çıkarılacak derslerle doludur. Yolu iki taraftan kapatıp yeĢil bir tünele benzeyen 
Marmaris yolu ile yolun iki tarafında yüksek yeĢil duvar oluĢturan Erdemli yolu 
ağaçlandırmaları irdelenmeye değer. Bozkırın en kurak bölgesinde yer alan Ankara-Konya 
yolunda yalancı akasya, diĢbudak gibi türlerle oluĢturulmuĢ yeĢil adacıkları da belirtmek 
gerekir. Bu çalıĢmada; Karayolu kenarlarında, Ģevlerinde ve çevresinde yapılan 
ağaçlandırmaların amacı/amaçları ile ağaçlandırmalarda gözetilecek ölçütler açıklanmaya 
çalıĢılacak, bu bağlamda; Ankara-Samsun yolunun Elmadağ-Kayadibi arasındaki 
ağaçlandırma çalıĢmaları irdelenecektir.  

Anahtar Sözcükler: Karayolu ağaçlandırması, Ağaçlandırma, Elmadağ yolu  

HIGHWAY FORESTATION AND ELMADAG ROAD SAMPLE  

SUMMARY 

Highway forestations serve the purpose of achieving order in traffic in a safe way as well as 
prolonging the service life of the road and adding beauty to it. To see how the forestations 
done previously and being done today have successfully served this purpose, it should be 
examined separately on every particular road. The forestation works done on Highways and 
Freeway sides are found frequently, even though they are done in small portions. There are 
also works done in previous years, which exhibit remarkable views today. Some of these 
forestations are; Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn) on Muğla-Marmaris road, She 
Oak (Casuarina equisetifolia L.) on Mersin-Erdemli road, Acacia (Robinia pseudoacacia L.) 
on Ankara-Konya road. These forestations make a significant impression on people who 
have seen them and they hold lessons to be learned for the future. The forestation that cover 
the road from two sides imitating a green tunnel on Marmaris road, and the forestation that 
creates high green walls on two sides of the Erdemli road are worth being studied. It is also 
important to emphasize the green isles created with species like Acacia and Ash Tree, along 
the Ankara-Konya road which is located on the most drought region of the steppes. In this 
study; we will try to explain the purpose/purposes of forestations done on Highways sides, 
slopes and surroundings and the criteria that need to be taken into consideration in the 
forestations; and in this sense the forestation works done between Elmadag-Kayadibi route 
on the Ankara-Samsun road will be examined. 

Keywords: Highway forestation, Forestation, Elmadağ Road 



 

GĠRĠġ 

Ġnceleme konusu olan Elmadağ-Kayadibi arasında kalan karayolu yaklaĢık 10 km 
uzunluğunda, iki Ģeritli, geniĢ ve derin kazı alanı olan bir yoldur. Elmadağ 1135 m yükseltili, 
karasal iklim koĢullarının yaĢandığı bir ilçedir. Yol ilçenin güneyindeki Çaykur Mevkisinden 
itibaren iniĢe geçerek Kayadibi yönünde uzanmaktadır. Sözü edilen yol 1164 m yükseltideki 
Çaykur Paketleme KuruluĢu önünden baĢlayıp 850 m yükseltili noktaya değin uzanmaktadır. 
Eğimi fazla olan dağlık bölge kuzey-kuzeydoğu bakıda yer almaktadır. AçılmıĢ olan Ģevlerin 
yapısından; kalkerli ve yer yer killi arazi özelliğinde olduğu anlaĢılmaktadır. Ağır kil 
yapılarının olduğu Ģevlerde toprak kaymaları vardır. Bu kaymalardan en büyüğü ise 
yükseltinin azaldığı, demiryolu hattına yakın olan, KurbağalıĠstasyonu bölgesinde 
bulunmaktadır. Kaymayı durdurmak için uzun zamandır çalıĢma yapılmakta ve büyük 
harcama yapıldığı sanılmaktadır. Kayma nedeniyle bu kısımda ulaĢım tek Ģeritten 
yapılabilmektedir. Kayma karayolu ile demiryolu arasında olduğundan her iki yolu da tehdit 
etmektedir. Yol 2009 yılı Aralık ayında hizmete açılmıĢtır. Yer yer çalıĢmalar sürmektedir. 
Belirtildiği üzere geniĢ ve derin kazı alanı olan yoldaki Ģevlerde Ģiddetli erozyon vardır. 
YağıĢla aĢağı doğru akan toprağı durdurmaya yönelik; bitkilendirme, otlandırma (canlı 
önlem) ile sekileme (cansız önlem) gibi çalıĢmalar yapılmamıĢtır. Bunun yerine erozyonun en 
az gerçekleĢtiği Ģevin baĢlangıcısayılabilecek yukarı bölümde ve Ģevden daha yukar ıda 
ağaçlandırma yapılmıĢtır. Ağaçlandırma çalıĢmaları, yolun hizmete açılmasından hemen 
önce yapılmıĢtır. Sözü edilen yol daha önce var olan yolun (günümüzde kullanılmamaktadır) 
daha yukarısında, yer yer ona koĢut olarak yapılmıĢtır. 10 km‟lik güzergâhta yolun iki 
yanında küçük park alanları ile refüjün geniĢlemesi sonucu kazanılan alanda da 
ağaçlandırma yapılmıĢtır. 

Yola iliĢkin olarak ilk gözlem Haziran 2010 tarihinde yapılmıĢ, dikilmiĢ olan fidanların 
çoğunun kuruduğu ve sarardığı belirlenmiĢtir. Ġkinci olarak 14 Eylül 2010 tarihinde Ahmet 
DemirtaĢ ve Talat Akıllılar tarafından incelenmiĢtir. Ġncelemeye 1164 m yükseltili Çaykur 
Paketleme KuruluĢu önünden baĢlanmıĢ, aĢağı doğru yürüyerek son noktaya kadar 
varılmıĢtır. Yolun iki yanına dikilmiĢ olanlar ile park alanları ve refüjdeki fidanların türü, boyu, 
dikim yeri, dikim aralığı, kuruyan ve canlı olanları (tutanları) tek tek sayılarak belirlenmiĢtir. 
Ġncelemede güzergâhın toprak yapısı, erozyon durumu, Ģevdeki önlemler, çevrenin doğal 
bitki örtüsü ve Ģimdi terk edilmiĢ olan eski yolda dikilmiĢ olan ağaçlar belirlenmiĢtir. 

I- Durum 

Sözü edilen yol dağın eğimi fazla olan kuzey-kuzeybatı bakılı yamacına yapılmıĢtır. Arazinin 
kalkerli (kireç taĢı) ve yer yer killi yapıda olduğu anlaĢılmıĢtır. Gözle yapılan bu belirleme iki 
yerden alınan toprağın analiz ettirilmesiyle doğrulanmıĢtır. Ġki toprak örneğinin Ġç Anadolu 
Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü‟nde yapılan analizinde; kil, killi tın yapıda olduğu. pH ise: 
7,99 ve 8,73 olduğu belirlenmiĢtir. Yol kenarlarında ve yakın çevrede doğal olarak yetiĢen 
ağaç ve ağaççık türlerinin; tüylü meĢe (Quercus pubescens Willd), boylu ardıç (Juniperus 
excelsa Bieb), ahlat (Pyrus elaeagnifolia Palas), alıç (Crataegus orientalisPalas), yaban 
bademi (Amygdalus sp.), yunus eriği (Prunus divaricata Ledep), karamuk (Berberis sp.), 
cehri (Rhamnus sp), kuĢburnu (Rosa canina L.), boruk (Jasminum fruticans L.), dağ 
muĢmulası (cotoneaster sp.), karaçalı (Paliurus spina-christi Miller), yabani sinamaki 
(Colutea cilicica Bois), deniz üzümü (Ephedra major), menengiç (Pistacia terebinthus L.) 
olduğu belirlenmiĢtir. 

ġimdi terk edilmiĢ olan eski yol kenarında dikilmiĢ olan ağaç türlerinin; iğde (Elaeagnus 
angustifolia L.), kokarağaç (Ailanthus altissima Miller), diĢbudak (Fraxsinus excelsior L.), 
kumiğdesi, yalancı iğde (Hippophae rhamnoides L.) olduğu ve iyi geliĢme gösterdiği 
belirlenmiĢtir. 



 

2009 yılında yolun hizmete açılıĢından önce dikilmiĢ olan fidanların çoğunluğu toros sediri 
(Cedrus libani Rich.) dir. Dikilen fidanların ortalama çapı 12 cm boyu ise 275 cm‟dir. 
Dikimlerde arazideki toprak yapısı, derinlik, eğim, bakı değiĢtiği halde bu değiĢikliğe 
bakmaksızın baĢlangıçtan bitiĢ noktasına değin yolun iki kıyısına sedir fidanları dikilmiĢtir. 
Yol kıyısına dikilen 969 adet sedir fidanından 695 tanesi kurumuĢtur. Bu sonuçlar; dikilen 
sedirlerin %72 sinin kuruduğunu, %28‟inin tuttuğunu göstermesi yönünden çarpıcıdır. Öyle ki 
1087 m yükseltideki viyadükten aĢağıya iniĢte sağ tarafa dikilmiĢ 45 adet sedirin tümü 
kurumuĢtur. BaĢlangıç noktasına 500 metre uzaklıktaki Ģeve dikilmiĢ olan 17 adet sarıçamın 
(Pinus silvestris L.) 9 tanesi tutmuĢ, 8 tanesi kurumuĢtur. AynıĢeve dikilmiĢ 16 adet 
karaçamın (Pinus nigra Arnold) 15 tanesi tutmuĢ 1 tanesi kurumuĢtur. Güzergâhta Kurbağalı 
Tren Ġstasyonu‟ nun baĢlangıç ve bitim noktasına yakın olan ve karayolunun iki yanında park 
ağaçlandırması yapılmıĢtır. Parklarda geniĢ yapraklı ağaç türleri dikilmiĢtir. Yükseltinin 
azaldığı son noktaya yakın yerde refüjün geniĢlemiĢ olduğu alanda da çoğunlukla geniĢ 
yapraklı ağaç türleri dikilmiĢtir. Refüje dikimli olan geniĢ yapraklı türlerin tutma oranı yüksek 
olmasına karĢın, 40 adet toros sedirinden 34 adedi kurumuĢ, 6 adedi tutmuĢtur. 

Yolun iki yanında Ģevin bitip doğal topoğrafyanın baĢladığı yerlerde boydan boya sedir 
dikilmiĢtir. Bazıyerde karaçam ve sarıçam dikilmiĢtir. DikilmiĢ olan fidanları kuruyan ve tutan 
miktarları çizelgede gösterilmiĢtir. Sözü edilen alana geniĢ ve iğne yapraklı ağaç türlerinden 
toplam olarak 1323 adet fidan dikilmiĢ bunların 750 tanesi kurumuĢ, 573 tanesi tutmuĢtur. 
Kuruma oranının en tüksek olduğu türler; toros sediri ve sarıçamdır.  

Çizelge: Elmadağ-Kayadibi Arasındaki Yol Boyunda DikilmiĢ Fidanların Türleri Ġle Canlı Ve 
Kuruma Durumları 

Türü Türü Türü Türü Türü 

Toros sediri Karaçam Sarıçam Y.Akasya G. Kandili 

Canlı Kuru Canlı Kuru Canlı Kuru Canlı Kuru Canlı Kuru 

274 695 79 17 9 11 33 6 16 5 

Türü Türü Türü Türü Türü 

D.Y.Akçaağaç Süseriği DiĢbudak Süselması Kokarağaç 

Canlı Kuru Canlı Kuru Canlı Kuru Canlı Kuru Canlı Kuru 

47 - 16 5 17 1 17 2 7 - 

Türü Türü 

Ġğde J. Kurtbağrı 

Canlı Kuru Canlı Kuru 

42 8- 16 - 

Açıklama 

1) Karayolu ağaçlandırması kapsamında tür seçimi yanlıĢ yapılmıĢtır. Bu nedenle dikilen 969 
toros sediri fidanından 695 tanesi kurumuĢtur. Kurumanın nedeni tür seçimin yanlıĢ olması 
yanında uygun olmayan orijinden getirilmesi veya dikim tekniğine uyulmamıĢ olması ile 
açıklanabilir. Dikimler 10 km‟lik güzergâhta değiĢen toprak yapısı dikkate alınmadan 
yapılmıĢtır. Dikimlerde özenli davranılmamıĢ, dikim tekniğine uyulmamıĢtır. Kimi fidanların 
torbasından çıkarılmadan plastik torbasıyla birlikte dikildiği belirlenmiĢtir. 



 

2) DikilmiĢ olan iğne yapraklı ağaç türleri içinde en baĢarılı sonuç karaçamda alınmıĢtır. 
Ankara ve Elmadağ çevresinde doğal olarak yetiĢen tür olması, baĢarıdaki en  önemli etken 
olmalıdır. 

3) DikilmiĢ olan 20 adet sarıçamın 11 tanesi kurumuĢ 9 tanesi tutmuĢtur. Ekolojik koĢullar 
dikkate alındığında sarıçamın doğru bir seçim olmadığı kurumada yanlıĢ seçimin payı olduğu 
söylenebilir. 

4) Yolun gidiĢ ve geliĢ yönünde oluĢturulmuĢ parklarda geniĢ yapraklıağaç türleri dikilmiĢtir. 
DiĢbudak yapraklı akçaağaç (Acer negundo L), diĢbudak (Fraxsinus excelsior) Japon 
kurtbağrı (Ligustrun japonica L.), kokarağaç (Ailanthus altissima Miller) fidanlarının tümü 
tutmuĢtur. 

Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.), güvey kandili (Koelreuteria paniculata Laxm.), 
süs eriği (Prunus cerasifera), süs elması (Malus floribunda) iğde (Elaeagnus angustifolia L.) 
türlerinin büyük çoğunluğu tutmuĢtur. 

5) Çizelgeden rahatça anlaĢılacağı gibi dikilmiĢ olan ibreli ve geniĢ yapraklı 1323 fidanın 750 
tanesi kurumuĢ, 573 tanesi tutmuĢtur. 

6) Fidanlar Ģevlerin üst kısmı ile refüjlere dikilmiĢtir. Erozyonun ve toprak kaymasının olduğu 
Ģevlerde önlem alınmamıĢ, ağaçlandırma ve yeĢillendirme yapılmamıĢtır. Toros sedirlerinin 
bazılarıĢeve çok yakın dikildiğinden büyüdükleri var sayılsa bile sert rüzgârda devrilme riski 
taĢımaktadır. 

7) Çoğunluğu tek sıra dikilmiĢ ve %72‟ si kurumuĢ olan sedir fidanlarının yakınına “Makimsan 
Hatıra ormanı” yazan tabela dikilmiĢtir. Belirli sayıda fidan dikip adına orman denilmesi; en 
azından orman kavramını sulandırmak, hafife almak anlamına gelir. Bunun yerine “Makimsan 
Ağaçlandırması” denmesi daha doğru olurdu.  

Sözü edilen karayolunda yapılan ağaçlandırma çalıĢması yerinde incelendikten sonra; bilgi 
edinme hakkı kullanılarak, Karayolları Genel Müdürlüğünden Ģu bilgiler istenmiĢtir: i) 
Ağaçlandırma yapılmasının amacı nedir? ii) Ağaç türlerine göre kaç adet fidan dikilmiĢtir? iii) 
Türlere göre bir adet fidanın ve dikiminin bedeli kaç liradır? iv) Fidan türleri neye göre 
belirlenmiĢtir? vi) Fidanlar nereden ve hangi fidanlıktan sağlanmıĢtır? iiv) Sözü edilen yerdeki 
ağaçlandırma gideri kaç liradır? 

Bu sorulara yanıt olarak; Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 3 Kasım 2010 tarihinde aĢağıdaki 
açıklamayı göndermiĢtir. 

“Karayollarında yol boyu ağaçlandırma yapılmasının amacı; yol güzergâhını yeĢillendirmek, 
güzelleĢtirmek, seyir halindeki sürücülerin daha estetik bir yol güzergâhında yolculuk 
yapmalarını sağlamak, yol kenarındaki hoĢ olmayan görüntüleri kapatmak, toz ve egzoz 
gazının olumsuz etkilerini azaltmaktır. Ağaçlandırmada kullanılan bitki türleri bölgenin iklim 
ve toprak özelliklerine göre belirlenir. Elmadağ-Kayadibi arasındaki kesimde yapılan yol boyu 
ağaçlandırılmasında kullanılan bitki türleri, adetleri ve fiyatları aĢağıdaki gibidir.  

Ağacın Cinsi Birim Fiyat Miktarı (Adet) Tutarı (TL) 

Sedir 150 3 041 074 456 161 100 

Karaçam 100 3 660 552 366 055 200 

Akçaağaç 30 440 756 13 222 680 

Süs Eriği 30 788 426 23 652 780 



 

DıĢbudak 50 440 756 22 937 800 

TOPLAM (19989 Yılı Teklif Birim Fiyatları Tutarı 881 129 560 

Bilgi edinmek için sorulan sorulara verilen yanıtta göze çarpan kimi noktalara değinmek 
yararlı olacaktır: i) Dikim amacını; güzelleĢtirme, estetik, hoĢ olmayan görüntüleri kapatmak, 
toz egzoz gazının olumsuz etkisini azaltmak olarak açıklamaktadır. Oysa bir yere herhangi 
bir ağaç dikildiğinde bu iĢlevlerin birçoğunu yerine getirebilir. DikilmiĢ olan fidanlar güzellik 
değil çirkinlik yaratmıĢ durumdadır ve öteki iĢlevleri yerine getirmemektedir. ii) Alana 1323 
adet fidan dikilmiĢ olmasına karĢın, soruya verilen yanıtta 360 adet fidan dikildiği bildirilmiĢtir. 
iii) Alana 12 tür fidan dikilmiĢ olmasına karĢın 5 tür dikildiği yanıtı verilmiĢtir. Fidanların 
nerden alındığı sorusu yanıtlanmamıĢtır. iv) 2009 yılında dikim yapılmıĢ olmasına karĢın, 
Genel Müdürlük 1998 yılı birim fiyatlarını bildirmiĢtir. Bunun nedeni anlaĢılamamıĢtır. Verilen 
yanıtlardan; ağaçlandırma konusuna yeterince önem verilmediği, bunun bir uzmanlık iĢi 
olduğunun kavranamadığı, ne dikersen dik mantığıyla fidan dikildiği anlaĢılmaktadır. Hangi 
türden, kaç adet fidan dikildiği ve fidanların nereden alındığısorumuza yanıt verilmemiĢtir. 

II- Karayolu Ağaçlandırmasında Uyulması Gereken Ġlkeler: 

b Her çeĢit ağaçlandırmada olduğu gibi karayolu ağaçlandırmasında da öncelikle amaç 
belirlenmelidir. Amaç olarak; erozyonun ve toprak kaymasının önlenmesi, rüzgâr hızının 
azaltılması, kar birikmesinin önlenmesi, sürücülerin far ıĢıklarından zarar görmesinin 
önlenmesi, yol yakınında birikecek suyun azaltılması, gölge yapılması, zararlı gaz ve tozun 
azaltılması ile güzellik oluĢturulması belirlenebilir.  

b Belirlenen öncelikli amaç, dikim yerinin toprak yapısı, iklim ve denizden yükseklik gibi 
koĢulları dikkate alınarak ağaç/ağaççık türleri belirlenebilir. Bu koĢullara dikkat edilmeden 
dikilecek fidanlar 3-5 sene iyi geliĢme gösterse bile daha sonraki yıllarda kuruyabilir, daha da 
ötesi trafik için zararlı olabilir. 

b Türler seçilirken öncelik o çevrede doğal olarak yetiĢen türlere verilmelidir. Böylelikle dikilen 
fidanların koĢullara uyum sağlaması ve dayanması güvenceye alınmıĢ olur.  

b Tür seçiminde ve dikim yerlerinin belirlenmesinde yolun geniĢliği, trafik yoğunluğu, geniĢ ve 
ağır taĢıtların özellikleri dikkate alınmalıdır.  

b Tür seçiminde ağaç/ağaççıkların kök yapısı, dallanma, büyüme, dayanıklılık, yaĢam süresi 
gibi botanik özellikleri dikkate alınmalıdır. GeniĢ dal yapma özelliğindeki bir ağaç yola yakın 
dikildiğinde ileri yaĢlarda trafiği aksatabilir. ġevlere dikilecek sığ köklü ağaç türlerinin 
devrilme riski fazladır. 

b Refüjlere dikilecek ağaçlar trafik kazalarında yaralanma ve ölüm riskini artırıcı etki yapabilir. 
Bu nedenle ağaç yerine çalı dikilerek farıĢıklarının karĢı yönden gelen sürücülere zarar 
vermesi önlenebilir. 

b Dikim yerleri ve aralıkları ağaçların botanik özelliklerine göre belirlenmelidir.  

b Büyük meyveli ve kozalaklı ağaçların yola yakın yerlere dikilmesi trafik güvenliği açısından 
sakıncalıdır. 

DikilmiĢ ve çoğu kurumuĢ olan fidanların durumlarını irdeleyecek olursak: 



 

KurumuĢ olan fidanların çoğu toros sediridir. Kurumanın nedeni, dikim tekniğine uymamak, 
fidanların sağlam olmaması veya uygun olmayan bir orijinden getirilmiĢ olması ile 
açıklanabilir. 

Dikim yerleri yanlıĢtır. 30-40 metre boy yapabilen bir türün Ģeve yakın bir yere dikilmiĢ olması 
devrilme olasılığını artırmaktadır. Böylesi bir ağacın devrildiğinde yaratacağı tehlike göz ardı 
edilemez. 

Ağır ve uzun araçların da yoğun olarak çalıĢtığıyolda egzoz gazının fazla olacağı bir 
gerçektir. Egzoz gazına karĢı duyarlı olan toros sedirinin seçilmiĢ olması yanlıĢtır. Böylesi bir 
yolda egzoz gazına karĢı dayanıklıolan geniĢ yapraklı türlerin seçilmesi gerekirdi. Karar 
verici/vericiler, yol güzergâhının hemen yakınında olan terk edilmiĢ eski yoldaki iyi geliĢmiĢ 
yalancı akasya, iğde, kum iğdesi, kokarağaç ve diĢbudakları görerek, doğru türü/türleri 
seçebilirdi. 

Belirtildiği üzere yol güzergahına güzellik katmak amaç edinilmiĢ olsaydı; ekolojik koĢulların 
elverdiği sınırlar içinde, form; yaprak ve çiçek rengi, meyve ve kozalak yapıları göz önünde 
bulundurularak türler belirlenebilirdi. Tür çeĢitliliği yönünden yurdumuz çok varsıl olduğundan 
seçenek fazladır. 

Dikimlerde 3 metreye yakın boydaki yaĢlı sayılabilecek fidanların seçilmiĢ olması tutma 
baĢarısını düĢürücü, sulama ve bakım giderlerini artırıcı bir karardır. Bunun yerine 2-3 
yaĢındaki fidanların seçilmesi tutma baĢarısınıartırıcı, giderleri azaltıcı olabilirdi. Kimi 
fidanların yüksek dikildiği, kimilerinin ise torbasıyla dikildiği belirlenmiĢtir. Bu durum dikim 
tekniğine uyulmadığınıgöstermektedir.  

Ağaç türü seçiminde ve dikim yeri belirlenirken ağacın eriĢkin yaĢa geldiğinde ulaĢacağı 
boyutları dikkate alınmamıĢtır. Yolun güneyine dikilmiĢ olan toros sedirleri 20-30 metre boya 
ulaĢtığında gölge edici niteliği ile yolda kar ve buzun erimesini geciktirici olabilecektir. Bu 
nedenle yola yakın dikilmesi sakıncalıdır.  

SONUÇ 

Elmadağ-Kayadibi arasında bulunan kara yolunun iki yanına çoğunlukla toros sediri dikilmesi 
kararı; hem ekolojik koĢullar hem de yol koĢulları yönünden yanlıĢtır. Refüje ve park alanına 
yalancı akasya, iğde, diĢbudak gibi geniĢ yapraklı ağaç türlerin dikilmesi doğru bir seçimdir. 
Buna karĢın yanlıĢ türler de seçilmiĢtir. Çevrede doğal olarak yetiĢen türler ile Ģimdi terk edil-
miĢ yolda bulunan ağaç türleri, bölgenin koĢullarına uyum sağlayıp iyi geliĢme 
gösterdiklerinden yol ağaçlandırmasında öncelik verilmeliydi. Göz ardı edilemeyecek bir 
unsurda dikilecek ağacın türü kadar türün orijininin (köken) de doğru seçilmesidir. Örneğin 
Torosların düĢük yükseltilerinde yetiĢen toros sediri fidanları soğuktan zarar görürken, yukarı 
kesimlerde yetiĢen ağaçların fidanları dayanıklı olabilmektedir. Fidanların dikim yerleri 
yanlıĢtır. Yol kenarlarındaki Ģevlerde toprak kayması ve erozyona karĢıönlem alınmadan 
ağaçlandırmayla yetinilmiĢ olması eksikliktir. Doğru olanıbu iki çalıĢmanın eĢ zamanlı 
yapılmasıdır. KurumuĢ sedir fidanlarının bir kısmının torbasıyla dikilmiĢ olması dikimde teknik 
gereklere uyulmadığınıgöstermektedir. Yapılan uygulama ile güzellik, güvenlik 
sağlanamadığı gibi çirkin bir görüntü ortaya çıkmıĢtır. Üzülerek belirtmek gerekir ki, bu 
anlayıĢ-la yapılan ağaçlandırmalar uzun dönemde yarar değil zarar verici olmakta-
dır. Yapılan çalıĢmayı kısaca özetlemek gerekirse; uzmanlığa önem verilmeyen, 
özensiz ve savurganlık örneğidir. Karayollarında ağaçlan-dırma yapmadan önce; toprak 

yapısı, denizden yükseklik, iklim ve topoğrafya vb koĢullar göz önünde bulundurularak, yolun 
trafik bakısı ve trafik yoğunluğu dikkate alınarak ağaçlandırma planı hazırlanmalı,  daha sonra 
uygulamaya geçilmelidir. Açıklanan bu çalıĢmayı yapmak üzere ilgili mesleklerden insanlar 
iĢlendirilmeli, TMMOB Orman Mühendisleri Odasıgibi meslek odalarının ve Kırsal Çevre gibi 



 

gönüllü kuruluĢların görüĢleri alınmalıdır. Tür seçiminde öncelik doğal olarak yetiĢen türler ile 
denenmiĢ ve baĢarılı olduğu saptanmıĢ türlere verilmelidir.  
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ÖZET 

TÜBĠTAK – Bilim ve Toplum Daire BaĢkanlığı tarafından, farklı disiplinlerdeki genç araĢtırma 
görevlilerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ve izci lideri öğretmenlere geniĢ bir 
ekoloji vizyonu kazandırmak, doğanın dilinin öğretilmesi yoluyla bilimin geniĢ kitlelerce 
sevilmesini ve mevcut bilimsel birikimin kitleler tarafından uygulanabilir ve kullanılabilir hale 
gelmesinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla oluĢturulan “Doğa Eğitimleri” adlı 
projeler 1999 yılından bu yana ülkemizin farklı bölgelerinde uygulanmaktadır. 1999 yılında 
Termessos Milli Parkı‟nda “Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi” adıyla baĢlatılan projelere 
2000 yılında Kaçkar Dağları Milli Parkı, 2003 yılında Kazdağı Milli Parkı ve 2004 yılında 
Kapadokya Milli Parkı ve çevresi eğitim alanı olarak eklenmiĢtir. Proje uygulama sahaları 
2005 yılında 9 bölgeye, 2006 yılında 11 bölgeye, 2007 yılında 13 bölgeye ve 2008 yılında da 
18 bölgeye, 2009‟da 27 bölgeye ve 2010‟da 49 bölgeye çıkarılmıĢtır. Ġlk uygulaması 2008 yılı 
Temmuz ayında gerçekleĢtirilen “BeyĢehir Gölü Milli Parkı ve Konya Çevresinde Ekoloji 
Temelli Doğa Eğitimi” programının üçüncüsü 2010 yılı Temmuz ayında uygulanmıĢtır. 12 gün 
olarak planlanan proje çerçevesinde yaklaĢık 30 katılımcı yer almakta, ülkemizin farklı 
üniversitelerinden akademisyenler eğitmen olarak görev almaktadır. Projede BeyĢehir Gölü 
Milli Parkı yakın çevresinin ve Konya çevresinin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin 
eğitim amaçlı kullanılarak doğa koruma, doğanın dilinin öğretilmesi ve çevre bilinci 
konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, BeyĢehir Doğa Eğitimi, Bilimin 

PopülerleĢtirilmesi, Doğanın Dilinin Öğrenilmesi 

ECOLOGY-BASED NATURE EDUCATION PROJECTS: EXAMPLE OF BEYSEHIR 
NATURE EDUCATION 

ABSTRACT 

Within the scope of “Nature Education” project by TÜBĠTAK Science Department, which aims 
to provide a wide ecology vision to young research assistants from different departments, 
master and doctorate students and scoutleader teachers; the love of science with teaching 
the nature language, the opportunity of application and use of this current scientific 
knowledge; is applied in different parts of the country's projects since 1999. One of these 
major activities is the project “Scientific Environment Training in National Parks” started by 
TÜBĠTAK in Thermessos National Park in 1999. Kaçkar National Park (in 2000), Kazdağı 
National Park (in 2003), Kapadokya National Park (in 2004) were added as training regions 
and the number of national parks for nature training increased to four. This number was 
increased to 9 regions in 2005, 11 in 2006 and 13 in 2007 and 18 in 2008 and 27 in 2009 
and 49 in 2010. In July of 2008, the first application of the "Beysehir Lake National Park and 
surrounding Konya Ecology Nature-Based Education"program in July of 2010 applied to the 
third. 12 days as planned under the project is located approximately 30 participants and 
scholars of different universities in the country is working as a trainer. The project aims at 
raising awareness of protecting the nature, create a sustainable living and environmental 
quality teaching the language of the nature and increasing sensitivity to environmental 
consciousness using natural and cultural values that the close areas around BeyĢehir Lake 
National Park Konya have in order to educate children. 



 

Key Words: Ecology-Based Nature Education, Beysehir Nature Education, Making Science 
More Popular, Learning the Nature Language 

GĠRĠġ 

YaĢadığımız yüzyılda bilim ve teknolojideki geliĢmeler insan yaĢayıĢını bir yandan 
kolaylaĢtırırken diğer yandan da insanın doğayla etkileĢimini en üst noktaya çıkarmıĢ, ancak 
bu etkileĢimin olumsuz bir sonucu olarak insan-doğa iliĢkisi tek yönlü ve insan lehine, doğaya 
zarar veren bir hâle gelmiĢtir. 

Tabiat ile toplum arasında madde, enerji ve enformasyon alıĢveriĢi olmazsa toplumun 
yaĢaması mümkün değildir. Diğer taraftan tabiat ile toplum arasındaki bu karĢılıklı etkileĢime 
sistemli olarak bakıldığında toplumun yalnız tabiat sayesinde yaĢayabildiği ve geliĢebildiği 
görülür (MAMEDOV, 1996, 13). Endüstri devrimine kadar insanoğlunun doğaya olan etkisi 
çok sınırlı iken, daha sonraki dönemlerde bu iliĢki insan lehine tek taraflı olarak bozulmuĢtur. 
Daha sonraki yıllarda tarımda ve tıpta kaydedilen geliĢmeler, nüfus artıĢını ve bunun 
sonucunda da insanın doğa üzerinde kurduğu baskıyı beraberinde getirmiĢtir (GÜLER, 
2009). 

Ülkemizde ve dünyada insanların neden olduğu doğal alanların ve kaynakların tahribatı ve 
yok edilmesi hızla devam etmektedir. Eğer en kısa zamanda önlem alınmazsa, gelecekte 
oluĢacak çevre konusunda eğitimli insan ordusunun bile koruyacağı bir doğal alan 
kalmayacaktır (KÜLKÖYLÜOĞLU, 2006). Bu geliĢmeler insan ekosistem iliĢkisini ve insanın 
doğayla bütünleĢmesini de olumsuz yönde etkilemiĢtir. Bu olumsuz etkileĢimin sonucunda 
çevre eğitimi, doğa bilinci, doğa farkındalığı gibi olgular gündemimize girmiĢtir. 

Çevre eğitimi; bilgilendirme, bilinçlendirme, uyarma, dengeleme, geliĢtirme, koruma vb. 
süreçleri içermekte ve insanlarda bu yönde davranıĢlar oluĢturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, 
insanın biyofiziksel ve sosyal çevresiyle ilgili değerlerin, tutumların ve kavramların tanınması 
ve ayırt edilmesini de hedeflemektedir (OZANER, 2004; GÜLER, 2007). Çevre eğitiminin en 
büyük amacı sorumlu çevre davranıĢı gösteren duyarlıinsanlar yetiĢtirmek olmalıdır. Günden 
güne artan ekolojik bozulma global bir tehdit olarak karĢımıza çıkmaktadır. Teknoloji, hukuk, 
politika, ekonomi alanlarında mümkün olan bütün önlemler alınsa da, sürdürülebilir toplum 
kurulmadıkça ve dünyadaki insanların yaĢam biçimlerinde önemli değiĢiklikler 
gerçekleĢtirilmedikçe global çevre problemlerinin çözülemeyeceği bilinmektedir 
(KAWASHIMA, 1998). 

Çevre (Doğa) eğitiminin en kısa tarifi “doğanın dilinin öğrenilmesi”dir. Bu eğitimin sonucunda, 
eğitim süresi kısa dahi olsa katılanların dünya görüĢle-rinde köklü değiĢiklikler meydana gelir. 
Bu nedenle doğa eğitimi içeriği itibariyle çok disiplinli bir karakter taĢır. Yine bu nedenle, 
çevre eğitimi, “okul içi” ve “okul dıĢı” programlarının bir arada uygulanmasıyla gerçekleĢir 
(OZANER, 2004). 

Doğanın dilini en iyi anlayanlar herhalde Kızılderililerdi. 1871-1967 yılların-da yaĢamıĢ 
Tatanga Mani, doğanın dili ile ilgili düĢüncelerini Ģöyle açıklar “Ağaçların konuĢtuğunu biliyor 
musunuz? Evet konuĢurlar; kulak verirseniz, sizinle de konuĢacaklardır. Asıl sorun 
dinlemenin bilinmemesidir. Oysa ben, ağaçlardan çok Ģey öğrendim; bazen hava, bazen 
hayvanlar, bazen de Yüce Ruh hakkında.” (GÖKTÜRK TUNCEROĞLU, 2000)  

Bu etkinliklerin en önemlilerinden biri TÜBĠTAK tarafından 1999 yılında Termessos Milli 
Parkı‟nda baĢlatılan “Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi” baĢlıklı projedir. 2000‟de Kaçkar 
Dağları Milli Parkı, 2003‟te Kazdağı Milli Parkı ve 2004‟te Kapadokya Milli Parkı eklenmiĢ ve 
doğa eğitimi sayısı 4‟e çıkmıĢtır (OZANER ve YALÇIN, 2001 MĠ 2000 MĠ???). Bu sayı 2005 
yılın-da 9 bölgeye, 2006 yılında 11 bölgeye, 2007 yılında 13 bölgeye, 2008 yı-lında 18 



 

bölgeye çıkarılmıĢ; 2009 yılında doğa eğitimlerinin yaz bilim okulla-rıyla birleĢtirilmesiyle 27 
bölgeye ve 2010 yılında ise 49 bölgeye çıkarılmıĢ-tır. Proje kapsamında ilk yıllarda sadece 
üniversite öğrencilerine verilen eğitim, 2001 yılından itibaren üniversitelerdeki araĢtırma 
görevlileri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, profesyonel turist rehberleri ve izcilik 
eğitimi yaptıran öğretmenlere de verilmeye baĢlanmıĢtır. Disiplinlerarası bir yakla-Ģımla ele 
alınan doğa eğitimi programının sonunda, gençlerin doğaya bakma ve onu okumada 
kendilerine özgü bir tarz geliĢtirmeleri, doğanın biçimrenk ve estetiğindeki çeĢitliliği, tekliği, 
özgünlüğü, doğadaki dengeyi algıla-yabilme becerisi kazanmaları, merak ve ilgi 
uyandırabilmek ve soru sordurabilmek amaçlanmaktadır (OZANER, 2003; OZANER, 2004; 
DEMĠRSOY, 2004; YANIK, 2006; OZANER, 2007).  

Çoğu gönüllü kuruluĢ statüsünde olan kurumlar tarafından giderek yaygın-laĢan ücretsiz 
dersler, programlar, kamp eğitimleri ailelerin, çocukların ve diğer katılımcıların çevre 
duyarlılığının artması hususunda önemli geliĢme-lerdir. Bu kurumlardan sadece okuldıĢı 
(informal) eğitim verenlerden bazıla-rının adlarıve etkinlikleri: TEMA Vakfı‟nın her yıl Bolu-
Aladağlarda düzen-lediği erozyon ve eğitim kampları, MEB‟in okul dıĢı çevre eğitimi 
etkinlikleri, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği‟nin eğitim etkinlikleri, 
Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin okul dıĢı çevre eğitimi etkinlikleri, Çevre ve Kültür 
Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı‟nın yürüttüğü projeler, Doğa Derneği‟nin çevre eğitimi 
etkinlikleri, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'nin çevre eğitimi etkinlikleri olarak sıralanabilir.  

Günümüzde toplumlar teknoloji ve ona bağlı geliĢen sanayinin salt parasal getiri elde etme 
anlayıĢının her türlü olumsuz olgularına rağmen belli bir doğa koruma bilincini oluĢturma 
(Doğa ve Çevre Eğitim) düĢüncesinde bir-leĢmektedirler. GeliĢmekte olan doğa koruma 
bilinci, ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri sahip olunan doğal değerlerin evrenselliği 
düĢünce-sinde birleĢtirerek bu alanlara bilimsel ölçütlere göre belli koruma statüleri 
getirmektedir. GeliĢtirilmeye çalıĢılan söz konusu koruma yapılarından en fazla kabul göreni 
ve yaygın olanı ise „milli park‟ (ulusal park) statülerindeki korunan alanlardır.  

Türkiye‟de 2009 yılında Gölün Yazı Millî Parkı‟nın (Çorum) ilan edilmesiyle 2010 yılı itibarı ile 
41 adet milli park bulunmaktadır. Bu milli parklardan BeyĢehir Gölü Milli Parkı ve Konya 
çevresindeki önemli sulak alanlar, tarihi, coğrafik, arkeolojik ve kültürel bölgeleriyle önemli bir 
proje uygulama alanıdır. 

PROJE UYGULAMA ALANLARI 

BeyĢehir Gölü Milli Parkı: BeyĢehir gölü, Ülkemizin üçüncü büyük gölüdür (653 km²). 
OluĢumunda karstlaĢma ve tektonizmanın etkili olduğu göl, kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultusunda uzanan bir çukurluk içinde yer alır. AkĢehir, Eğirdir, Burdur ve Acıgöl gibi 
göllerle birlikte Kuvaterner‟e ait Orta Pleistosen‟de oluĢmuĢ göllerden biridir. Suları tatlı ve 
alkali özelliktedir. 

BeyĢehir gölünde 6 farklı familyaya mensup 9 tür ve 2 alttür balık yaĢamaktadır. Göl faunası 
içerisinde en çok göze çarpan türler sazan (Cyprinus carpio), alabalık (Salmo trutta), çiçek 
balığı (Acanthorutilis handlirschi), gövce (Alburnus akili), tatlı su levreği (Luioperca 
luioperca), kızılkanat (Chondrostoma regium) gibi türler, su kaplumbağası ve yılanlar olarak 
ele alınabilir. 

Göl, batı ve güneyde ormanlarla kaplı dağlarla sınırlanır. Kuzeyindeki Kızıldağ‟da Toros 
sediri (Cedrus libani), ardıç (Juniperus), karaçam (Pinus nigra), göknar (Abies) ve meĢe 
(Quercus) türleri yer alır. Doğuda ise arazi genelde düzdür ve hububat tarımına açılmıĢtır. 
Gölde, özellikle kıĢlayan ve üreyen kuĢlar açısından oldukça önemli 30 adadan en büyük 
olan Mada, Çeçen ve Hacı Akif adalarında yerleĢim birimleri ve tarım alanları yer alırken, 



 

diğerlerinde ise nadiren küçük ve büyük baĢ hayvanlar otlatılmaktadır. Göl, batıdaki Anamas 
Dağları ile doğudaki Sultan Dağları‟ndan gelen 27 dere ve çok sayıda kaynak ile beslenir. 

Göl alanı, 1991 yılında Birinci Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiĢtir. 1993 yılında göl ve 
çevresindeki biyolojik çeĢitlilik açısından değerli alanlar, Isparta ve Konya illerine bağlı olan 
Kızıldağ ve BeyĢehir milli parklarısınırları içine alınmıĢtır. BeyĢehir Gölü, aynı zamanda 
Önemli KuĢ Alanı ve Önemli Bitki Alanı‟dır. Ev sahipliği yaptığı yırtıcı kuĢlardan 52 familyaya 
ait 245 kuĢ türü tespit edilmiĢtir. Bu türlerden 72‟si yerli, 84‟ü yaz göçmeni, 47‟si kıĢ göçmeni 
ve 42‟si transit göçerdir. 

Ayrıca BeyĢehir ve çevresinde doğal turizm değerleri ve rekreasyon alanları olarak milli park 
(flora toplulukları, fauna varlıkları, rekreasyon alanları), adalar, mağaralar (Dumanlı, 
Düdenyayla, Balatini, Körükini); tarihi ve kültürel değerlerin analizi ve turizm amaçlı kullanımı 
ile ilgili olarak Eflatunpınar Anıtı, Misthia Antik Kenti, EĢrefoğlu Camii, Kubadabad Sarayı, Kız 
Kulesi; sürdürülebilir bölgesel kırsal kalkınma örneği olarak Huğlu,Üzümlü, Beyteks (adidas) 
fabrikası ve SeydiĢehir Alüminyum fabrikası da önemlidir. 

Kızıldağ Milli Parkı: 1969 yılında Milli Park ilan edilen Kızıldağ Milli Parkı, Milli parkların 
büyük çoğunluğunda olduğu gibi orman ekosistemi içinde bulunmakta ve 59.600 hektarlık bir 
alanı kapsamaktadır. Milli Park bölgesi Akdeniz Bölgesi nemli üst orman kuĢağından, Ġç 
Anadolu step bölgesine geçiĢ özellikleri taĢır. Milli parkın kuzey bölümünde, parka adını 
veren Kı-zıldağ (1903 m) ile BeyĢehir Gölü‟nün kuzey kıyıları arasında uzanan dal-galı arazi 
üzerinde genellikle erozyonla aĢınmıĢ yer Ģekilleri görülmektedir. Alanın jeolojik yapısını, 
kalker ve ofiyolit kayaçlarından oluĢan formasyonlar meydana getirir. Bitki örtüsünü, Akdeniz 
dağ kuĢağı ikliminin klimaks ağaç türlerinden Toros Sediri (Cedrus libani), Anadolu Karaçamı 
(Pinus nigra), Toros Göknarı (Abies cilicica) ve ardıç (Juniperus) türlerinden oluĢan ormanlar 
oluĢturur. Milli parkın oluĢturulmasında en önemli etken olan Toros Sediri‟nin çalı katını 
Kermes meĢesi (Quercus coccifera) oluĢturmakta, alt florası çok zengin bir tür yapısına sahip 
olup, sadece tıbbi ve aromatik bitki sayısı 80‟in üzerinde bitki bulunmaktadır. Mevcut bitki 
örtüsünün %15‟i endemik türlerdir. GeçmiĢ yıllarda ayı, kurt, çakal, sırtlan, pars gibi memeli 
yırtıcıların yanında geyik, dağ keçisi gibi memeliler de yaĢamıĢtır. Bugün ise tavĢan, tilki, 
sansar, kurt, çakal, yaban domuzu ve kuĢ türlerinden kartal, akbaba, Ģahin, doğan, atmaca, 
baykuĢ türleri gibi yırtıcılar; keklik, ardıç kuĢu, üveyik, kaya güvercini gibi kuĢlar ile yaklaĢık 
181 su kuĢu türü bu-lunmaktadır. 

Konya ve Çevresi: Konya ve çevresi tarih öncesi devirlerden günümüze pek çok medeniyete 
ev sahipliği yapması, Anadolu Selçuklu Devleti‟nin baĢkenti olması, kendine özgü kültürü ve 
geleneklerinin yanında tarihi eserler, doğal güzellikleri, kral ve ipek yollarının kesiĢme 
noktasında bulunmasıözellikleri ile dikkati çeker. Tarihi süreç içerisinde Frigya, Lidya, Hitit, 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemini yaĢamıĢ olması, buranın çok zengin bir kültür 
hazinesine sahip olmasında etkili olmuĢtur. Bu kültürel hazinede BeyĢehir Eflatun Pınarı ve 
EĢrefoğlu Camii, Ereğli Ġvriz Kaya Anıtı, Sille Aya Eleni Kilisesi, Kilistra Antik ġehri, Ladik, 
Çatalhüyük, SeydiĢehir‟de Gökhüyük harabeleri, il merkezinde camiiler (ġerafettin Camii, 
Aziziye Camii, Selimiye Camii, Ġplikçi Camii), köĢkler (Selçuklu KöĢkü), kütüphaneler (Ġl Halk 
Kütüphanesi, Yusuf Ağa Kütüphanesi, Beyhekim Kütüphanesi, Mevlana Dergahı 
Kütüphanesi) ve müzeler (Mevlana Müzesi, Karatay Çini Eserler Müzesi, Arkeoloji Müzesi, 
Etnoğrafya Müzesi, Sahip-Ata, SırçalıMedrese, Atatürk Müzesi, Koyunoğlu Müzesi); doğal 
güzellikler olarak ta BeyĢehir Gölü Milli Parkı ve çevresi, sulak alanlar ve barındırdığı 
biyolojik çeĢitlilik, Hadim Yerköprü ġelalesi, Meke Gölü, obruklar (TimraĢ, Kızören), 
mağaralar (Tınaztepe, Ferzene) dikkat çeken diğer önemli değerleridir.  

Konya Kapalı Havzası; tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra, WWF (Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı) tarafından, biyolojik çeĢitlilik bakımın-dan dünya çapında önemli 200 ekolojik 
bölgeden biri olarak ilan edilmiĢtir. Havza, 16 Önemli KuĢ Alanı (ÖKA), yüz binlerce hektarlık 



 

alanı kapsayan 6 Önemli Bitki Alanı (ÖBA), Ġç Anadolu'nun eĢsiz tuzlu sulak alanlarına özgü, 
mevsimsel olarak sular altında kalan çayırlıklar, tuzcul stepler, hafif tuzlu sazlıkları (Juncus) 
ve kurak bozkır otlakları gibi çok geniĢ bir bitki örtüsü çeĢitliliğini barındırmaktadır. 
Uluslararası sözleĢmeler (CITES ve Bern Söz-leĢmeleri) gereği acil korunması gereken 
kardelen (Galanthus), Kilikya siklameni (Cyclamen cilicium) ve bazıorkide türlerini; Anadolu 
yaban koyunu, bozayı, çakal, vaĢak, kurt gibi nesli tehlike altında olan birçok memeli türünü 
barındırır. 

Tuz Gölü: Tuz Gölü, yüzölçümü bakımından (1500 km²) Türkiye'nin ikinci büyük gölüdür. 
Türkiye'nin tuz ihtiyacının %60'ından fazlası bu gölden sağlanır. Kapalı havza özelliği 
gösteren Tuz Gölü, Türkiye'nin en sığ gölü ve Lut Gölü'nden sonra %32,9'luk tuz oranıyla 
dünyanın en tuzlu ikinci gölü olma özelliğine de sahiptir.  

2001 yılında özel koruma alanı ilân edilen Tuz Gölü ve çevresi, flâmingo (Phoenicopterus 
rubber) kolonilerinin ana üreme bölgeleri ve Sakarca kazının da (Anser albifrons) ikinci büyük 
üreme merkezidir. Tuz Gölü, sahip olduğu biyolojik çeĢitlilik değerleri bakımından hem 
ülkemizde hem de dünyada sayılı alanlardandır. Birinci Derece Doğal Sit Alanı ve Özel 
Çevre Koruma Alanı olan Tuz Gölü, aynı zamanda Ramsar Kriterleri bakımından 
Uluslararası Öneme Sahip bir sulak alandır.  

 

Fotoğraf 1: Tuz Gölünden görünüm 

Tuz Gölü çevresi tuzcul stepler ve endemik bitki türlerini barındırmaktadır. Tuz oranının 
oldukça fazla olduğu topraklar üzerinde halofit bitkiler yaygın-dır. Halofit bitkilerin ortak 
özellikleri tuz oranı yüksek olan topraklara direnç göstermeleri ve yüksek fotosentez hızına 
sahip olmalarıdır. Bu sahada ge-niĢ alanlar kaplayan kazayağı (Chenopodiaceae) 
toplulukları, çorakgülü (Kalidiopsis wagenitzu), tuzcul çakĢır otu (Ferula halophila), tuzcul 
peygamber çiçeği (Centaurea halophila), tuzcul adaçayı (Salvia halophila) ve tuzcul sabun 
çiçeği (Saponaria halophila) gibi bazı bitkiler küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 
bitkilerdir. 

Günümüzde Tuz Gölü beslenme yetersizliği ve kirlenme tehdidi ile karĢıkarĢıyadır. Gölü 
besleyen yeraltıve yerüstü suları aĢırı tarımsal sulama nedeniyle tükendiğinden, göl yarı 
yarıya küçülmüĢ durumdadır. Yapılan araĢtırmalar, yeraltı su seviyesinin yaklaĢık 20 metre 
düĢtüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca Göl‟e, Konya ġehri ve diğer çevre yerleĢmelerinin 
evsel ve endüstriyel atıkları ile tarımsal atıklar boĢaltılmaktadır.  



 

Bozdağ ve Anadolu Yaban Koyunu: Konya ġehri‟nin 50 km doğusunda yer alan Bozdağ, 

Anadolu Yaban Koyunu‟nun yaĢam alanıdır. Bozdağ, 1000-1735 metreler arasında değiĢen 
yükselti değerlerine sahiptir.Üzerinde çok sayıda karstik Ģekil mevcuttur. 20. yy‟ın baĢlarında 
Ġç Anadolu`nun batı (Sivrihisar, Nallıhan, Emir Dağları) ve güney (Karaman civarı, Bolkar 
Dağları) sınırlarında, orta yükseklikteki dağlarda yaĢayan Anadolu Yaban Koyunu (Ovis 
gmelini anatolica) 42.000 hektar alanda koruma altında yaĢamaktadır. Erkeklerinin 45-74 kg, 
diĢilerininse 35-50 kg ağırlıkta olan bu hayvanların boyları 105-140 cm`dir. Anadolu Yaban 
Koyunu`nun tipik yaĢama ortamı, bozkırla ormanın birbirine yaklaĢtığı, kurak ve yumuĢak 
hatlıtepelerdir. Otlar, baklagiller ve yeraltından kazarak çıkardıkları yumrularla beslenirler. 
Yaban koyunları 15 yaĢına kadar yaĢayabilir. Erkekler 4-5 yaĢından sonra, diĢiler iki 
yaĢından sonra ürerler. 

Eski Konya Gölü ve Çevresi: Eski Konya Gölü, Konya KapalıHavzası‟nda Konya, Çumra, 

Karaman, Ereğli ve Karapınar ovalarını içine alan bölgede yer almaktaydı.  

Konya Kapalı Havzası‟nda, altta metamorfik kristalen kütleler ve Kretase yaĢlı kayaçlar ile 
bunların üzerinde Tersiyer ve Kuvaterner‟e ait örtü tabakaları yer almaktadır. Konya Havzası, 
Neojen öncesinde baĢlayan ve Kuvaterner baĢlarına kadar devam eden kratojenik ve  
epirojenik stildeki hareketlerle Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Bu hareketler sonucu oluĢan 
depresyon, Glasyel ve Postglasyel devredeki plüviyal yağıĢlar sebebiyle dolarak göl halini 
almıĢtır. Ortalama 15-20 m derinlikte olan göl, Holosen‟de plüviyal Ģartların sona ermesiyle 
tedrici olarak çekilmiĢtir (TAPUR, 1998).  

Dreissensia, Pekten ve diğer kabuklu hayvanlar ile höyüklerde C14 metodu ile yapılan 
araĢtırmalarda, Konya Havzası‟nı iĢgal eden Plehistosen Gölü‟ne ait izler ve seviyelerin 
olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Bu göl seviyesinin 17.000 yıl önce iklimin kuraklaĢması ile büyük ölçüde düĢtüğünü 
göstermektedir. Plehistosen Konya Gölü, iklimdeki değiĢikliklere bağlı olarak Holosen 
esnasında ve günümüzde de çekilmesini devam ettirmiĢ bugün geride birkaç bataklık 
bırakarak kurumuĢtur. 

 

Fotoğraf 2: Bozdağlar eteğinde Eski Konya Gölüne ait Pasif Falezler  



 

 

Fotoğraf 3: Göl depolarında bulunan tatlı su fosillerinden bazıları 

Eğribayat-Kızılcakuyu köyleri arasında Bozdağlar‟dan gelen iri taneli pediment dolguları 
içinde göl dalgaları tarafından aĢındırılarak meydana gelmiĢ olan pasif falezler yer 
almaktadır. Bunların ova ile birleĢtiği yerlerde, birikinti konileri ve eski göl tabanından 
Bozdağlar‟a doğru dalga aĢındırmasıizleri mevcuttur (EROL, 1971). 

Konya Havzası‟nda; Plehistosen Konya Gölü‟nün çekilmesine bağlı olarak bazı yerleĢim 
yerleri kurulmuĢtur. Bu tarihi yerleĢim yerlerinden Çatalhüyük, ÇarĢamba Çayı‟nın birikinti 
yelpazesi üzerinde ve Eski Konya Gölü kena-rındadır. O dönemde Çatalhüyük‟ün güneyinde 
geniĢ göl depolarından mevcut verimli düzlükler bulunurken, kuzeyinde ise Eski Konya Gölü 
hala mevcudiyetini devam ettirmekte idi. AynıĢekilde Karaman yakınındaki Can Hasan, Eski 
Konya Gölü kenarında kurulmuĢtur. Can Hasan, Ġbrala Dere-si‟nin getirmiĢ olduğu birikinti 
yelpazesinin üzerinde bulunmaktaydı(TAPUR, 1998).  

Karapınar erozyon bölgesi: Karapınar ve çevresini oluĢturan formasyonlar IV. zamana ait 
alüvyonlar ile III. zamanın sonunda oluĢan volkanik tüf, cüruf, volkan külleri ile bazaltlardır. 
Eski Konya Gölü tabanında yer alan kumullar ile Ketir Tepe‟yi oluĢturan bazaltlar en dikkat 
çekici birimlerdir. Göl tabanındaki doğal bitki örtüsünün hayvan otlatma ve yakacak temini 
elde etmek amacıyla yok edilmesi sonrasında kumullar hareketli hale gelmiĢtir. 1960‟lı 
yıllarda kumulların Karapınar ilçe merkezine kadar ilerleyerek, bu sahayı kaplaması 
erozyonun neler yapabileceğini gözler önüne sermiĢtir. Daha sonra 104.000 ha sahada 
yapılan erozyon kontrol çalıĢmaları sonuç vermiĢtir. Bugün çöl Ģartlarını andıran saha, 
yeĢeren bir vaha görüntüsü almıĢtır. 

Yörede volkanik patlamalar sonucunda oluĢmuĢ Meke Tuzlası ve Acıgöl yer alır. Meke 
Tuzlası, kademeli patlama ve püskürmeler sonucu birbiri içerisinde yer alan tepe ve krater 
oluĢumları içerir. Acıgöl ise Karacadağ‟ın eteğinde oluĢmuĢ bir krater gölüdür. Suları sodalı 
olan bu gölün kenarında traverten oluĢumları gözlenir.  

Obruk Platosu, Obruklar ve Güncel Obruk OluĢumları: Konya Ovası‟nıkuzeyinde yer alan 

Obruk Platosu genelde yükseltisi 1100-1150 metreler arasında değiĢen dalgalı bir aĢınım 
yüzeyi özelliği gösterir. Plato doğu-batıyönünde 75-80 km uzunluğa, kuzey-güney yönünde 
35-65 km geniĢliğe sahiptir. Obruk Platosu‟nun temeli göl çökellerinden oluĢmuĢtur. Genelde 
Neojen‟de oluĢmuĢ bu çökeller kalker, marn, kil, kumtaĢı, konglomera ve tuzlu kil 
tabakalarıdır. Konya Ovasıve çevresinde son yıllarda obruk oluĢumlarının arttığı 
gözlenmektedir. Günümüz de obruk oluĢumunun belirli aĢamaları arazide 
gözlenebilmektedir. Obruk oluĢurken topografyada önce bir çukurlaĢma, daha sonra derin 



 

çatlaklar oluĢmakta ve ani çökmeler sonucunda obruklar oluĢmaktadır. Bunlardan 
bazılarıĢunlardır: Nebili Obruk, Akviran Obruğu, Sekizli Obruk, Çoban ġamil Obruğu, YavĢan 
Obruğu, May Obrukları, Ġnoba obruğu ve 2009 yılının ġubat ayında oluĢan Yarımoğlu 
obruğudur. 

Çatalhöyük: Çatalhöyük, Konya ili Çumra Ġlçesi sınırları içerisinde yer alır. Höyük, 
farklıyükseklikte iki tepeden oluĢmaktadır. Çatalhöyük 1958 yılında  

J. Mellaart tarafından keĢfedilmiĢtir, 1961-1963 ve 1965 yıllarında kazısıyapılmıĢtır. 
Çatalhöyük‟te 1996 yılına kadar kazılar yapılmamıĢ, bu yıldan itibaren Ġngiliz Arkeoloji 
Enstitüsü tarafından Ian Hodder baĢkanlığında ka-zılar devam etmektedir. Yüksek tepenin 
batı yamacında yapılan çalıĢmalar neticesinde 13 yapı katı açığa çıkartılmıĢtır. En erken 
yerleĢim katı (1) ise M.Ö. 5500 yıllarına tarihlenmektedir. Ġlk yerleĢme, ilk ev mimarisi ve ilk 
kut-sal yapılara ait özgün buluntuları ile insanlık tarihine ıĢık tutan bir merkezdir. Yapılarda 
kullanılan malzeme kerpiç, ağaç ve kamıĢtır. Çatalhöyük‟te çanak çömlek yapımının en 
erken örnekleri, sığır gibi hayvanların evcilleĢti-rilmesi, çağın mücevheri olan obsidyenin 
iĢlenerek ayna ve kesici alet yapmada kullanılması; en önemlisi yaĢam biçimlerini anlatan 
duvar resimlerinin yapılması döneminin kültürel devrimini oluĢturan örneklerdir. Çatalhö-
yük‟te ortaya çıkan ve Ģekil değiĢtirerek yüzyılları aĢıp, günümüze kadar gelen dinsel inanç 
“Ana Tanrıça” inancıdır. 

Gökyurt (Kilistra): Kilistra Antik Kenti, Konya‟nın 49 km güneybatısında yer alır. Erenler- 

Alacadağ volkanizması III. jeolojik dönemin sonlarında aktif hale geçerek etrafına volkanitleri 
yaymıĢtır. Bu volkanitlerin yayıldığısahalardan birisi de Kilistra‟dır. Kilistra ve çevresinde tüf, 
tüfit ve yer yer andezit formasyonlarıdikkati çekmektedir. Bu volkan itler yer yer Miyosen ve 
Pliyosen yaĢlı sedimentlerle karıĢmıĢ halde bulunmaktadır. Gökyurt (Kilistra) köyü ve 
çevresindeki volkanik arazi gerek flüvyal, gerekse yüzeysel sularla aĢındırılarak farklı 
morfolojik unsurları oluĢturmuĢtur. Bunlar arasında peribacası oluĢukları, kırgıbayır 
(badlands), kanyon vadiler ile mağaralar dikkat çekenlerdir. Bunlardan biri olan mağaralar, 
Roma devrinde Hıristiyanlığı kabul etmiĢ Lystra halkının Paganist (putperest) kitlelerin ve 
yağmacıların yoğun saldırılarına dayanamayarak çevresinde bulunan ve saklanmaya elveriĢli 
olarak görmelerinden dolayı yoğun olarak kullandıkları yerlerdir.  

Mevlana: Ġnsanoğlu, teknolojiye yönelik her türlü mühendislikte zirveler aĢmıĢ, ancak insan 

mühendisliğinde ilerleme kaydetmekte zorlanmıĢ, sevgi mühendisliğinde ise sınıfta kalmıĢtır. 
Mum dibine ıĢık vermez derler. Çünkü bütün sorunların çözümü bizim önümüzde, 
kültürümüzde, bağrımızda asırlardır kutsal bir hazine gibi muhafaza edilmiĢ; anahtarı 
elimizdeyken kim bilir hangi ihmal, ilgisizlik veya bilmezlikle mahrum hayatlarımıza devamda 
sakınca görmemiĢ, elimizdekinin değerini baĢkaları anlayınca gözümüz açılmıĢtır. GeçmiĢten 
günümüze ıĢık olan Mevlânâ Celaleddin-i Rumi (d. 1207 - ö. 1273), Ġslâm ve tasavvuf 
dünyasında tanınmıĢ bir Ģair, düĢünce adamı ve Mevlevi tarikatının öncüsüdür. Çağları aĢıp 
gelen Mesnevi adlı eseri önemlidir. Ayrıca Divan-i Kebir, Mektubat, Fihi Ma Fih, Mecalis-i 
Seba'a diğer önemli eserleridir. Yurtiçi ve yurtdıĢından her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği 
Mevlana müzesi ise Topkapı Sarayı‟ndan sonra en çok ziyaret edilen müzedir. 

PROJENĠN AMACI VE HEDEF KĠTLESĠ 

Bu proje ile; BeyĢehir Gölü Milli Parkıve Konya Çevresinin sahip olduğu doğal ve kültürel 
değerler, baĢta sulak alan ve bozkır olmak üzere çeĢitli ekosistemler ve süreçler, ekoturizm 
potansiyeli, peyzaj değerleri, flora ve fauna, jeolojik ve jeomorfolojik değerler, geleneksel 
kültür ve mimari unsurlar uygulamalı ve katılımcı bir eğitim yöntemi ile katılımcılara 
aktarılarak çevre bilinci oluĢturmak ve doğanın dilini anlamalarını sağlamak 
amaçlanmaktadır. 



 

Projenin hedef grupları; Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı okullarda görev ya-pan izci lideri 
öğretmenler, doğa ve çevre sahasında araĢtırma yapan akademisyenlerdir. Ġzci lideri 
öğretmenlerin tercih edilmesi bu kiĢilerin örgün eğitim kurumlarındaki kitleleri daha kolay 
etkileyebileceklerinin düĢünülme-sidir. Ġlgili akademik personelin tercih edilmesinde de bu 
kiĢilerin etkileyebilecekleri kitlelerin büyüklüğü ile doğa ve çevre konusunda radikal birtakım 
öneriler sunabilecekleri ve bu Ģekilde doğa ve çevre bilincinin arttırılabile-ceği inancı etkili 
olmaktadır. Bu grupları aĢağıdaki Ģekilde ifade etmek mümkündür:  

1-Türkiye‟deki üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora öğrencileri  

2-Türkiye‟deki üniversitelerde görev yapan araĢtırma görevlileri, 

3-MEB‟na bağlı okullarda çalıĢan izci lideri öğretmenler  

4-MEB'na bağlı devlet ya da özel okullarda çalıĢan öğretmenler  

5-Sivil Toplum KuruluĢları (Çevre ve Doğa ile ilgili) temsilcileri 

PROJEDEN ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ VE KAZANIMLAR 

Yaratıcı Dramanın Ekoloji Temelli Doğa Eğitiminde Kullanılması: Projenin baĢlangıç 
aĢamasında yararlanılan yaratıcı drama etkinlikleriyle katılımcıların projenin amaçları ve 
içeriğini fark etmeleri sağlanmıĢ olur. Yaratıcı drama etkinliklerinden bazı örnekler vermek 
gerekirse; doğa ile ilgili görseller verilerek görselin hangi bölgeye, hangi mevsime ait olduğu 
vs.nin yorumlamaları istenir. Canlılar konuĢuyor etkinliğinde doğadan bir canlı seçilir ve o 
canlı ile empati kurulmaya çalıĢılır. Ayrıca doğa ile ilgili bir senaryo oluĢturma çalıĢması, bir 
öykü tamamlama çalıĢması, çağrım çalıĢması yaptırılan yaratıcı drama etkinliklerinden 
bazılarıdır. 

Yaralanmalar ve Ġlkyardımda Temel Bilgiler (teori ve uygulamalar): Proje katılımcı bir 
yaklaĢımla ele alındığıve arazi çalıĢmaları ve uygulamalarıönemli yer tuttuğu için proje 
öncesinde kazalar, yaralanmalar gibi durumlarla ilgili teorik bilgiler verilmesi ve uygulamaların 
yapılması önem arz etmektedir. Böylece olasıkaza ve yaralanmaların önüne geçilmiĢ olur, 
karĢılaĢılabilecek durumlarda ise önlemler kolaylıkla alınabilir.  

Obrukların Jeolojik ve Jeomorfolojik OluĢumlarının Ġncelenmesi (TimraĢ, Kızören, Yarımoğlu 
obruğu örneklerinde): Arazi çalıĢmalarının bir kısmıobruk platosu ve çevresinde geçtiğinden 
bölgedeki önemli obrukların jeolojik ve jeomorfolojik oluĢumlarını inceleme fırsatı olmaktadır. 
Çumra yakı-nında bulunan TimraĢ Obruğu ve Konya-Aksaray yolundaki Kızören obruğu 
bölgedeki önemli obruklardandır. Obrukların çevresi ve inilebilen yerler in-celendiğinde 
obruklarda bulunan su seviyesinde yıllar içinde meydana ge-len seviye değiĢiklikleri ve 
Konya ovasındaki su seviyesindeki azalmaya bağlı olarak su seviyesindeki azalma arasında 
iliĢki kurmak mümkündür. Ayrıca bölgede güncel obruk oluĢumları da mevcuttur. Karapınar 
ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki bir mısır tarlasında 2009 ġubat ayında meydana 
gelen Yarımoğlu obruğu güncel obruklardan en bilinenlerden biridir. 70 metre çağında 80 
metre derinliğinde obruk her geçen gün geniĢle-mektedir. Proje kapsamında gerekli güvenlik 
önlemleri alınarak obrukla ilgili incelemelerde bulunulmaktadır.  



 

 

Fotoğraf 4: Karapınar‟da 2009‟da oluĢan Yarımoğlu obruğu  

ÇarĢamba Uygarlığı ve Çatalhöyük: Tarih öncesi yerleĢmelerin en önemlilerinden biri olan 
Çatalhöyük ilk yerleĢme, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün buluntuları ile insanlık 
tarihine ıĢık tutan bir merkezdir. Çatalhöyük‟e yapılan bir arazi gezisinde ÇarĢamba Çayı‟nın 
Çatalhöyük uygarlığını meydana getirmedeki önemi yerinde gözlemlenmektedir. Sembolik 
müze ve sembolik Çatalhöyük evi gezildikten sonra, koruma altındaki bölgeler ve devam 
eden kazılar yerinde gözlemlenmektedir. 

Eko-Turizm, Turizm Çevre ĠliĢkisi: Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını 
gözeten, doğal alanlara karĢı duyarlı bir seyahattir. BeyĢehir Gölü Milli Parkı ve Konya 
çevresi de eko-turizm potansiyeli bakımından önemli bir özellik göstermektedir. Gerek sulak 
alanları, bozkır ekosistemi, göl ekosistemi, yaban hayatı, milli park alanları, gerekse de 
geleneksel yaĢam özellikleri bakımından yüksek bir eko-turizm potansiyeli taĢımaktadır. 
Proje kapsamında eko-turizmin bölgeye ne gibi katkılar yapabileceği yerinde 
gözlemlenmektedir. 

Meke Krater Gölü: OluĢumu, Çevre Sorunları / Acıgöl: Karapınar bölgesinde volkanik 
patlamalar sonucunda oluĢmuĢ olan Meke Tuzlası ve Acıgöl çevresine yapılan bir arazi 
çalıĢmasında Meke Gölü, oluĢumu, göl sularının çekilmesiyle oluĢan kirlilik ve çevre 
problemleri yerinde gözlemlenmektedir. Katılımcılarla göl içerisindeki kraterin üst kısmına 
çıkılmakta, volkanik patlamalarla oluĢan tüf, tüfit, cüruf örnekleri toplamaları ve bunların tahlili 
yapılmaktadır. Ayrıca Karacadağ‟ın eteğinde oluĢmuĢ ve suları sodalı bir krater gölü olan 
Acıgöl‟ün kenarında traverten oluĢumları gözlenir.  

Karapınar Rüzgar Erozyonu Bölgesi ve Erozyonla Mücadelenin Önemi: 

Karapınar erozyon bölgesinde yapılan arazi çalıĢmasında, rüzgâr erozyonunun en güzel 
gözlenebileceği alan olan örnek tepeye gidilmektedir. Bu-rada kurak bölge topografyasına ait 
bütün izleri görmek mümkündür. Katı-lımcılarla yapılacak çalıĢmada erozyonun izleri, etkileri, 
önleme yöntem ve tekniklerini gözlemlemeleri sağlanmaktadır. Sahada gözlenen kurakçıl 
bitkilerin erozyonu önlemedeki etkileri yerinde gözlemlenmektedir.  

Eski Konya Gölü Kıyısında Coğrafik Gözlemler: Pleistosen‟in plüviyal Ģart-ları neticesinde 
meydana gelmiĢ olan Eski Konya Gölü‟nün izlerini Konya Ovasının kenarlarında ve kısmen 
yüksek kesimlerde kıyı okları, falezler gibi aĢınım ve birikim Ģekilleriyle görmek mümkündür. 
Proje esnasında Konya-Karapınar yolunda gölün kıyı oku oluĢturduğu bir alanda yapılan 



 

arazi ça-lıĢmasında Dresensia, Pekten gibi fosiller toplanarak göl ile ilgili özellikler üzerinde 
durulmaktadır. 

Mevlana Müzesi Gezisi, Konya’nın Tarihi ve Turistik Yerlerinin Gezilmesi (Alaaddin 
Tepesi, Ġnceminare Müzesi, Meram Bağları), Sema Gösterisine Katılım:Anadolu Selçuklu 
devletinin baĢkenti olan Konya Türkiye‟nin önemli Ģehirlerden birisidir. Selçuklu devrinden 
kalan pek çok önemli eser bu-lunmaktadır. Bunların en önemlilerinden birisi de Mevlana 
Müzesi‟dir ki; Topkapı sarayından sonra Türkiye‟de en çok ziyaretçinin geldiği müzedir. 
Katılımcılarla eğitmenler rehberliğinde yapılan bir gezide Mevlana‟nın haya-tı, felsefesi, 
Mevlevilik, Mevlana‟nın günümüze etkileri, doğaya bakıĢı üzerinde durulmaktadır. Mevlana 
felsefesinin ve Mevleviliğin önemli özelliklerinden biri de semazen gösterileridir. Semazenler 
her cumartesi Mevlana Kültür Merkezi‟nde sema gösterisi yapmaktadırlar. Projede böyle bir 
gösteriyi izlemek Mevlana felsefesinin anlamak açısından önemlidir. 

Bozdağın Genel Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikleri ve Anadolu Yaban Koyunu: Anadolu‟nun 
endemik yaban hayvanlarından Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelini anatolica) 42.000 ha 
alanda koruma altında yaĢamakta-dır. Katılımcılarla bu alanda yapılan bir arazi 
uygulamasında koyun sürüleri yerinde gözlemlenmekte, koruma tesisleri, aĢı mekânlarıvs. 
gezilmekte, aynızamanda Bozdağ‟ın jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri de incelenmektedir.  

Tuz Gölünün Genel Özellikleri, Halofit Bitkiler ve Çevre Problemleri: Tuz gölü ve çevresinde 
yapılan bir arazi uygulamasında Tuz Gölü‟nde tuz çıka-rılmasının gözlenmesi, halofit 
bitkilerin incelenmesi ve tasnif edilmesi, çevre problemlerinin ve su çekilmesinin gözlenmesi, 
yıllar içinde Tuz gölündeki su çekilmesi ve kirlilikle ilgili kıyaslamalar yapılmaktadır. 

Kilistra Antik Kenti ve Bulumya Çevresinde Volkanik ġekiller: Kilistra ve Bulumya çevresi 
peribacası oluĢumları, ignimbiritler, tüfler, iç püskürük olu-Ģumlardan neckler gibi volkanik 
Ģekiller açısından önemlidir. Bu bölgeler proje esnasında yerinde gözlemle gezilmekte ve 
bilgi edinilmekte, volkanik kayaç gruplandırması ve katılımcıların gruplara ayrılmasıyla 
çalıĢmalar yapılmakta, taĢ koleksiyonu için örnekler alınmaktadır.  

Gökyüzü Gözlemi (Çıplak gözle / Teleskopla): Gökyüzü gözlemi için Bey-Ģehir Ģehir 
merkezine 6-7 km. uzaklıkta olan Yaka Manastır piknik alanına gidilmektedir. Yaka Manastır 
Ģehirden uzak olması, fazla ıĢık almayan bir ortam olması bakımından gökyüzü gözlemi için 
uygun bir ortam oluĢtur-maktadır. Burada eğitmenler tarafından örnek gözlemler ve 
gözlemlerde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin vurgulanmasından sonra her bir katılım -cıya 
gözlem yapma fırsatı tanınmaktadır. Yön bulma ile ilgili esaslar üzerinde özellikle 
durulmaktadır. Ayrıca kutup yıldızı, takımyıldızlar, yıldızlar ve gezegenlerin gözlemde tayin 
edilebilmesi gibi esaslar üzerinde durulmaktadır.  

Dere Yatağında TaĢ Örneklerinin Toplanması ve TeĢhisi: Katılımcılarla BeyĢehir-Kızıldağ 
Milli Parkı‟nda yer alan dere yatağında durulmaktadır. Gruplar oluĢturularak her gruptan taĢ 
örnekleri toplaması ve topladıkları taĢ örneklerini birbirine benzeyen ve benzemeyenlere göre 
ayırmaları, birbirinden farklı olan her taĢa bir isim vermeleri istenmektedir. Verilen sürenin 
bitiminde eğitmenler her bir grubun yanına giderek, toplanan taĢların özelliklerinin ve 
çeĢitlerinin bilinip bilinmediği sorulmaktadır. Toplanan taĢların özellikleri, 
taĢındıklarımesafenin tahmini vs gibi bilgiler verilirken çekiç, büyüteç ve asit gibi materyaller 
kullanılmaktadır. Her grubun değerlendir-mesi yapıldıktan sonra seçilen grup sözcüleri 
özelliklerini öğrendikleri taĢla-rın katılımcılara tanıtımını yapmaktadır.  

Bitki Toplama, Kurutma ve Saklama (Herbaryum) Teknikleri: Bitki örnekleri toplama ve teĢhisi 
yapıldığı bir çalıĢmada toplanan bitki örneklerinin toplama, kurutma ve saklama teknikleri 
hakkında bilgi verilerek, eğitmenler tara-fından örnek bir uygulama yapılmakta, 
katılımcılardan da bu uygulamalarda yer almalarıistenmektedir. Burada bitkinin nasıl 



 

preslendiği, nasıl etiketlen-diği gösterilmekte, ilerleyen günlerde presin nasıl değiĢtirildiği ve 
bitkinin nasıl kurutulduğu da uygulamalı bir Ģekilde gösterilmekte, katılımcılardan da 
uygulama yapmaları istenmektedir. 

Ağaç ve Çalıları Türlerini Tanıma, Biyolojik ÇeĢitliliğin Farkına Varma: Kı- 

zıldağ Milli Parkı yolunda ağaç ve çalı formasyonlarının yoğun olduğu bir bölgede katılımcılar 
5‟erli gruplara ayrılır. Bir yamaç boyunca belli bir mesafeye kadar her ağaç ve çalıdan örnek 
alınarak, tepeye çıkıldığı zaman benzer ve farklı olanların sınıflandırılmasıistenir. Bulunan 
her bitkinin özellikleri, yetiĢme Ģartları ve diğer bitkilerden nasıl ayrıldıkları üzerinde 
durulmaktadır. 

Göl Ekolojisi / Sulak Alan ĠĢlev ve Değerlerinin Gölde Gözlenmesi: BeyĢehir Gölü Türkiye‟nin 
önemli tatlı sularından biridir. Etkinlikte gölün ekolojik özelliklerinin, sulak alanlarının iĢlev ve 
değerlerinin gözlemlenmesi amacıyla yatla göle çıkılmaktadır. Ağ atıldıktan sonra, yapılacak 
ölçümlere geçilir. Uzmanlar tarafından gölün derinliğinin, oksijen miktarının, ph değerinin, 
bulanıklılığının belirlenmesi için nasıl ölçümler yapılacağı gösterildikten sonra, bütün 
katılımcıların cihazlar yardımıyla bu ölçümleri yapmaları ve buldukları sonuçları katılımcılara 
aktarmaları istenir. Atılan ağ toplanarak tutulan balıklar kovaya toplanır ve karaya çıkıldıktan 
sonra uzmanlar tutulan balıkların türlerinin nasıl tespit edildiğini uygulamalı olarak gösterir ve 
katı-lımcılardan balıkları teĢhis etmeleri istenir.  

Eflatunpınar Hitit Anıtı’nın, Anıt Çevresinin ve Havuzda Ötrafikasyonun Ġncelenmesi: MÖ II. 
bin yılın baĢlarında Anadolu‟da varlığını hissettiren, 1650‟den sonra bir devlet, 1400‟den 
sonra bir imparatorluk olarak olarak anılan, 1190‟da büyük bir yıkıma uğrayan Hitit 
Uygarlığının Anadolu‟da bıraktığı en önemli izler kaya anıtlarıdır. Eflatunpınar Kaya Anıtı, taĢ 
iĢçiliği, kabartmaları ve yapılan kazılar sonucu ortaya çıkartılan, anıtla bütünleĢik kutsal 
havuzu ile bütün bu kaya anıtları içerisinde ön plana çıkmaktadır. Etkinlikte öncelikle 
katılımcılar 10 dk serbest bırakılarak anıt ve çevresini gezmeleri, fotoğraf çekmeleri ve anıt 
ile ilgili kafalarında birer soru ile dönmeleri istenir. Hititler, Eflatunpınar ve tarihi eserlerin 
önemi hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, katılımcılardan kafalarında oluĢturdukları 
sorularısormaları istenir. TartıĢmalar bittikten sonra Anıt tekrar topluca gezilir, Havuzda 
oluĢan ötrafikasyona dikkat çekilerek, oluĢumu hakkında bilgi verilir.  

Korunan Alan Yönetimi ve Yerel Kültürler - Gedikli Köyü Örneği: BeyĢehir Gölü Milli Park 
olarak ilan edildikten sonra, milli park sınırları içerisinde ka-lan Gedikli Köyü, milli park 
uygulamasından çok etkilenen yerleĢim yerlerinden biridir. Etkinlikte katılımcılar köy 
kahvesinde küçük gruplar halinde köy halkıyla bir süre sohbet ederek, köyün gelir geçim 
kaynakları, yaĢam tarzları, gelenekleri vs hakkında bilgi edinirler. Daha sonra gruplar ev 
ziyaretleri yaparak, geleneksel kültür, yaĢam tarzlarının yerinde gözlemlenmesi 
sağlanmaktadır. Aynızamanda kendilerinin de neden böyle bir projede olduklarını izah 
ederler ve kullanma-koruma dengesinin önemi hakkında köy halkına bilgi verirler. Bütün 
gruplar toplandıktan sonra da, köylülerin de katılımıyla genel değerlendirme yapılmaktadır.  

Batı Toros Dağları, Boksit Maden Yatağı, Karstik ġekiller ve Tınaztepe Ma-
ğarası: Alüminyumun hammaddesi olan boksit, Orta Toroslar‟daki maden yataklarından 
çıkarılmaktadır. Bu bölgede MortaĢ, Doğankuzu baĢta olmak üzere 7 boksit maden yatağı 
vardır. Katılımcılarla ilk olarak SeydiĢehir bok-sit maden yatağı bölgesine gidilmektedir. 
Burada maden yatağının oluĢu-mu, iĢletilmesi, bölge için önemi üzerinde durulmaktadır. 
Karstik Ģekillerin en büyüklerinden ve en güzel örneklerinden olan Suğla Gölü/Ovası, daha 
yakınlarda bulunan uvala ve dolin örneklerinin birbirinden nasıl ayırt edilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. Daha sonra Tınaztepe Mağarası civarına inilerek karstik Ģekiller açıkhava 
müzesini andıran alan gezilmektedir. Alan Türkiye‟de karstik Ģekiller açısından jeopark olarak 
kullanılacak en uygun yerlerden biridir. Bu alanda lapyalar, özellikle oluklu lapyalar 



 

gözlemlendikten sonra Tınaztepe Mağarası‟na girilmektedir. Tınaztepe Mağarası 2002 
yılında turizme açılan Türkiye‟nin en büyük mağaralarından biridir. Mağara içerisinde 
sarkıtların, dikitlerin, sütunların, travertenlerin oluĢumu devam etmektedir. Bütün bu 
oluĢumlar mağara içerisinde gözlemlenerek, katılımcı-ların farkındalığı sağlanmaktadır.  

Fabrika gezisi (SeydiĢehir Alüminyum Fabrikası, BeyĢehir Beyteks Adidas Fabrikası, Huğlu 
Silah Fabrikası): BeyĢehir ve çevresi bölgesel ve kırsal kalkınma açısından önemli 
fabrikalara sahiptir. Fabrikalara yapılan gezilerde hammaddenin fabrikaya geldikten sonra 
ürün elde edilinceye kadar olan bütün aĢamaları uzmanların anlatımıyla ve yerinde gözlemle 
uygulama tamamlanmaktadır. 

Doğa YürüyüĢü - Doğa YürüyüĢlerinde Performans Kriterleri ve Ġlk Yardım: 

Proje esnasında her biri 6-7 km olan yürüyüĢ rotaları belirlenmektedir. Bu rotalarda yapılan 
doğa yürüyüĢleri esnasında yürüyüĢün baĢlangıcında katılımcılara doğa yürüyüĢlerinde 
performans kriterlerinden bahsedilir ve yürüyüĢ esnasında uygulamaları istenir. Aynı 
zamanda doğa yürüyüĢü ve doğa sporlarında yaralanmalar ve ilk yardım ilkeleri de yürüyüĢ 
esnasında tartıĢılır. 

Kırsal Kalkınma ve Doğa-Kalkınma ĠliĢkileri: Grup çalıĢması ve iĢbirliği içerisinde kırsal 
kalkınma kavramı, kırsal kalkınma faaliyetleri, doğa-kırsal kalkınma iliĢkisi ve birey olarak 
kırsal kalkınmaya ne tür katkılar yapılabile-ceğini kavramak amaçlanmaktadır. Katılımcılar 
dört gruba ayrılarak, her bir gruba düĢündüklerini yazabilmeleri için büyük karton ve kalem 
verilmekte, verilen süre içinde aĢağıda yazılan konuları her grubunun kartonlara yaz -masıve 
seçtikleri grup sözcüsü vasıtasıyla verilen sürenin bitiminde diğer gruptakilere aktarmaları 
istenmektedir. 

Grup.1. Kırsal alan denilince ne anlıyorsunuz? Kırsal alanın temel özellikleri neler olabilir?  

Grup.2. Kırsal kalkınma denilince ne anlıyorsunuz? Kırsal kalkınma faaliyetleri neleri içeriyor 
olabilir? 

Grup.3. Doğa ile kalkınma arasında ne tür iliĢkiler olabilir?  

Grup.4. Birey olarak kırsal kalkınmaya ne tür katkıda bulunabilirsiniz? 

Etkinlik sonunda katılımcılarla Türkiye‟nin örnek kırsal kalkınma alanların-dan birisi olan 
Huğlu Kasabası‟na gidilmektedir. Burada fabrika müdürüyle görüĢülerek, hem fabrika 
hakkında, hem de çalıĢmalar hakkında bilgi alın-makta ve fabrika gezilerek, çalıĢmalar 
yerinde gözlemlenmektedir, çalıĢan-larla da görüĢ alıĢveriĢinde bulunulmaktadır. Buradan 
Huğlu Belediyesi‟ne geçilerek belediyenin çalıĢmaları hakkında bilgi alınmaktadır.  

Göl Çevresinde Kıyı Kumulları, Kıyı Kordonu ve Depolarının Gözlemlenmesi: Katılımcılarla 
BeyĢehir Gölü kıyısına gidilmektedir. Göl kıyısı boyunca katılımcıların kıyı kumulları, 
oluĢumları, kıyı kordonu vs. gibi olayların nasıl oluĢtuğunu kendi aralarında sorgulamaları 
istenerek, katılımcılardan bilgisi olan varsa aktarması istenir. Uzman personel tarafından 
oluĢumlar, kıyıkordonu, varsa kıyı oku ve diğer Ģekiller arazide gösterilir. Göl depolarının 
oluĢumu gözlemlenir. 

BeyĢehir Gölü ve Çevresinin KuĢları ve KuĢ gözlemi: BeyĢehir Gölü ve göl havzasındaki 
göçmen, yerli kuĢların gözlemlenmesi ve kuĢ türü zenginliği ve BeyĢehir Gölü Milli Parkı‟nın 
biyolojik çeĢitliliğini fark etmek amaçlan-maktadır. BeyĢehir Gölü Milli Parkı ev sahipliği 
yaptığı kuĢlar, özellikle yırtı-cı kuĢlar nedeniyle Türkiye‟deki “Önemli KuĢ Alanı”ndan birisi 
olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan proje uygulama aĢamasında kuĢ gözleminin 



 

yapılması gerekmektedir. Katılımcılarla yapılacak bir arazi gezisinde kuĢlar yoğun olarak 
yaĢadıkları, yuva yaptıkları, göç yolları vs üzerinde kuĢ gözlemi yapılarak, katılımcıların da 
bölgenin biyolojik çeĢitliliğini kavramalarısağlanmaktadır. Katılımcılar uygun yerlerden 
dürbünle kuĢları gözleyebilmektedirler.  

Apa Baraj Gölü Çevresinde Erozyonun Etkilerinin Gözlemlenmesi: Türki-ye‟nin her yeri az ya 
da çok erozyonun etkisine maruz kalmıĢtır. Apa Baraj Gölü, Konya‟nın içme suyu ihtiyacının 
karĢılandığı göldür. Baraj gölü çevresi çeĢitli derecelerde erozyona maruz kalmıĢ bölgelerden 
oluĢmaktadır. Erozyon sonucu baraj gün geçtikçe dolmaktadır. Katılımcılarla baraj gölü 
çevresinde, özellikle erozyonun yoğun olarak yaĢandığı alanlarda yapılacak bir gezide 
erozyonun nedenleri, bitki örtüsünün erozyonu önlemedeki etkisi, yanlıĢ ağaç kesimi, yanlıĢ 
arazi kullanımı, yanlıĢ otlatma yapılması gibi hususlar üzerinde durularak, katılımcıların da 
katkısıyla konu interaktif bir Ģe-kilde iĢlenmektedir. TartıĢmalar boĢ zaman etkinliklerinin 
yapıldığı akĢam saatlerinde ve diğer meselelerin tartıĢıldığı zamanlar da devam edilmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

“Doğa Eğitimi” projelerinin doğanın dilinin öğrenilmesi ve çevre farkındalığının kazanılması 
konusundaki öneminin ortaya çıkardığı en önemli sonuç katılımcıların farkındalıklarının 
arttırılması ve sürdürülebilir bir doğa ortamında yaĢama bilincinin kazanılması olmuĢtur. 

Katılımcıların kazanımların bazıları dikkatle inceledikleri ve dinledikleri zaman doğanın çok 
Ģey anlattığı, doğanın geçmiĢten günümüze geçirdiği evreleri anlatmasıve bakmakla görmek 
arasındaki farkı anlama düzeylerinin geliĢmesi olarak ifade edilebilir. 

Doğanın ne kadar büyük tehdit altında olduğunun gözlenmesi, canlı ve cansız varlıkların 
etkileĢimi ve iĢbirliği ve doğa-insan bütünleĢmesini sağ-laması farkındalık oluĢturulması 
açısından önemlidir. 

Bireylerin ve kurumların doğadan yeteri kadar yararlanması ama aynı zamanda koruması 
gerektiği doğa ve çevre bilinci kazanma açısından önemli bir sonuçtur. 

Doğaya zarar vermeden uzun süre faydalanmak ve gelecek kuĢakların da faydalanmasına 
katkı sağlamak doğanın sürdürülebilir kullanımı açısından gereklidir. 

Projede arazinin doğal laboratuvar olarak kullanılması bilimi popülerleĢtire-rek bu eğitimle 
bireylerin aslında bilimle ne kadar iç içe olduğu farkındalığısağlanmıĢ ve bilimin 
popülerleĢtirilmesi açısından önemli olmuĢtur. 

Korunan alanlarda ekoloji temelli doğa eğitimi sadece milli parkların piknik alanları olmadığı, 
insan eli değmeden doğanın ne kadar güzel olduğunun farkına varılmıĢ, eğitimin bilinç 
düzeyini arttırdığı ve sürdürülebilirliği sağla-yacağı anlaĢılmıĢtır. 

Doğaya yakınlaĢmak ve doğayla bütünleĢmek açısından programın doğaya olan bakıĢ 
açısını değiĢtirdiği ve doğaya farklı pencerelerden ve bir bütün olarak bakmaktaki önemi 
anlaĢılmıĢtır. 

Katılımcıların projeden sonraki yaĢamlarında, çevreye karĢı daha çok sorumluluk duyan, 
daha bilgili ve daha katılımcı bireyler olacakları yönünde görüĢleri değiĢmiĢtir. 

Öneriler 



 

 Doğa eğitimini alan bireylerin eğitim sonrasında izlenmeleri, pay-laĢma ortamları 
sağlanması ve edindikleri bilgileri çevrelerine ak-tarmaları ve örnek davranıĢlar 
sergilemeleri sağlanabilir. 

 Doğaya zarar vermeden uzun süre faydalanmak ve gelecek kuĢak-ların da 
faydalanmasına katkı sağlamak doğanın sürdürülebilir kul-lanımı açısından gereklidir. 

 Ekoloji temelli doğa eğitimi projeleri yaygınlaĢtırılmalı, katılımlar art-tırılmalı, farklı 
meslek gruplarının da katılımı sağlanmalıdır.  

 Bireyler öncelikle kendi doğal çevrelerini tanıma konularında bilinçlendirilmelidir.  
 Projeye katılan bireyler yeni projeler geliĢtirmek için cesaretlendirilmeli ve ekonomik 

destek sağlanmalıdır, 
 SeydiĢehir Tınaztepe Mağarası çevresi karstik aĢınım ve birikim Ģe-killerinin bir arada 

görülebildiği bir açık hava müzesi görünümündedir. Bölge yol yapımı, maden yatağı 
açma, yerleĢim ve tarım alanıolarak kullanma gibi etkinlikler sonucu giderek tahrip  
olmaktadır. Bu yüzden en kısa sürede Jeopark Alanı olarak koruma altına alınmadır. 

 Tuz Gölü civarında bulunan tuzcul bitkiler, kentlerdeki park ve bahçe 
düzenlemelerinde kullanılabilecek çok önemli bir biyolojik zenginliktir. Özellikle büyük 
ölçekli park ve rekreasyon alanları, kent içi ve kent çevresi yollar, kamu kurumlarıve 
üniversite gibi yoğun bakım ve masraf gerektiren alanlarda çim alanları ve sulama 
gerektiren bitki örtüsünün olabildiğince azaltılarak bu alanlarda öncelikle doğal bitki 
türleri olmak üzere kuraklığa dayanıklılık açısından bu tür bitkiler kullanılabilir.  
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ELAZIĞ YÖRESĠNDE SUTUT MADDESĠNĠN (POLĠAKRĠLAMĠT) TOROS SEDĠRĠ (Cedrus 
libani A Rich.) FĠDANLARININ TUTMA BAġARISINA ETKĠSĠ 

Dr. Celal TAġDEMĠR* Hüseyin KARATAY*  
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ÖZET 

Kurak ve yarı kurak koĢullarının hakim olduğu Elazığ yöresinde, sutut maddesinin, Toros 
Sediri (Cedrus libani A Rich.) fidanlarının tutma baĢarısına etkisi araĢtırılmıĢtır. Ġki farklı 
zamanda (sonbahar ve ilkbahar) dikilen iki farklı fidan tipine (çıplak köklü ve roket tipi 
kaplıfidan), sutut maddesi, fidan baĢına jel olarak 0,5,1 ve 0 (kontrol) L olmak üzere üç doz 
halinde uygulanmıĢtır. Elazığ-Keban ilçesine bağlı Pınarlar Mevkii‟nde gerçekleĢtirilen bu 
çalıĢmada, ikinci büyüme sezonunun sonunda verilerin değerlendirilmesi sonucunda; sutut 
maddesinin, fidan yaĢama yüzdesini istatistiksel olarak etkilemediği, ancak ekim zamanı ve 
fidan tipinin etkilediği görülmüĢtür. Fidan baĢına verilen 1, ´ ve 0 L (kontrol) sutut maddesine 
göre, sırasıyla % 26,56; 29,17 ve 17,19 fidan elde edilmiĢtir. Sonbaharda dikilen fidanlar (% 
35,42) ile roket tipi kaplı fidanlar (% 32,99), daha fazla yaĢama yüzdesine sahip olmuĢtur. 
Sonuç olarak; bu maddenin, yaz aylarında yeterli yağıĢların olduğu yerlerde kullanılması 
daha uygun olacağı düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sutut (Poliakrilamit), Toros Sediri, Kurak-Yarıkurak Ağaç-landırmalar 

EFFECTS OF WATER ABSORBENT (POLYACRYLAMIDE) SUBSTANCE ON SURVIVAL 
OF SEEDLINGS OF TAURUS CEDAR (Cedrus libani A Rich.) IN ELAZIĞ REGION 

ABSTRACT 

In this study carried out in Elazığ-Keban local having drought properties, it was investigated 
effects of polymer (polyacrylamide) on survival of Taurus Cedar (Cedrus libaniA Rich.) 
seedlings. Water absorbent was given as hydrogel in doses 0.5, 1 and 0 L (control) to two 
different Taurus Cedar seedling types (bare-rooted and Roket type-containerized seedling) 
planted in two different times (in fall and spring). In the end of second years post planting, 
water absorbent did not effect statistically survival of seedlings, but planting time and 
seedling type effected survival of seedlings. As 1, ´ and 0 (control) L polimer given per 
seedling, the percentages of survival became 26,56 %; 29,17 and 17,19; respectively. 
Seedlings planted in autumn (35,42%) and Roket type-containerized seedlings (32,99%) had 
the more percentage of survival. In conclusion, the use of water absorbent (polymer) is not 
economic in afforestations fields that summer drought has especially ruled. The existence of 
water is necessary because this substance can be impacted. 

Key Words: Polyacrylamide, Cedrus libani A. Rich, Arid-Semiarid Afforestations 

1.GĠRĠġ 

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalıĢmaları açısından büyük bir potansiyele sahip olan 
Doğu Anadolu Bölgesi‟nde; son zamanlarda büyük oranda ağaçlandırılma yapılmıĢ, ancak 
baĢarı oranı kuraklık koĢullarının hâkim olması nedeniyle fazla olmamıĢtır. Kuraklık, genel 
anlamda yüksek sıcaklık, düzensiz ve düĢük yağıĢ miktarı ile karakterize edilir. Anonim‟e 
(1989) göre; yıllık yağıĢ miktarı, çok kurak zonlarda 100 mm‟den düĢük; kurak zonlarda 100-
300 ve yarı kurak zonlarda 300-600 mm arasında değiĢmektedir. Dünya alanının yaklaĢık % 
40‟nı (61 milyon km2) kaplayan kurak ve yarı kurak koĢulları, ülkemizde daha çok 
Anadolu‟nun iç, doğu ve güneydoğu bölgelerinde hâkimdir. Ürgenç‟e (1986) göre, Türkiye 



 

sınırlarıiçinde yağıĢ haritasına göre yaklaĢık 20 bin ha kadar kurak, 31 milyon ha kadar da 
yarı kuraktır. Yukarıdaki tanımlardan, kuraklık kavramı daha çok düĢen yıllık yağıĢların 
miktarı ile ilgilidir. 

Doğu Anadolu, yüksek sıradağların ve onların arasındaki oldukça geniĢ vadilerin düzensiz 
dağılıĢı nedeniyle, kıĢları uzun, sert ve soğuk kontinental bir iklime sahiptir  (Aydemir,1970). 
Doğu Anadolu Bölgesi‟nde, yüksek kısımlarda yarı nemli soğuk iklim koĢulları ve buna bağlı 
olarak orman vejetasyonu; alçak kısımlardaki depresyonlarda ise yarı kurak iklim koĢulları ve 
buna bağlı olarak step vejetasyonu hâkimdir (Atalay, 1983). Bu bölgede yağıĢlar genellikle 
kıĢ ve ilkbahar mevsiminde düĢer. Türkiye Çevre Durum Raporu‟na göre, Doğu Anadolu‟da 
en soğuk ay (Ocak) sıcaklık ortalaması -4,2 oC ve en sıcak ay (Temmuz) sıcaklık ortalaması 
ise 24,2 oC; yıllık ortalama sıcaklık 10,2 oC ve ortalama yıllık toplam ise 579,4 mm‟dir. Yaz 
yağıĢlarının yıllık toplam içindeki payı % 9,5‟tir. Yıllık ortalama nispi nem % 60,2‟dir (Anonim, 
2007). 

Kuraklığın hâkim olduğu bu bölgede, yaz ayların baĢından itibaren topraktaki su hızlı bir 
Ģekilde çekilmeye baĢlamaktadır. Yapılan arazi incelemelerinde, 1600 m rakımın altındaki 
alanlarda toprak üst seviyesinden 20-30 cm derinlikte, toprak tamamen kuru ve sıcak; 1600 
m‟nin üstündeki rakımlardaki alanlarda ise bu derinliklerde serin ve hatta nemli bir ortam 
olduğu tespit edilmiĢtir. Yapılan ağaçlandırma çalıĢmalarında yapılan gözlem ve 
incelemelerde, özellikle ilk yıl fidan tutmasının baĢarısı, yaz döneminde toprağın ilk 20-30 cm 
derinliğindeki nemin oluĢuna bağlı olduğu kanaatine varılmıĢtır. Bu konuda, yapılan bir  arazi 
çalıĢmasında; aynı yörede farklı iki yükseltide (1100 ve 1600 m) aynızamanda yapılan roket 
tipi fidanlarla yapılan ağaçlandırma çalıĢmasında; tutma baĢarısı bakımından yarı yarıya bir 
fark olduğu tespit edilmiĢtir (TaĢdemir ve Karatay, 2006). Diğer taraftan, bu bölgede yapılan 
ağaçlandırma çalıĢmalarında kullanılan türler, genellikle yabancı türler olup; ekolojik açıdan 
zaten büyük problemlerle karĢı karĢıya kalmıĢ olup, giderek artan yağıĢ azlığıyla daha da 
büyük sıkıntılara maruz kalmaktadır. Bu sebeplere bağlı olarak, bu bölgedeki ağaçlandırma 
çalıĢmaları, daha yoğun bilgi ve emek istemekle birlikte; diğer ağaçlandırma tekniklerinin 
yanında, özellikle dikim mevsiminin iyi ayarlanması ve düĢen kıt yağıĢlardan mümkün olduğu 
kadar en faydalıĢekilde yararlanması kaçınılmaz olmuĢtur. 

Ülkemiz ve diğer ülkelerde konuya iliĢkin literatür aĢağıda özetlenmiĢ olup buna göre; 
Antalya yöresinde Toros Sediri ve EskiĢehir yöresinde Karaçam fidanlarının tutma baĢarısını 
arttırmaya yönelik agricol maddesi kullanılarak çalıĢılmıĢtır (Eler vd., 1992; Aslan ve Kızmaz, 
1994). Diğer taraftan; Türkiye‟de, kurak yörelerde, transpirasyonu azaltıcıve kökleri taze 
tutucu maddeler (Curasol, Silvaplast ve Agricol) yardımıyla, fidan sökümünden dikimine 
kadar geçirdiği devrede fazla su kaybını önleyebilme ve dolayısıyla yaz kuraklığını en az 
kayıpla atlatabilme olanaklarıaraĢtırılmıĢtır (Lohbeck ve Suner, 1976). Yine ülkemizde, 
tarımsal bir materyal olan perlitin, fidan tutma baĢarısı ve geliĢimine etkisi EskiĢehir 
yöresinde araĢtırılmıĢtır (Tacenur ve Koç, 1991). Öte yandan; son zamanlarda su tutma 
özelliği nedeniyle kullanılması ve araĢtırılması istenen polimerlerin üretimi ve ticareti giderek 
artmaktadır. Özellikle tarımsal amaçlıkullanımı oldukça yüksek seviyelere ulaĢmıĢtır. Polimer 

konusunda değerlendirmelerde bulunan Ayan vd. (2006), yarı kurak alanlardaki en önemli 
kısıtlayıcı faktör olan su açığı probleminin, geleneksel mevcut tekniklerle çözümlenmesinin 
yeterli olmayacağı, bunun yanında polimer teknolojisinin de ormancılık uygulamalarında 
kullanılması yararlı olacağıbelirtmiĢlerdir. 

Jel oluĢumları, özellikle kuraklığın hâkim olduğu yerlerde, bitki geliĢimi için önemli 
formüllerden biri olmaktadır. Pek çok ticari polimer ürünleri, kendi ağırlığından daha fazla su 
tutmaktadır ve böylece toprak su kapasitesini arttırmaktadır. Yüksek absorbisyon 
kapasitesine sahip polimerler, bitki yetiĢtirmesi için yardımcı olabilirler (Johnson, 2006). Bazı 
karıĢık polimerler (PAM), özellikle kumlu topraklarda suyun aĢağılara süzülmesini azaltırken; 
bitkiler tarafından yararlanabilir su miktarını arttırmaktadır. Bu konuda yapılan bir 



 

araĢtırmada, polimer kullanımının artıĢıyla birlikte, toprağın su tutma kapasitesinin de arttığı 
görülmüĢtür. Toprak neminin arttırılmasında polimer kullanımının yarar sağlayacağı 
belirtilmiĢtir (Bhardwaj vd., 2007). Gürlevik vd. (2006), hidrojel ve mikoriza karıĢımının 
Karaçam fidanlarının tutma baĢarısı üzerindeki etkisini araĢtırmıĢlardır. Hidrojel ve mikoriza 
karıĢımı uygulamasıyla, laboratuar koĢullarında fidanların yarısının yaĢamlarını 
sürdürdüğünü; bu uygulamanın ancak arazi çalıĢmalarında da araĢtırılmasında yararlı 
olacağı ifade edilmiĢtir. 

Önemli bir Akdeniz türü olan Defne (Laurus nobilis L.)‟de, çıplak köklü, tüplü ve doğrudan 
tohum ekimiyle yetiĢtirilen fidanların yaĢama yüzdesi üzerine polimerlerin etkisi araĢtırılmıĢ; 
polimer kullanımının fidan yaĢama yüzdesini düĢürdüğü tespit edilmiĢ; yine bu maddenin 
kullanım miktarı ve Ģekli konusunda farklı araĢtırmaların yapılmasının yararlı olacağı ifade 
edilmiĢtir (Parlak vd., 2006). Superabsorbent (Stockosorb K 400)‟ın kuraklık koĢullarında ve 
kumlu topraklarda dikilen Pinus halepensis fidanlarının tutma baĢarısı üzerine etkisi 
araĢtırılmıĢtır. Toprağa % 0,04, 0,08, 0,12, 0,20, ve 0,40 konsantrasyonlarında süper hidrojel 
verilmiĢtir. Bu hidrojel miktarının artıĢıyla, topraktaki su tutma miktarının arttığı; kuraklık 
koĢullarıboyunca, hidrojeli topraklardaki fidanlar, kontrol topraklardaki fidanlara göre, daha 
fazla yaĢama yüzdesi, sürgün ve kök büyümesine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Buna bağlı 
olarak, kuraklığın hakim olduğu koĢullardaki toprakların su tutma kapasitesinin arttırılması ve 
fidan yaĢama oranının arttırılmasında hidrojellerin kullanılmasında yarar vardır (Hüttermann 
vd., 1999). Stockosorb K410 hidrojelin Populus euphratica’nın büyümesi 

üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Tuzlu bir toprağa % 0,6 oranında uygulanan hidrojelin, 2 yıl 
kadar bir büyüme periyodunda fidan biyo kütlesini yaklaĢık olarak 2,7 kat arttırdığı 
görülmüĢtür. Hidrojel uygulanan fidanlar, uygulanmayanlara göre, yaklaĢık 3.5 kat daha fazla 
kök uzunluğuna ve kök yüzey alanına sahip olduğu tespit edilmiĢtir (Chen vd., 
2004). Fragaria x ananassa D türünde; hidrojellerin fidanların arazideki tutma 
baĢarısıincelenmiĢtir. Hidrojeller, ince, orta, granüllü toprak tekstürlerinde fidan baĢına 1 
veya 2 gr, fidanların jele daldırma ve kontrol Ģeklinde uygulanmıĢtır. Dikimden 60 gün sonra 
yapılan değerlendirmede, dal ve köklerin biyo kütlesi ile arazideki yaĢama yüzdesi açısından 
hidrojellerin, pozitif yönde etkili olmadığı; sadece kök bölgesinde iyi bir nem ortamısağladığı 
belirtilmiĢtir (Minami vd., 2003). 

Hidrojel düzenleyicileri, fidanların büyümesi, toprakların su tutma kapasitesi ve bitki su 
ihtiyacının karĢılamasında önemli maddelerdir. Buna yönelik olarak; farklı seviyelerde 
hazırlanan hidrojellerin, kumlubalçık, balçıklıtopraklarının nemi içeriği ve farklı bitki türlerinin 
büyümesi üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Jel kullanımıyla, su tutmasının hızlı ve yüksek 
oranda gerçekleĢtiği; jelin uygulandığı topraklarda, su tutma kapasitesinin arttığıtespit 
edilmiĢtir. Buna bağlı olarak bitki büyümesinin daha iyi olduğu vurgulanmıĢtır (Akhter vd., 
2004). Sudan‟da; poliakrilamit ve polivinilalkol sentetik su tutucu polimerlerinin, Eucalyptus 
microtheca fidanlarının yaĢamıve geliĢimi üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Dikilen fidanlara iki 
farklıkonsantarasyonda (% 0,2 ve 0,5) uygulanan polimerler, hem fidan yaĢama yüzdesi hem 
de büyümesi üzerinde olumlu katkı sağlamıĢlardır. Her 6 günde bir yapılan sulamada; 
polimer uygulanan ağaçların yaĢama yüzdesi % 57-71 arasında olduğu; kontrol fidanlarının 
ise öldüğü tespit edilmiĢtir. Kurak koĢullardaki dikimler için bu sentetik polimerlerin, 
kullanılması yararlıolacağı belirtilmiĢtir (Callaghan vd., 1989). Stockosorb Agro adlı 
hidrojelin, Pinus sylvestris L. fidanlarının yaĢamı ve geliĢimi üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. 
Dikim öncesi fidanlar, 0,2-0,3 mm çapındaki granüllü jel ile muamele edilerek, araziye 
dikilmiĢtir. Değerlendirilmeler sonucunda; jel uygulanan fidanlar, kontrol fidanlarına göre, % 
14-16 oranında daha fazla yaĢama yüzdesine sahip olduğu belirtilmiĢtir (Sarvaš dv., 2007). 
2006-2008 yılları arasında gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada; çapraz bağlı akrilamit olan 
polimerin, Cedrus libani A. Rich. fidanlarının tutma baĢarı üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır.  

2.MATERYAL VE METOT 



 

2.1.Materyal 

AraĢtırmada bitki materyali olarak Toros Sediri‟nin 1+0 yaĢındaki çıplak köklü ve roket tipi 
kaplı fidanları kullanılmıĢtır. Bu fidanların arazideki tutma baĢarısını arttırılmasına yönelik 
olarak çapraz bağlı akrilamit / akrilik asit kopolimer adlı sutut maddesi kullanılmıĢtır.  

Konuya iliĢkin bazı literatürlere göre; potasyum temelli, emici kopolimer olan bu madde, pH 
değeri 7-8 arasında değiĢmektedir. Su ile temas ettiği zaman ĢiĢerek jel halini alabilen bu 
madde, su emme ve salıverme kapasitesi yaklaĢık 4 yıl olup önemli bir poliakrilamittir. Bir kg 
sutut maddesi, 200-300 L minerali giderilmiĢ suyu emebilmektedir.  

Kullanılan Sedir türü, ortalama 1300 m yükseltideki Adana-Pos orijinlidir. Elazığ Orman 
Fidanlığı‟nda üretilen fidanlar, Elazığ Ġli‟ne bağlı Keban Ġlçesi sınırlarında bulunan Pınarlar 
Mevkii‟nde araziye dikilmiĢtir. AraĢtırma sahası, 38o 48ı 01ıı Kuzey ve 38o 41ı 25ıı Doğu 
boylamında yer almaktadır. Denizden ortalama yükseltisi 1235 m araĢtırma sahasının, 
ortalama eğimi % 30 ve bakısı güneybatıdır. Anakayasımetamorfik kayaç grubundan 
mikaĢist olan toprağın tekstürü, kumlu-balçık ve killi-kumlu-balçıktır. Mutlak toprak derinliği 
90 cm ve pH değerleri 7,73–7,89 arasında değiĢen toprak, tuzsuz, kireçli ve organik 
maddece fakirdir. Elazığ–Keban Meteoroloji Ġstasyonunun iklim verilerine göre, 2005–2008 
yılları arası yıllık ortalama sıcaklıkların ortalaması 15,27 oC ve yıllık toplam yağıĢlarının 
ortalaması ise 341,93 mm‟dir. 

2.2. Metot 

Toplanan tohumlar, sonbaharda Elazığ Orman Fidanlığı‟nda ekim parsellerine 7 sıralı ve 
kaplı fidan üretiminde kullanılan Roket tipi kaplara ekilmiĢtir. Roket tipi kaplarda yetiĢtirme 
ortamı (büyüme harcı) olarak kullanılan saf turbada tohum ekimi yapılmıĢtır. YetiĢtirilen 1+0 
yaĢındaki hem çıplak köklü hem de Roket tipi kaplı fidanlar, Elazığ Ġli‟ne bağlı Keban Ġlçesi 
sınırlarında bulunan Pınarlar Mevkii‟ndeki arazide sonbahar ve ilkbaharda farklı iki zamanda 
dikilmiĢtir. 

Arazide iĢlemler “Rastlantı bloklarıdeneme deseni” ne göre dağıtılmıĢ ve her iĢlemde 16 
fidan kullanılmıĢtır. Denemede iki fidan tipi (çıplak köklü ve roket kaplı, üç doz polimer (1, ´ 
ve 0 L jel fidan baĢına) ve iki dikim zamanı(sonbahar ve ilkbahar) kullanılmıĢtır. Fidanlıkta 
yetiĢtirilen 1+0 yaĢındaki çıplak köklü ve roket kaplı fidanlar arazide hem sonbahar (Kasım) 
hem de ilkbaharda (Mart) açılan çukurlara dikilmiĢtir. Dikim esnasında, önce hazırlanmıĢ olan 
jel kök bölgesini kapsayacak Ģekilde çukurlara dökülmüĢtür. Jel hazırlanması, ilgili 
literatürlerin belirtildiği Ģekilde yapılmıĢ ve kullanılmıĢtır. 300 L suya yaklaĢık 1 kg sutut 
maddesi katarak ve yaklaĢık yarım saat beklemeye alınmıĢtır.  

Ġlk iki büyüme mevsiminde gerekli bakım çalıĢmaları yapılmıĢ ve 2008 yılısonunda elde  
edilen yaĢama yüzdesi verileri spss istatistik programı ile değerlendirilmiĢtir. ĠĢlemlerin 
etkisinin ortaya konulmasında varyans analizi ve farklı ortalamaların mukayesesinde ise 
Duncan testi kullanılmıĢtır. Veriler, yüzde değerleri olması nedeniyle analize tabi tutulmadan 
önce arcsinuse çevrilmiĢtir. Varyans analiz tablosunda yer alan değerler, dönüĢtürülmüĢ arc -
sinüs karĢılığı; Duncan tablosunda yer alan değerler ise orijinal ortalamalardır.  

3.BULGULAR  

Fidan tipi, dikim zamanı ve polimerin fidan yaĢama yüzdesine etkisine iliĢkin Tablo 1 
incelendiğinde; fidan yaĢama yüzdesi üzerinde; kullanılan polimer iĢlemi (A), etkili olmazken, 
fidan tipi (B) ve dikim zamanı (C) etkili olmuĢtur. Fidan yaĢama yüzdesi açısından, iĢlemlerin 
seviyelerine iliĢkin ortalamaların karĢılaĢtırılması Tablo 2„de verilmiĢtir. YaĢama yüzdesi 
bakımından aralarında istatistiksel anlamda önemli bir fark olmayan polimer seviyeleri 



 

karĢılaĢtırıldığında, en yüksek yaĢama yüzdesi (% 29,17), A2 (´ L/fidan) seviyesinde 
görülmüĢtür. Dikim zamanı açısından sonbaharda dikilen fidanlar (C1=% 35,42), fidan tipi 
açısından ise roket kaplı fidanlar (B2=% 32,99), daha fazla fidan yaĢama yüzdesine sahip 
olmuĢtur. 

Tablo 1. Fidan YaĢama Yüzdesine ĠliĢkin Varyans Analizi 

Source Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 6747,813a 13 519,063 3,035 ,011 

Intercept 25441,560 1 25441,560 148,771 ,000 

Blok 640,163 2 320,082 1,872 ,178 

Polimer (A) 661,790 2 330,895 1,935 ,168 

Fidan tipi (B) 1496,008 1 1496,008 8,748 ,007 

Dikim zamanı (C) 
3134,277 1 

3134,277 18,328 ,000 

A*B 143,717 2 71,859 ,420 ,662 

A*C 121,348 2 60,674 ,355 ,705 

B*C 22,346 1 22,346 ,131 ,721 

A*B*C 528,164 2 264,082 1,544 ,236 

Error 3762,266 22 171,012   

Total 35951,639 36    

Corrected Total 10510,078 35    

a. R Squared = ,642 (Adjusted R Squared = ,431) 

Tablo 2. Fidan YaĢama Yüzdesine ĠliĢkin Ortalamaların KarĢılaĢtırılması 

Polimer (jel) N Ortalama (%) 

0 L/fidan (Kontrol) (A3) 12 17,19a 

1 L /fidan (A1) 12 26,56a 

´ L /fidan (A2) 12 29,17a 

Fidan tipi N Ortalama (%) 

Çıplak köklü (B1) 18 15,63a 

Roket kaplı (B2) 18 32,99b 

Dikim zamanı N Ortalama (%) 

Sonbahar (C1) 18 35,42a 

Ġlkbahar (C2) 18 13,19b 

Not: Aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasında önemli bir fark yoktur (Alpha = ,05).  



 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Dikimi izleyen iki büyüme sezonunun sonunda, arazide, yapılan değerlen-dirmeler 
sonucunda; kullanılan polimerin, istatistiksel olarak fidan yaĢama yüzdesi üzerinde etkili 
olmadığı görülmüĢtür. Polimere tabi tutulan fidanlar, kontrol fidanlarına göre, daha fazla 
yaĢama oranına sahip olurken; ´ L/fidan iĢlemine tabi tutulan fidanlar da, 1 L/fidan iĢlemine 
göre, daha fazla yaĢama oranına sahip olmuĢtur. 

Polimer oranının jel olarak iki katına çıkarılmasına rağmen, fidan yaĢama oranı düĢük kaldığı 
görülmüĢtür. Bu durum, kök bölgesindeki suyun veya nemin azalmasıve bitmesi sonucu, 
polimer maddesinin fidanların kökleri ile temasa geçmesi ve fidan suyunu çekmesiyle iliĢkili 
olabileceği düĢünülmek-tedir. Arazideki gözlemlere göre; çıplak köklü fidanların yaĢama 
oranı, roket tipi fidanlarınkine göre, daha düĢük olmuĢtur. Özellikle roket tipi fidanların 
köklerini barındıran turba ortamı, polimerin direk fidan kökleri ile temasa geçmesini önlediği; 
çıplak köklü fidanlarda ise polimerin direk olarak köklerle temas halinde olduğu görülmüĢtür. 
Oysaki bu bölgelerde daha önce ya-pılan araĢtırma çalıĢmalarında, çıplak köklü fidanların, 
roket tipi kaplı fidanlardan daha fazla yaĢama oranına sahip olduğu tespit edilmiĢtir 
(TaĢdemir ve Karatay, 2006). 

Bu konuda farklı ülkelerde farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Ülkemizde Defne türünde yapılan 
suçeker çalıĢmasının sonuçlarına göre, fidan yaĢama yüzdesi, polimerli fidanlarda daha 
düĢük olduğu belirtilmiĢtir; ayrıca polimerin suyunu kaybettikten sonra çukurlarda boĢluk 
kaldığı görülmüĢtür (Parlak vd., 2006). Sedirde yapılan bu çalıĢmanın sonuçları da bu 
çalıĢmanın sonuçlarına benzerlik göstermiĢtir. Ancak, sedirde yapılan bu çalıĢmada 
polimerin suyunu kaybettikten sonra, herhangi bir boĢluk bırakmadığı; yaz ay-larında jelin 
tekrar kristalleĢtiği, yağıĢların düĢmesiyle tekrar jel halini aldığıgörülmüĢtür. 

Arazideki gözlemlere göre; suyun mevcut olduğu yerlerde bu tür polimerlerin kullanımının 
uygun olacağı kanaatine varılmıĢtır. Oysa bu madde özellikle kurak – yarı kurak alanlarda 
kullanılması pek elveriĢli ve ekonomik görülmemektedir. Çünkü bu tür ortamlarda vejetasyon 
özellikle yaz ayların-da yeterli yağıĢ olmamaktadır. Bütün bunlara rağmen; sulama 
sıkıntısının olduğu fidanlıklarda bu maddenin, su tasarrufu amacıyla kullanılabileceği 
düĢünülmektedir. Diğer taraftan, bu maddenin kullanımının, bitkilerin fizyolojisi üzerindeki 
olumlu ve olumsuz etkilerin belirlenmesi ve arazi kullanımı-na yönelik detaylı bilimsel 
araĢtırmalarının yapılmasında yarar olacağı dü-Ģünülmektedir. 
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TÜRKĠYE’DE KORUNAN ALANLAR YÖNETĠMĠ ETKĠNLĠĞĠ 
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*WWF-Türkiye (Doğal Hayatı koruma Vakfı) 
**BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi – Orman Koruma 

Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi  
***EUROPARC Federasyonu BaĢkanı 

ÖZET 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Dünya Bankası (WB) tarafın-dan geliĢtirilen Korunan 
Alan Yönetiminin Hızlı Değerlendirme ve Önceliklendirme Yöntemi (RAPPAM), korunan 
alanlar sisteminin et-kinliğini ve biyolojik çeĢitliliği korumadaki baĢarısını değerlendiren 
önemli araçlardan birisidir. Bireysel korunan alanları değil, sistemin genelini değerlendiren 
RAPPAM‟ın belirli aralıklarla uygulanması, biyolojik çeĢitliliğin muhafazasında korunan 
alanlar sisteminin yönetim baĢarısını ve zayıflığını gösterir. RAPPAM, Türkiye‟de 2005 
yılında milli parklar ve 2009 yılında milli parklar ile tabiat parkları için uygu-lanmıĢtır. 2005 ve 
2009 yılı değerlendirme sonuçları karĢılaĢtırıldığın-da, Türkiye‟de politik olarak biyolojik 
çeĢitliliğin korunması anlayıĢında değiĢim yaĢandığı görülmektedir. Korunan alanlarda bazı 
baskılardaki artıĢ, korumada temsiliyet, el değmemiĢlik, yüksek koruma değeri ve doğal 
süreçlerda yaĢanan düĢüĢ, değiĢen anlayıĢın bir yansımasıdır.  

PROTECTED AREA MANAGEMENT EFFECTIVENESS IN TURKEY 

ABSTRACT 

Rapid Assessment and Prioritization of Protected Areas Management (RAPPAM) Method 
which was developed by World Wildlife Fund (WWF) and World Bank (WB), is one of the 
important tools that assess protected area system effectiveness and its success for the 
conservation of biological diversity. Implementation of RAPPAM, which assess not individual 
protected area but system as a whole, periodically shows success and weakness of the 
protected area system in maintanence of biological diversity. RAPPAM was implemented in 
Turkey in 2005 for national parks and in 2009 for national parks and nature parks. When 
2005 and 2009 results are compared, it is observed that political perception of biodiversity 
conservation in Turkey has changed. Increase in some of the pressures and decrease in 
conservation representativeness, intact ecosystems, high conservation value and natural 
processes in protected areas are the reflection of this perception change.  

GĠRĠġ 

Korunan alanlar, biyolojik çeĢitliliğin korunması için en etkin ve yaygın uygulamalardan biridir. 
Özellikle son kırk yılda, küresel geliĢmeleri takiben devlet kurumlarıve sivil toplum örgütlerinin 
destek ve uygulamalarıyla birçok yeni korunan alan ilan edilmiĢtir. Bu çabalar sonucunda, 
dünyadaki karasal korunan alanların yüzölçümü 1970 yılında 2 milyon km2 iken, 2010 yılında 
18 milyon km2‟ye yükselmiĢtir (WCMC, 2010; Ervin ve ark., 2010). Korunan alanların sayısı 
ve dünya üzerinde kapladıkları yüzölçümleri artarken yönetimleri ve uygulamaların 
izlenmesinde aynı hızda ilerleme kayde-dilmediği görülmektedir. Ayrıca, korunan alanların 
temel değerlerini korumadaki etkinliğinin ve ilgili yöre halkına faydalar sağladığının 
belirlenmesi ve iyi yönetildiğinin belgelenmesinin gerekliliği anlaĢılmıĢ olup, bu konuda birçok 
yöntem geliĢtirilmiĢtir (Leverington ve ark., 2010).  

Dünyada son 12 yılda korunan alanların yönet im etkinliğinin değerlendiril-mesi korunan 
alanların yönetiminde en önemli araçlardan biri olmuĢtur (Leverington ve ark., 2010; Stoll-
Kleemann, 2010). Korunan alanlarda yönetim etkinliğini izleme sistemi, korunan alanların ne 



 

kadar iyi yönetildiğini gösteren değerlendirmelerin düzenli olarak uygulanmasıdır (Hockings 
ve ark., 2006). Bu değerlendirme, korunan alanın değerlerinin ne kadar korun-duğu, yönetim 
ve koruma hedef ve amaçlarına ulaĢılmasında ne kadar yol alındığını gösterirken, korunan 
alan yöneticileri ve ilgili kurumlar Ģu sorulara cevap aramaktadır (Hockings ve ark., 2006):  

 Korunan alanların var olma sebepleri olan değerleri etkin olarak koruyor mu?  
 Korunan alanların yönetimi etkin midir ve yönetimi nasıl geliĢtirilebili-riz? 
 Korunan alanlara yönelik projeler, uygulamalar ve yönetim aktiviteleri amaçlarına 

ulaĢıyor mu ve bunları nasıl geliĢtirebiliriz? 

Dünyadaki tüm korunan alan yetkilileri ve uzmanlarına yol göstermek ve dünyanın çeĢitli 
yerlerindeki değerlendirme yöntemlerini uyumlulaĢtırmak amacıyla, hem tekil olarak korunan 
alanların hem de bir bütün olarak korunan alanlar sistemlerinin yönetim etkinliğini 
değerlendirmek için Uluslarara-sı Doğa Koruma Birliği (IUCN) Dünya Korunan Alanlar 
Komisyonu (WCPA) uzmanları tarafından genel bir çerçeve oluĢturulmuĢtur (Hockings ve 
ark., 2006). 

WCPA çerçevesi, etkin bir korunan alan yönetiminin, aĢağıdaki altı aĢama veya unsuru 
içeren bir süreç izlediği düĢüncesine dayanmaktadır (Hockings ve ark., 2006):  

 Mevcut değerler ve tehditler ortamı, 
 Planlama, 
 Kaynakların tahsisi (girdiler), 
 Yönetsel eylemler (süreçler), 
 Ürünler veya hizmetler (çıktılar), 
 Bu çıktıların çeĢitli etki ve sonuçları.  

Bugün dünyada korunan alanlarda yönetim etkinliğini değerlendirme ile ilgili 50‟nin üzerinde 
farklı sistem vardır ve Latin Amerika ve Avrupa‟da geliĢtiri-len yöntemlerle bu sayı 
artmaktadır (Leverington ve ark., 2010). Farklı sistemlerin varlığı değerlendirmelerdeki amaç 
ve ölçek farklılıklarından kay-naklanmaktadır (Hockings ve ark., 2006). Tüm dünyadaki 
uygulamalarıdeğerlendiren bir çalıĢmada (Leverington ve ark., 2010) 2009 yılına kadar 
7.000‟den fazla alanda (100 ülke) korunan alan yönetim etkinliği değerlen-dirmelerinin 
yapıldığı ve bu değerlendirmelerin %90‟ının WCPA çerçevesine uygun sistemlerle yapıldığı 
belirlenmiĢtir. 

Dünyada uygulanan korunan alanlar yönetim etkinliğinin değerlendirme araçları üç grupta 
sınıflandırılmaktadır (Leverington ve ark., 2010):  

1. Ana eğilimleri ve konuları hedefleyen sistem düzeyinde araçlar. Buna en iyi örnek 
“Korunan Alan Yönetiminin Hızlı Değerlendirme ve Önceliklendirme Yöntemi”dir 
(RAPPAM) (Ervin, 2003). Bu değerlen-dirme aracı, karar vericilerin belirli bir ülkedeki 
ya da bölgedeki korunan alanların mevcut yönetiminde kaydedilen ilerlemeyi hızlı bir 
Ģekil-de değerlendirebilmelerini sağlamaktadır. 2009 yılı sonuna kadar 56 ülkede 
1595 değerlendirme ile en yaygın kullanılan yöntem olmuĢtur (Leverington ve ark., 
2010). 

2. Birçok alandaki ortak konulara ve zamana bağlı ilerlemeyi izlemek için 
(uygulaması hızlı ve kolay) genel araçlar. RAPPAM tüm korunan alanlar sistemini 
değerlendirirken Korunan Alanlarda Yönetim Etkinli-ğini Ġzleme Aracı (METT) (Stolton 
ve ark., 2007) ise alanları tek tek değerlendirmek üzere hazırlanmıĢtır. METT özelikle 
Dünya Bankası, WWF ve GEF (Küresel Çevre Fonu) tarafından des teklenen 
uygulamalarda ve projelerde kullanılmasızorunlu olan bir yöntemdir. 2009 yılı 
verilerine (Leverington ve ark., 2010) göre 85 ülkede 1255 değer-lendirme yapılmıĢtır. 



 

3. Alan düzeyinde izleme ve değerlendirme sistemlerinin geliĢtirilmesini hedefleyen 
detaylı araçlar. UNESCO Mirasımızı GeliĢtirme (EoH) Aracı, uygulamada her korunan 
alanın detaylı olarak incelendiği bir yöntemdir. Doğal Dünya Miras Alanları‟nın 
uyarlamalı yönetimi için geliĢtirilen bu araç 12 farklı aracın birleĢimden oluĢan detaylı 
bir sistemdir (Leverington ve ark., 2010). Dünyadaki deneyimler göstermiĢtir ki, EoH 
uygulamaları için daha fazla kaynağa ihtiyaç vardır ve elde edilen sonuçlar alan 
yöneticilerine kendi yönetim stratejilerini geliĢtir-me konusunda daha fazla bilgi 
sağlamaktadır. 

Korunan alanların yönetim etkinliği değerlendirmesini yapan ülkeler, ulusal önceliklerini 
belirlerken aynızamanda Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi (BÇS) gerekliliklerini yerine 
getirmektedir. Özellikle BÇS Korunan Alanlar ĠĢ Prog-ramı‟nda (Dudley ve ark., 2005) Hedef 
1.5 ve Hedef 4.2‟ye ulaĢmak üzere önemli bir adım atmaktadırlar.  

1. RAPPAM Yöntemi 

Korunan Alan Yönetiminin Hızlı Değerlendirme ve Önceliklendirme Yöntemi (RAPPAM), 
karar vericilerin, belirli bir ülkedeki ya da bölgedeki korunan alanların mevcut yönetiminde 
kaydedilen ilerlemeyi hızlı bir Ģekilde değer-lendirebilmelerini sağlayan bir araçtır. Ervin 
(2003)‟e göre yöntem: 

ƒ Ġdari açıdan güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyar.  

ƒ Muhtelif tehditlerin ve baskıların boyutunu, Ģiddetini ve dağılımınıanaliz eder. 

ƒ Ekolojik ve sosyal açıdan yüksek öneme ve hassasiyete sahip alan-ları belirler. 

ƒ Her bir korunan alanın doğa koruma önceliğini ve aciliyet durumunu gösterir.  

ƒ Korunan alanlarda etkin yönetimin sağlanması için doğa koruma po-litikaları düzeyinde 
yapılması gerekenlerin ve sonraki adımların ge-liĢtirilmesine ve önceliklendirilmesine katkıda 
bulunur. 

RAPPAM yöntemi, bir korunan alanın yönetiminde kaydedilen geliĢmelere genel düzeyde ve 
hızlı bir bakıĢ yapmak amacıyla o korunan alanın yöneticisi veya saha personeli tarafından 
doldurulabilecek Ģekilde geliĢtirilmiĢtir. Dolayısıyla, yöntemin ortaya koyabileceği sonuçlar 
sınırlıdır. Bu nedenle, bağımsız bir değerlendirme veya etkin yönetim için tek bir dayanak 
olarak ele alınmamalıdır. Yöntemin uygulanıĢında katılımcılar, Tablo 1‟de belirtilen 
değerlendirme unsurlarını sırasıyla ele almaktadır.  

Bireysel bir uygulama olmayan RAPPAM yöntemi, korunan alanların yönetiminden sorumlu 
kiĢiler ile alanları iyi tanıyan uzmanlar, sivil toplum kuru-luĢları ve yöre halkı temsilcileriyle bir 
arada uygulanır. Bu yöntemin kusursuz ve etkili bir Ģekilde uygulanmasıiçin; korunan alan 
yöneticilerinin, karar vericilerin ve diğer ilgi gruplarının tam katılımıyla, bir çalıĢtay ortamında 
gerçekleĢtirilmesi önerilir. Zira Tablo 1‟de belirtilen unsurların değerlendi-rilmesi, alanları iyi 
bilen kiĢilerin tarafsız ortak görüĢünü yansıtır. Yapılan çalıĢtayda korunan alanlar üzerinde 
tek tek inceleme yapılır, sonuçlar de-ğerlendirilir, sonraki adımlar ve öncelikler bir 
kolaylaĢtırıc ının yardımıyla geniĢ katılımla belirlenir. Yöntem, her alanı tek tek değerlendirse 
de sonuçta korunan alanlar sisteminin genel bir çerçevesi ortaya çıkar. Korunan alanlar 
yönetimindeki ilerlemenin izlenmesi için bu yöntemin her 4 yıl içinde tekrarlanması ve 
sonuçların güncellenmesi önerilir (Stanciu ve ark., 2010). 

Yöntem aĢağıdaki aĢamalardan oluĢur (Ervin, 2003):  



 

ADIM 1: Değerlendirmenin kapsamının belirlenmesi ADIM 2: Her bir korunan alana ait 
mevcut verilerin değerlendirilmesi ADIM 3: Hızlı değerlendirme anketinin uygulanmasıADIM 
4: Bulguların analizi ADIM 5: Gelecek adımların belirlenmesi ve öneriler. Yöntemin 
uygulanmasında çalıĢtay katılımcıları, belirli korunan alanlar için 

aĢağıda konu baĢlıkları verilen sorulardan oluĢan bir dizi değerlendirme yapmaktadırlar. 
Değerlendirmede elde edilen sonuçlar, sayısal formata dönüĢtürülerek grafiksel olarak görsel 
Ģekilde sunulur: 

1. Arka plan (Özel yönetim amaçları ve önemli yönetim etkinlikleri içermektedir)  
2. Baskı ve tehditler 
3. Biyolojik önem  
4. Sosyo-ekonomik önem 
5. Hassasiyet 
6. Amaçlar (Korunan alanın kuruluĢ ve yönetim amaçları) 
7. Yasal güvenlik (Alanın yasal koruma durumu) 
8. Korunan alan tasarımı ve planlaması 
9. Personel 
10. ĠletiĢim ve bilgi girdileri 
11. Altyapı 
12. Finansman 
13. Yönetim planlaması 
14. Yönetimde karar verme süreçleri 
15. AraĢtırma, izleme ve değerlendirme 
16. Çıktılar 
17. Korunan alanlar sistemi tasarımı 
18. Korunan alan politikaları 
19. Politika ortamı 

Tablo 1: RAPPAM Yöntemi Değerlendirme Unsurları ve AĢamaları(Ervin, 2003)  

Değerlendirme 
Unsurları Açıklama 

Değerlendirilen 
Ölçütler 

Değerlendirme 
Kapsamı 

Ortam 

ġimdi neredeyiz?Alanın 
önemi, alana yönelik 
tehditler ve politika 
ortamının 
değerlendirilmesi 

ƒ Önem ƒ Tehditler ƒ 
Hassaslık ƒ Ulusal 
ortam ƒ Ortaklar 

Durum 

Planlama 

Nerede olmak 
istiyoruz? Korunan 
alanın tasarım ve 
planlamasının değer-
lendirilmesi 

ƒ Korunan alan mev-
zuatı ve politikasıƒ 
Korunan alanlar 
sisteminin tasarımıƒ 
Korunan alan tasa-
rımıƒ Yönetim 
planlaması 

Uygunluk 

Girdiler 

Ġhtiyacımız 
nedir?Korunan alanın 
etkin yönetimi için 
ihtiyaç duyulan girdilerin 
değerlendirilmesi 

ƒ Kurumun ihtiyaç 
duyduğu kaynaklar ƒ 
Korunan alanın 
ihtiyaç duyduğu 
kaynaklar 

Kaynaklar 



 

Süreçler 

Süreci nasıl 
yürütüyoruz?Yönetim 
Ģeklinin 
değerlendirilmesi 

ƒ Yönetsel süreçlerin 
uygunluğu 

Verimlilik ve 
uygunluk 

Çıktılar 

Sonuçlar 
nelerdir?Yönetim 
programları-nın ve 
yönetsel eylemlerin 
uygulanmasıile 
hedeflenen ürün ve 
hizmetlerin ger-
çekleĢme durumunun 
değerlendirilmesi 

ƒ Yönetsel 
eylemlerin sonuçlarıƒ 
Ürün ve Hizmetler 

Etkinlik 

Sonuçlar 

Neyi 
gerçekleĢtirdik?Sonuçlar 
ve sonuçla-rın amaçları 
gerçek-leĢtirme 
derecesinin 
değerlendirilmesi 

ƒ Etkiler: Yönetimin, 
amaçlara iliĢkin 
etkileri 

Etkinlik ve uygunluk 

2. Türkiye’de Korunan Alan Yönetim Etkinliğinin Değerlendirilmesi 

Türkiye‟de 1950‟li yılların ortasında baĢlayan ve bugün sayısı 41‟e ulaĢan milli parklar ve 
diğer korunan alan statülerinden oluĢan ulusal korunan alanlar sistemi, Türkiye 
yüzölçümünün %5‟ten biraz fazlasını kapsamakta-dır (Lise ve ark., 2008). Ancak çoğu alanın 
belirli bir yönetim planı ve yapısıolmadığından çoğu “kâğıt üzerinde park”tan öteye 
gidememiĢ, alanlar kendi haline bırakılarak insan müdahalesinden uzak alanlar kendiliğinden 
korun-muĢ, müdahalenin olduğu alanlarda ise doğal kaynakların kullanılmasına devam 
edilmiĢtir. Son yıllardaki çalıĢmalarla sayıları artsa da tüm korunan alanların yönetim planları 
tamamlanamamıĢtır. 

Türkiye‟de korunan alanlarda yönetim etkinliğinin değerlendirilmesi ve izlenmesi 
çalıĢmalarıGEF – II kısa adıyla bilinen “Biyolojik ÇeĢitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi” 
kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) ile WWF-Türkiye iĢbirliğinde baĢlatılmıĢtır ve 
mevcut GEF destekli projeler tarafından devam ettirilmektedir. Bugüne kadar Türkiye‟de 
yapılan uygulamalar Ģu Ģekilde olmuĢtur: 

 RAPPAM 2005 (milli parklar için yapılmıĢtır)  
 RAPPAM 2009 (milli parklar ve tabiat parkları için yapılmıĢtır) 
 GEF-II Projesi 4 uygulama alanı ve yaygınlaĢtırma alanları METT uygulamaları ve 

tekrarları 
 Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı 

METT uygulamaları (proje baĢlangıç ve ara dönem uygulamaları) 
 Deniz ve Kıyı Alanlarının Sürdürülebilirliğinin KolaylaĢtırılması Projesi 6 uygulama 

alanı METT uygulamaları (proje baĢlangıç uygula-ması) 

2005 yılında yapılan ilk RAPPAM uygulamasıWWF International uzmanlı-ğında milli parklar 
özelinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġki günlük çalıĢtayla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü‟nün merkez ve taĢra teĢkilatında-ki korunan alan yöneticileri, ilgili kamu kurumu 
temsilcileri, sivil toplum kuru-luĢu temsilcileri, akademisyenler ve yöre halkı temsilcilerinden 
oluĢan 100 kiĢinin katılımıyla yöntemin uygulaması yapılmıĢtır. Korunan alanlardaki 
ilerlemenin tespit edilmesi amacıyla belirli aralıklarla uygulanması gereken yöntem, ikinci 
olarak 2009 yılında tekrarlanmıĢtır. Milli parkların yanısıra, tabiat parkları da dahil edilerek 



 

ÇOB, UNDP ve WWF-Türkiye iĢbirliğinde yürütülen GEF destekli “PIMS 1988: Orman 
Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” ile WWF‟in YaĢayan bir Dünya için 
Korunan Alanlar Programı kapsamında ve WWF Tuna ve Karpatlar Program Ofisi 
(WWFDCPO) uzmanlığıyla uygulanmıĢtır. 40 milli park ve 30 tabiat parkı için 41 farklı ilden 
toplam 108 kiĢinin katıldığı değerlendirmede aĢağıdaki hedeflere ulaĢılması öngörülmüĢtür 
(Stanciu ve ark., 2010): 

 Korunan alan yönetiminin içsel değerlendirilmesi ve 2005 yılı ile karĢılaĢtırılması.  
 Korunan alanlar sistemi için yönetim etkinliğinin uzun vadeli izlenmesi amacıyla, 

Bakanlık liderliğinde bir temel oluĢturulması. 
 Korunan alanların yönetim sisteminin iyileĢtirilmesi konusunda öneriler geliĢtirilmesi. 
 Mümkün olduğu takdirde, RAPPAM planlama kılavuzunun iyileĢti-rilmesi için öneriler 

geliĢtirilmesi. 
 Korunan alan yöneticileri arasındaki deneyimlerin paylaĢılması. 

3 gün olarak planlanan değerlendirme, Türkiye‟nin coğrafi bölgelerine (Ege, Akdeniz, Ġç ve 
Doğu Anadolu, Karadeniz) göre gruplara ayrılarak yapılmıĢ-tır. Her grup, bir kolaylaĢtırıcı 
tarafından yönlendirilerek oturumlar halinde yöntemi uygulamıĢtır (Stanciu ve ark., 2010). 
Korunan alan yöneticileri ve ilgili kesimlerin birarada, korunan alanların mevcut durumunu 
tartıĢması ve fikir alıĢveriĢinde bulunması, RAPPAM‟ın en önemli bileĢenlerinden birisidir. 
Aksi takdirde tek bir kiĢi tarafından tüm bilgilerin doldurulması taraflıolabileceği gibi, eksik 
bilgi olmasına da yol açabilir. 

3. Bulgular 

2009 yılında yapılan RAPPAM çalıĢmasının sonuçları, 2005 yılı raporu ile karĢılaĢtırılarak 
Türkiye korunan alanlar sistemindeki ilerleme aĢağıdaki ana konu baĢlıkları altında 
değerlendirilmiĢtir. 

3.1. Tehdit ve Baskılar 

Yöntemin tehdit ve baskılar kısmının değerlendirilmesinde, IUCN tarafından küresel ölçekte 
hazırlanan tehdit ve baskılar temel alınmıĢtır. Türkiye‟ye özgün konular da dikkate alınarak, 
çalıĢtay katılımcılarıyla birlikte tüm alanlar için ortak olan tehdit ve baskıların bir listesi 
oluĢturulmuĢtur (Tablo 2) (Stanciu ve ark., 2010). Değerlendirmeye konu olan baskı, korunan 
alan üzerinde halihazırda olumsuz etkisi olan sorunu belirtirken, tehdit ise gelecekte 
görülebilecek baskıyı tanımlamaktadır. Her alan özelinde yapılan değerlendirme tehditlerin 
zaman içindeki eğilimi, etki alanı, etki derecesi, tehdit altındaki doğal kaynağın iyileĢme 
süresi ve tehditin oluĢma olasılığı-na göre hesaplanarak, ortaya çıkan sonuçlar grafiksel 
olarak her alan için ayrı ve tüm korunan alanlar sistemi bazında kümülatif olarak verilmiĢtir. 

Tablo 2: RAPPAM 2009 Değerlendirmesinde Kullanılan Baskı ve Tehdit Listesi Ġle IUCN 
Grubu‟ndaki KarĢılığı (Stanciu ve ark., 2010). ġekil 2. Tehditlerin Kümülatif Toplamıġekil 3. 
Baskının Görülme Sıklığı 

Kodu Baskı ve Tehditler 
IUCN Tehdit 
Grubu 

1 YapılaĢma IUCN Grubu 1 

2 Turizm ve Rekreasyon Tesisleri IUCN Grubu 1 

3 Su Ürünleri Üretimi IUCN Grubu 2 



 

4 Otlatma IUCN Grubu 2 

5 Ağaçlandırma IUCN Grubu 2 

6 
Odun DıĢı Orman Ürünleri ve Diğer Türlerin 
Toplanması IUCN Grubu 2 

7 Madencilik ve TaĢ Ocakları IUCN Grubu 3 

8 Kum ve Çakıl Alımı IUCN Grubu 3 

9 UlaĢım (Yol Ağları)  IUCN Grubu 4 

10 Enerji Boru Hatları IUCN Grubu 4 

11 Avcılık / Balıkçılık (Yasal ve YasadıĢı) IUCN Grubu 5 

12 Ağaç Kesimi (Yasal ve YasadıĢı)  IUCN Grubu 5 

13 Tarım IUCN Grubu 5 

14 Rekreasyon Aktiviteleri IUCN Grubu 6 

15 
Kontrol Edilemeyen Zarar Verici Aktiviteler 
(Anız Yakma, Saz Kesimi vb.) IUCN Grubu 6 

16 Yangın IUCN Grubu 7 

17 
Barajlar (HES ve Büyük Su Gövdeleri) ve Su 
Yönetimi IUCN Grubu 7 

18 
Arazi DönüĢümü (Arazi Kullanım Biçiminin 
DeğiĢtirilmesi) IUCN Grubu 7 

19 Ġstilacı Türler IUCN Grubu 7 

20 Orman Zararlıları IUCN Grubu 7 

21 Kirlilik Ve Atıklar IUCN Grubu 8 



 

 



 

3.2. Hassaslık 

Milli parkların sahip olduğu biyolojik çeĢitlilik unsurlarının dıĢ ve iç tehditler karĢ ısındaki 
hassasiyeti değerlendirilmiĢtir. YasadıĢı faaliyetler, yasalardaki uygulama eksikliği, ahlaki 
çöküĢ, politik istikrarsızlık, çatıĢmalar, kaynakla-rın pazar değeri ve kullanım talepleri, alana 
ulaĢımın kolaylığı, alan yöneticileri üzerindeki politik ve üst yönetim baskısıve yeni personel 
alımı konu baĢlıklarında alanların hassasiyeti değerlendirilmiĢtir. 2009 yılı değerlendi-
rilmesinde, korunan alanlar sisteminin hassasiyetinin artığı görülmektedir (ġekil 4). Alanlar 
üzerindeki hassasiyet artıĢı en çok; kaynaklara olan talep, yöneticiler üzerindeki politik baskı 
ve yasadıĢı faaliyetlerin artması dolayı-sıyla olmuĢtur. 

 

ġekil 4. 2005 Ve 2009 YıllarıĠçin Hassaslıktaki DeğiĢim 

3.3. Yönetim Etkinliği 

Korunan alanların yönetim etkinliği dört farklı unsurla ele alınır (Ervin, 2003); planlama, 
girdiler, süreçler ve çıktılar. Her bir baĢlık altında değer-lendirilen konular Ģöyledir: 

1. Planlama: Korunan alanın ilan amaçları, güvenlik sistemi ve tasarımı 

ƒ Ġlan amaçları: Biyolojik çeĢitliliğin korunması, yönetim planlaması, korumada kararlılık ve 
anlayıĢ, yöre halkının desteği. 

ƒ Hukuki güvenlik: Yasal koruma, alan kullanımındaki çatıĢmalar, alan sınırları, insan gücü 
ve mali kaynaklar, çatıĢmaların çözümü. 

ƒ Korunan alan tasarımı: Alanın konumu, düzenlenmesi, bölgeleme, alan kullanımları ve 
diğer korunan alanlarla olan bağlantısı.  

2. Girdiler: Personel, iletiĢim kaynakları, altyapıve mali durum 

ƒ Personel: Korunan alan personelinin bilgi seviyesi, alan yönetiminde sahip oldukları 
yetenekler, eğitim konuları, performans ve ilerlemenin değerlendirilmesi, çalıĢma koĢulları 



 

ƒ ĠletiĢim ve bilgi düzeyi: ĠletiĢim araçları, mevcut veriler, veri toplama ve iĢleme araçları, yöre 
halkıyla iletiĢim 

ƒ Altyapı: UlaĢım altyapısı, arazi ekipmanları, yönetim tesisleri, bakım ve onarım imkanları, 
ziyaretçi tesisleri 

ƒ Mali durum: GeçmiĢ ve gelecek mali kaynaklar, mali kaynakların kulla-nılması, ödenekler 
ve mali istikrar. 

3. Süreçler: Yönetim planlaması, yönetsel karar alma ve araĢtırma 

ƒ Yönetim planlaması: Yönetim planı, alan envanteri, tehdit ve baskıların analizi ve yönetim 
stratejisi, yıllık çalıĢma planları ve araĢtırma, izleme 
 
ƒ Yönetsel karar alma: Kurum içi yapılanma, yönetimde karar alma Ģeffaflığı, farklı 
kurumlarla iĢbirliği, yöre halkının karar almaya katılımı ve korunan alan çalıĢanlarıyla yönetim 
arasında etkili iletiĢim 
 
ƒ AraĢtırma: Yasalve yasadıĢı faaliyetlerin izlenmesi, ekolojik, sosyal ve bilimsel araĢtırmalar, 
araĢtırma ve izleme gereksinimleri 

4. Çıktılar: Tehdidin önlenmesi, restorasyon, yaban hayatı ve habitat yönetimi, ziyaretçi 
yönetimi, altyapının geliĢtirilmesi, yönetim planlamasıve envanter çalıĢmaları, çalıĢanların 
izlenmesi, gözetilmesi ve değer-lendirilmesi, eğitim ve kapasite artırımı, araĢtırma ve izleme 
çıktıları. 

Planlama, girdiler, süreçler ve çıktılar açısından 2005 ve 2009 yıllarının karĢılaĢtırması 
yapıldığında, yönetim etkinliğinde artıĢ olduğu görülmektedir (ġekil 5). En önemli artıĢ girdiler 
ile süreçlerde yaĢanmıĢtır. Korunan alanlar sisteminin yönetim etkinliğinde toplamda bir artıĢ 
olmasına rağmen, yönetim etkinliğini oluĢturan unsurlar tek tek incelendiğinde bazı 
göstergelerin 2005 yılına göre gerilediği görülmüĢtür. 

 

ġekil 5. 2005 ve 2009 yılları için yönetim etkinliğindeki değiĢim  

Korunan alan planlaması: 2009 yılında katılımcılar tarafından değerlen-dirmede, korunan 

alan yönetiminde korunan alanlara yönelik anlayıĢta 2005 yılına göre bir azalma tespit 
edilmiĢtir (ġekil 6). Bu anlayıĢın azalma-sındaki en büyük etken hükümet politikasında, doğal 
kaynaklar üzerindeki yatırıma bakıĢ açısındaki değiĢimdir. Korunan alanların doğal 



 

kaynakların korunmasına yönelik olarak ayrılması bakıĢı değiĢmiĢ ve bu alanlar da yatı-rım 
alanları olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Nitekim, 29.12.2010 tarihinde kabul edilen 6094 
Sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin 
Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile korunan alanların enerji tesislerine açılması 
değiĢikliğinin getirilmesi korunan alan yönetimindeki anlayıĢtaki değiĢimi göstermektedir.  

 

ġekil 6. 2005 ve 2009 yılları için planlamadaki değiĢim 

Korunan alan girdileri: Korunan alan yönetimi girdilerinde özellikle korunan alan 
finansmanıve personel yapısında geçmiĢ yıllara göre bir düĢüĢ olduğu görülmektedir (ġekil 
7). Korunan alan finansmanında 2005 yılına göre istikrar ve bütçelerin etkin bir Ģekilde 
uygulanmasında düĢüĢ yaĢan-maktadır. Yanı sıra, alan yöneticileri tarafından gelecek yıllar 
için ayrılan mali kaynakların da azaldığı değerlendirmesi yapılmıĢtır. Korunan alanlara ayrılan 
personel ile personele yönelik yapılan hizmet ve faaliyetlerde de düĢüĢ yaĢanmaktadır. 
Korunan alanlara atanan personel sayısının da ye-tersizliği uzmanlarca pek çok ortamda 
belirtilmektedir. 

 



 

ġekil 7. 2005 ve 2009 yılları için girdilerdeki değiĢim 

Süreçler: Korunan alan yönetim süreçlerinde 2009 yılında planlama ve yönetsel karar alma 

süreçlerinde yükselme yaĢanmıĢtır (ġekil 8). Bunun nedeni, doğa koruma konusunda, 
uluslararası fon kaynaklarının desteğiyle yürütülen GEF II (Biyolojik ÇeĢitlilik ve Doğal 
Kaynak Yönetimi Projesi) ve GEF IV yatırım programındaki Orman Koruma Alanlarının 
Yönetim Etkinli-ğinin Güçlendirilmesi projelerinde yürütülen faaliyetlerdir. Ayrıca, Çevre ve 
Orman Bakanlığı politikası gereği milli parkların tamamının uzun devreli geliĢim planlarının 
yapılması söz konusudur. Girdilerdeki düĢüĢler, bu plan-ların kısa sürede yapımından çok 
kalitesinin önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, alanlardaki araĢtırmalardaki düĢüĢ de 
alan planlamasının ve alanlara ayrılan bütçelerin bu yöndeki eksikliğinin bir göstergesidir. 

Çıktılar: Korunan alan yönetiminde, doğa koruma ve alanlarda görülen çıktıların çoğu 

geçmiĢ yıllara göre düĢüĢ yaĢamıĢtır (ġekil 9). Çıktılardaki artıĢın görüldüğü konular 
planlama/envanter ile eğitimdir. Planlamadaki artıĢ, süreçlerde açıklandığı üzere uzun devre 
geliĢim planlarının tamam-lanmasına yönelik giriĢimle iliĢkilidir. Eğitim konusunda ise girdiler 
ve çıktı-ların eğilimi farklılık göstermektedir. WWF-Türkiye tarafından 2009 yılında yapılan 
“Kurumsal ve Bireysel Yönetim Kapasitesi Değerlendirmesi” raporunda (Reis, 2009), eğitim 
konularında kurumsal geliĢime ihtiyaç olduğu belirtilmiĢtir. Alan yöneticileri genel geçer ve 
yüzeysel eğitimden çok alan yönetiminde sistematik ve detaylı eğitim programına ihtiyaç 
duymaktadır. Dolayısıyla eğitim faaliyetleri sonucunda elde edinilen kazanımlar artmak-tadır 
ancak, ihtiyaçları karĢılayacak düzeyde ve kalitede verilen eğitim girdisi düĢmüĢtür. 



 

 

ġekil 9. 2005 ve 2009 YıllarıĠçin Çıktılardaki DeğiĢim 

 

3.4 Korunan Alanlar Sistemi 

Korunan alanlar sisteminde geleceğe yönelik adımların belirlenmesi RAPPAM yönteminin en 
önemli kısımlarındandır. Mevcut duruma dair yapı-lan değerlendirmeler, alan yöneticilerinin 
geleceğe yönelik öneriler geliĢtir-mesine katkıda bulunur. Yöntemde bu amaca yönelik olarak 
geliĢtirilmiĢ sistemi değerlendiren bölümde, korunan alan politikalarını hazırlayanlar öneri ve 
eylem planlarını geliĢtirirken sistemin geneli ve politika düzeyindeki zayıflıklarını 
değerlendirirler (Ervin, 2003). Bu bölüm; korunan alanlar sistemindeki tasar ım, politikalar ve 
politika ortamını kapsar. 



 

2005 yılından 2009‟a gelindiğinde son 4 yıl içinde korunan alanlar sisteminin tasarımında 
zayıflama yaĢanmıĢtır (ġekil 10). Korunan alanlar sistemindeki mevcut korunan alanlarda tür, 
doğal süreçler ve ekosistemlerin sistematik korumasının zayıfladığı, buna yönelik faaliyetlerin 
de azaldığıdeğerlendirilmiĢtir. Nitekim, sistemin mevcut durumunun değerlendirilme-sinde 
tehdit ve baskılardaki artıĢ bu sonucu desteklemektedir. Korunan alanlar sisteminin 
geliĢtirilmesinde temsiliyete sahip ekosistemleri ve hassas türleri içeren yeni alanların 
ilanında da düĢüĢ yaĢandığı uzmanlarca değerlendirilmiĢtir. 

 

4. TartıĢma ve Sonuçlar 

Türkiye‟deki korunan alanlar sistemindeki ilerlemenin izlenilmesi amacıyla 2005 ve 2009 
yıllarında RAPPAM yöntemi tüm milli parklar için uygulan-mıĢtır. Bu değerlendirmenin 
sonuçları, korunan alanlar üzerindeki baskıla-rın mevcut durumunun gidiĢatı ve yönetim 
yapısındaki değiĢimleri göstermenin yanısıra, Türkiye‟de kamu kuruluĢları özelinde doğa 
korumaya verilen değerin gösterilmesi açısından da önemlidir. Bu bakıĢ açısıyla değer-
lendirildiğinde, 2009 yılına gelindiğinde Türkiye‟de doğa koruma politikala-rının 
uygulanmasında belirgin bir düĢüĢ olduğu değerlendirmesi yapılmıĢtır. Korunan alanlar 
sisteminin kalitesinde, özellikle ekosistemlerin ve türlerin temsiliyeti, doğal alanların el 
değmemiĢliği, yüksek koruma değeri ve doğal süreçlerde önemli bir düĢüĢ yaĢanmıĢtır. 
Katılımcılar tarafından korunan alan politikalarına iliĢkin değerlendirmede; korunan alan 
vizyon, hedef ve amaçlarının anlaĢılır ve açık olmaması, doğal süreçlerin peyzaj ölçeğinde 
korunmaması, kapsamlı biyolojik çeĢitlilik envanterleri ve boĢlukların düzenli gözden 
geçirilmesindeki eksiklikler vurgulanmıĢtır.  

Türkiye‟deki korunan alanlar sisteminde 2005 yılında baĢlanılan RAPPAM ve METT 
değerlendirmesi, tehditlerin durumunu ve korunan alanların yönetiminde güçlü ve zayıf 
yönleri ortaya koymaktadır. Bu değerlendirmeler gös-termiĢtir ki Türkiye‟nin korunan alanlar 
sisteminde tehditler giderek artmak-tadır. 2005 yılında yapılan korunan alanlarda tehdit 
değerlendirmesiyle 2009 yılı karĢılaĢtırıldığında tehditlerin toplam derecesinin %6,5 artıĢ gös -
terdiği görülmektedir (Steindlegger ve Kalem, 2005; Stanciu ve ark., 2010). Son yıllarda 
giderek artan bu tehditlerin çoğunluğu, alanlara koruma amaç-ları dıĢında kamu eliyle 
yapılan; ulaĢım ağları, turizm yapılaĢması, enerji yatırımları gibi müdahalelerden 
kaynaklanmaktadır. 



 

Türkiye‟nin korunan alanlar sisteminde üzerinde durulması gereken bir di-ğer konu da 
korunan alanlardaki yönetim yapısıyla ilgilidir. Korunan alanla-rın yönetiminde geliĢtirilmesi 
gereken iki önemli konu, korunan alan personel yapısı ve finansman durumudur. 2005‟ten 
2009 yılına gelindiğinde özellikle personelin performansı ve çal ıĢma koĢulları ile bütçe 
uygulaması ve istikrarında düĢüĢ görülmektedir. Korunan alanların planlamasında ise, 
geçmiĢ yıllara göre gerileme yaĢanan konular toplumsal çatıĢmaların art-mıĢ olmasıve 
bununla bağlantılı olarak planlamada alan kullanım sorunla-rıdır. Korunan alanlarda 
araĢtırma konusu da önemini yitiren bir diğer konudur. Korunan alan yöneticileri tarafından 
araĢtırma ve izleme faaliyetlerinin geçmiĢ yıllara göre azaldığı belirtilmiĢtir. Korunan 
alanlarda, artan baskıve tehditlerle bağlantılıolarak, yönetimde tehdidin önlenmesindeki 
etkinlik giderek azalmaktadır. Tehdidin önlenmesinde ve yaban hayatı ile habitat yönetiminde 
yaĢanan sorunlar, korunan alanlardaki personel yapısındaki niceliksel düĢüĢ ile bütçe 
sorunlarıyla doğrudan bağlantılıdır.  

2009 yılında Türkiye‟deki korunan alanlar geçmiĢ yıllara göre daha hassas bir yapıdadır. 
Bunun en önemli göstergesi, artan yasadıĢı faaliyetler, ahlaki çöküĢ, kaynakların kullanımına 
artan talep, yeni personel alımındaki zorluklar ve en önemlisi de alan yöneticileri üzerinde 
artan politik baskıdır. Korunan alanlar üzerinde artan baskı ve tehditler de eklendiğinde, 
Türkiye‟de korunan alanlara daha fazla önem verilmesi gerektiği açıktır.  

RAPPAM 2009 yılı değerlendirmesine katılan alan yöneticileri ve Çevre ve Orman Bakanlığı 
merkez teĢkilatındaki uzmanlar net bir Ģekilde, Türki-ye‟deki korunan alanlar sisteminde 2005 
yılından bu yana bir ilerlemenin olmadığını belirtmiĢtir (Stanciu ve ark., 2010). Gelecek 
yıllarda korunan alanlar sisteminin geliĢtirilmesi ve alan yönetiminde ilerlemenin sağlanma-
sında, sistem özelinde aĢağıdaki önerilerin uygulanmasını önermiĢlerdir (Stanciu ve ark., 
2010): 

ƒ Korunan alan özelinde müstakil müdürlükler oluĢturulmasını sağla-yacak Ģekilde kurumsal 
yapının gözden geçirilmesi, 

ƒ Korunan alan gelirlerinin korunan alan için kullanılmasını sağlaya-cak sürdürülebilir finansal 
mekanizmaların oluĢturulması, 

ƒ Korunan alanlarda araĢtırmalara destek verilerek envanterlerin ta-mamlanmasıve korunan 
alan izleme sisteminin kurulması, 

ƒ Personelin motivasyonunu artırıcı önlemlerin alınması ve nicelik ile nitelik açısından 
personel kapasitesinin artırılması, 

ƒ Temsil edilmeyen ekosistemlerin korunan alanlar sistemine eklenmesi ve korunan alan 
ağının oluĢturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması, 

ƒ Türkiye korunan alanlar sisteminde yönetim etkinliğinin düzenli de-ğerlendirilmesi ve 
izlenmesi için izleme sistemi ve ulusal çalıĢma grubu oluĢturulması,  

ƒ Türkiye‟de korunan alanlar yönetim etkinliğinin değerlendirilmesi ve izlenmesi araçlarında 
iklim değiĢikliği ve ekosistem hizmetleri konu-larına da yer verilmesi. 

Korunan alanlarda doğal süreçlerin varolması tek baĢına yeterli değildir. Doğa koruma 
politikaları ve alan yöneticileri tarafından doğal süreçlerin tüm kapsamı ile sürdürülmesi 
gerekliliğinin farkına varılması önemlidir. Eğer doğal süreçler, ekonomik ya da diğer 
nedenlerden ötürü yapay etkilerle durduruluyorsa doğal süreçlerin sürdürülmesinden söz 
edilemez. Her bir korunan alan için geçerli olan baskı ve tehditlerin ortadan kaldırılması için 
gerekli çözümlerin üretilmesinde, bu sorunları ortaya çıkaran temel nedenlerin anlaĢılması 



 

büyük önem taĢımaktadır. Dolayısıyla burada çıkan sonuçlar, ilgili alan yöneticileri ve 
uzmanların biraraya gelerek detaylı değer-lendirmeler yapması ve sorunların derinlerine 
inerek çözüm bulunmasına bir baĢlangıç oluĢturacaktır.  

KAYNAKÇA 

Ervin, J. 2003. WWF Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management 
(RAPPAM) Methodology. WWF, Gland. 

Ervin, J., Sekhran, N., Dinu., A., Gidda, S., Vergeichik, M. and Mee, J. 2010. Protected Areas 
for the 21st Century: Lessons from UNDP/GEF‟s Portfolio. New York: United Nations 
Development Programme and Montreal: Convention on Biological Diversity.  

Dudley, N., ve ark. 2005. Etkin Korunan Alan Sistemlerine Doğru: Biyolojik ÇeĢitlilik 
SözleĢmesi Korunan Alanlar ĠĢ Programı Uygulama Klavuzu. Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi 
Sekreteryası, Teknik Seriler No. 18, Türkçe çevirisi WWF-Türkiye, Ġstanbul. 

Steindlegger, G. and Kalem, S. 2005. Implementation of RAPPAM (Rapid Assessment and 
Prioritization of Protected Area Management) Methodology in Turkey: Key findings and 
Results. WWF-Turkey. 

Hockings, M., Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N. and Courrau, J. 2006. Evaluating 
Effectiveness: A framework for assessing management effectiveness of protected areas. 2nd 
edition. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 

Leverington, F., Costa, K.L., Pavese, H. and Hockings, M. 2010. A Global Analysis of 
Protected Area Management Effectiveness. Environmental Management (46): 685–698. 

Lise, Y., Belen, Ġ. ve BaĢara, H. 2008. Türkiye Ulusal Doğa Koruma Raporu. “Orta Asya Step 
Bölgesi Sürdürülebilir Kalkınma Yönetiminde UNESCO Ġnsan ve Biyoküre (MAB= Man and 
the Biosphere) Prog-ramının Rolü” ÇalıĢtayı. 25-28 Kasım 2008, Antalya, Türkiye. 

Reis, Ġ. 2009. Korunan Alan Sisteminde Kamusal ve Bireysel Yönetim Kapasitesinin 
Değerlendirilmesi. WWF-Türkiye Değerlendirme Raporu (basılmamıĢ). 

Stanciu, E., Avcıoğlu, B., Lise, Y. 2010. Korunan Alanlarda Hızlı Değerlen-dirme ve 
Önceliklendirme: 2009 Sonuçları ve 2005 Yılı KarĢılaĢtır-ması. WWF-Türkiye, Ġstanbul. 

Stoll-Kleemann, S. 2010. Evaluation of management effectiveness in protected areas: 
Methodologies and results. Basic and Applied Ecology (11): 377–382. 

Stolton, S., Hockings, M., Dudley, N., MacKinnon, K., Whitten, T., Leverington, F. 2007. 
Reporting progress in protected areas: a site-level Management Effectiveness Tracking Tool, 
2nd edn. WWF, Gland. 

WCMC. 2010. World Database on Protected Areas: www.wdpa.org. Cambridge UK: World 
Conservation Monitoring Centre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2010 ULUSLARARASI BĠYOÇEġĠTLĠLĠK YILI: BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK SÖZLEġME’SĠNĠN 
OLGU ÖZETLERĠ* 

Çeviren: Nagehan SUNAY** 

*Kaynak: http://www.cbd.int/2010/prints/?tab=5  
**Ġngilizce Öğretmeni; ĠletiĢim nagehan_ok@yahoo.com , 

 

GĠRĠġ 

BirleĢmiĢ Milletler, 2010 yılını Uluslararası BiyoçeĢitlilik Yılı olarak ilan ederek tüm dünyayı 
yaĢamın çeĢitliliğini korumaya ve kutlamaya davet etti. Biyolojik çeĢitliliğin Ģimdiki ve 
gelecekteki nesiller açısından önemi ile canlı-ların ve ekosistemlerin insan etkinlikleri 
nedeniyle yok olma sürecine girmesi üzerine BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP) bir 
sözleĢme ça-lıĢması baĢlatmıĢ; 1992‟de de Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi (Convention on 
Biological Diversity, CBD) imzaya açılmıĢtır. Amaçları, biyolojik çeĢitlili-ğin korunması, 
sürdürülebilir Ģekilde kullanımı, genetik kaynaklardan elde edilen faydaların adil paylaĢımı, 
gen kaynaklarına ulaĢımının ve gerekli teknolojilerin aktarılmasının sağlanması olarak 
sıralanan Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi biyolojik çeĢitlilik veya biyoçeĢitliliği Ģöyle 
tanımlamaktadır: Tür içi (genetik çeĢitlilik), türler arasıve ekosistem çeĢitliliğini kapsamak 
üzere deniz ekosistemleri, karasal ve diğer ekosistemler ile bunların parçası ol-duğu ekolojik 
komplekslerin dahil olduğu tüm kaynaklardaki yaĢayan orga-nizmaların çeĢitliliği. 

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi Sekretaryası, Uluslararası BiyoçeĢitlilik Yılıiçin hazırladığı 
“http://www.cbd.int/2010/” web sayfasında insanın doğanın bir parçası olduğu ve yaĢamsal 
gereksinimlerini biyoçeĢitliliğe dayanarak karĢıladığını, bu nedenle dünya üzerindeki yaĢamın 
sürmesi için biyoçeĢitliliğin gerekliliğinin anlaĢılması için Uluslararası BiyoçeĢitlilik Yı-lı‟nın bir 
fırsat olduğu belirtilmektedir. “BiyoçeĢitlilik yaĢam, biyoçeĢitlilik bizim yaĢamımız” sloganıyla 
hazırlanan web sayfasında biyoçeĢitliliğin in-san yaĢamı açısından önemi ve akıbeti, 
biyoçeĢitlliğin yok olmaması için yapılanlar, bu yıl içinde yapılan kutlamalar ve çeĢitli 
kaynaklar yer almakta-dır. Bu kaynaklar içinde, Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi‟nin 
kapsamındaki konular açısından biyoçeĢitliliğin güncel durumunu yansıtan aĢağıdaki olgu 
özetleri de yer almıĢtır: 

� Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi 
� Tarımsal BiyoçeĢitlilik 
� Ġklim DeğiĢikliği ve BiyoçeĢitlilik 
� Kurak ve Yarı-Nemli Alanların BiyoçeĢitliliği 
� Ekosistem YaklaĢımı 
� Ekosistem Hizmetleri 
� Orman BiyoçeĢitliliği 
� Ġç Sular BiyoçeĢitliliği 
� Ġstilacı Yabancı Türler  
� Ada BiyoçeĢitliliği 
� Deniz ve Kıyı BiyoçeĢitliliği 
� Dağ BiyoçeĢitliliği 
� Küresel BiyoçeĢitliliğe BakıĢ  
� Genetik Kaynaklara EriĢim ve Genetik Kaynakların Kullanımından Doğan Faydaların Adil 
ve EĢit Bir ġekilde PaylaĢımı 
� EriĢim ve Faydaların PaylaĢımı 
� BiyoçeĢitlilik ve Turizm 
� Kalkınma ve Yoksulluğu Azaltmak için BiyoçeĢitlilik 
� Biyogüvenlik Hakkında Kartagena Protokolü 
� ĠletiĢim, Eğitim ve Halkın Bilinçlenmesi 



 

� Ekonomi, Ticaret ve TeĢvik Önlemleri 
� Cinsiyet ve BiyoçeĢitlilik 
� Bitki Korumada Küresel Strateji 
� Ġnsan Sağlığı ve BiyoçeĢitlilik 
� Etki Değerlendirmesi 
� Yükümlülük ve Tazminat 
� Ulusal BiyoçeĢitlilik Stratejisi ve Eylem Planları 
� Ulusal Raporlar 
� Korunan Alanlar 
� BiyoçeĢitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı 
� Teknoloji Transferi ve ĠĢbirliği 
� Geleneksel Bilgi, BuluĢ ve Uygulamalar  

Bu çalıĢma, birbiriyle konu bütünlüğü sağlayan 13 adet olgu özetinin Türkçeye çevrilmesi ile 
hazırlanmıĢtır. Böylelikle, Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢme-si‟ni gündeme getirmek ve biyoçeĢitlilik 
konusunda güncel tespitleri kamuoyuna iletmek amaçlanmaktadır.  

BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK SÖZLEġMESĠ (BÇS) 

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi, üç temel amacıyla yasal bağlayıcılığı olan uluslararası bir 
anlaĢmadır. . Bu üç temel amaç; biyoçeĢitliliğin korunması, biyoçeĢitliliğin sürdürülebilir 
kullanımı, genetik kaynakların kullanımından doğan faydaların makul ve eĢit bir Ģekilde 
dağıtılmasıdır. SözleĢmenin genel amacı, sürdürülebilir bir geleceğe yön veren hareketlere 
destek olmaktır. 

BiyoçeĢitliliğin korunması, bütün insanlığı ilgilendiren bir konudur. Biyolojik ÇeĢitlilik 
SözleĢmesi, biyoçeĢitliliği, ekosistemler, türler ve genetik kaynaklar olmak üzere bütün 
alanlarda kapsamaktadır. Ayrıca, Kartagena Biyogüvenlik Protokolü‟nün de içerdiği 
biyoteknolojiyi de kapsamaktadır. SözleĢme aslında, biyoçeĢitlilik ile ilgili dolaylı ya da 
dolaysız bütün alanlarıve bilim, politika ve eğitimden tarım, ticaret, kültür ve çok daha 
fazlasının geliĢiminde biyoçeĢitliliğin rolünü konu almaktadır.  

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi‟nin yönetim kurulu, Taraflar Konferansı‟dır. Bu kurul, süreci 
gözden geçirmek, öncelikleri belirlemek ve çalıĢma planlarıoluĢturmak amacıyla her iki yılda 
bir yapılan toplantıları onaylayan bütün hükümetlerin üzerinde nihai bir otoritedir.  

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi Sekreteryası, Kanada Montreal‟dedir. Temel amacı, 
SözleĢme‟nin ve çalıĢma programlarının uygulanması, toplantıların ve taslak belgelerin 
organize edilmesi, diğer uluslararası kuruluĢlar ile iĢbir-liği yapılması, bilgilerin toplanması ve 
yaygınlaĢtırılması konularında hükümetlere yardım etmektir. Yönetici Sekreter, sekreteryanın 
baĢkanı olmaktadır. 

Olgu Özeti: 

-  Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi, 5 Haziran 1992 tarihinde Rio de Janeiro Dünya Zirvesi‟nde 
imzaya açıldı ve 29 Aralık 1993 tarihinde yürürlüğe girdi.  

-  Bugüne kadar, 193 ülke taraf olmuĢtur. 

-  BiyoçeĢitliliğin bileĢenleri, ekosistemler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar ve 
genetik çeĢitlilik olmak üzere Dünyadaki bütün çeĢitli yaĢam formlarını içermektedir. 

-  Üç ana hedefiyle Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi, sürdürülebilir kal-kınmada uluslararası bir 
anahtar rol oynamaktadır. 



 

-  Ekosistemler, türler ve genetik kaynaklar, biyoçeĢitliliğin azalmasına neden olmayacak 
Ģekilde insanların yararına kullanılmalıdır.  

-  BiyoçeĢitliliği koruyabilmek için büyük yatırımlar gerekmektedir. Ancak bu yatırımlar, bize 
belirgin çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar olarak geri dönecektir.  

-  Kaynakların yönetiminde entegre bir strateji olan ekosistem yakla-Ģımı, SözleĢme 
kapsamındaki eylem planının ana çerçevesini oluĢ-turmaktadır. 

-  Önlem ilkesine göre; biyolojik çeĢitlilik kaybı ya da azalması gibi önemli bir tehdit 
olmasıdurumunda bütünüyle bilimsel bir kesinliğin olmaması, bu tehdidi azaltacak ya da 
önleyecek önlemleri erteleme sebebi olamaz. 

KÜRESEL BĠYOÇEġĠTLĠLĠĞE BAKIġ  

Küresel BiyoçeĢitliliğe BakıĢ, Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi Sekretaryasıtarafından sürekli 
olarak hazırlanan bir dizi rapordur. Raporun üçüncü bölümü, 2010 Uluslararası BiyoçeĢitlilik 
Yılı boyunca yayınlanmıĢ olan en önemli yayınlardan biridir. Raporun hedef kitlesi 
politikacılar olmasına kar-Ģın bütün herkese açık olarak yazılmıĢtır. Rapor altı uluslararası 
dilde çev-rilmiĢ olarak bulunmaktadır. 

Küresel BiyoçeĢitliliğe BakıĢ‟ın üçüncü baskısı, biyoçeĢitliliğin küresel, bölgesel ve ulusal 
seviyelerdeki yönünü ve durumunu sunmaktadır. Bu baskı, 2010 BiyoçeĢitlilik Hedefi olan 
yeryüzündeki tüm yaĢamın yararına ve yok-sulluğun azaltılmasına katkı olarak biyolojik 
çeĢitlilik kaybı oranının belirgin Ģekilde azaltılması ve SözleĢme‟nin uygulanması amacıyla 
uluslar tarafın-dan alınmıĢ önlemleri analiz etmektedir. Rapor, biyolojik çeĢitlilik kaybının 
dolaylıya da dolaysız nedenlerini ve gelecekte insan refahı için mevcut biyoçeĢitlilik 
eğilimlerinin etkilerini incelemektedir. BiyoçeĢitliliğin durumunu iyileĢtirebilecek ve 
SözleĢme‟nin uygulanmasına engel olabilecek olası eylemler de sunulmaktadır.  

Küresel BiyoçeĢitliliğe BakıĢ‟ın üçüncü baskısı, çeĢitli bilgi kaynaklarına dayanmaktadır. 
Biyolojik Göstergeler Ortaklığı‟ndan sağlanan bilgiler, bilimsel makaleler ve 
değerlendirmelerin yanı sıra SözleĢme taraflarının sunmuĢ olduğu 100‟den fazla rapor ile 
Küresel BiyoçeĢitliliğe BakıĢ‟ın üçünçü baskısı, SözleĢme‟nin gelecekteki stratejik planının 
geliĢiminde önemli bir bilgi kaynağı olmaktadır.  

Olgu Özeti: 

-  Küresel BiyoçeĢitliliğe BakıĢ‟ın üçünçü baskısı, biyoçeĢitliliğin durumu ve eğilimi ve 
yokolmasına yönelik tepkiler ile ilgili güncel bilgileri içermektedir.  

-  Küresel BiyoçeĢitliliğe BakıĢ‟ın üçünçü baskısı, Hedef 2010 BiyoçeĢitlilik toplantısına kadar 
olan ilerlemeye iliĢkin bir değerlen-dirme sağlamaktadır. 

-  Küresel BiyoçeĢitliliğe BakıĢ‟ın üçünçü baskısı, Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi‟nin 
uygulanmasına yönelik engelleri tanımlamakta ve bunları aĢmak için alınabilecek birkaç olası 
eylem önermektedir. 

-  Küresel BiyoçeĢitliliğe BakıĢ‟ın üçünçü baskısı, SözleĢme‟nin gelecekteki stratejik planı için 
önemli bir bilgi kaynağıdır. 



 

-  Küresel BiyoçeĢitliliğe BakıĢ‟ın üçünçü baskısının bulguları, Bilimsel, Teknik ve Teknolojik 
DanıĢma Organı 14. Toplantısı, Taraflar Konferansı‟nın Onuncu Toplantısı (COP 10) ve 
BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu ve süresince ele alınacaktır.  

EKOSĠSTEM YAKLAġIMI 

Ekosistem yaklaĢımı, kendimiz de dâhil bütün bileĢenlerinin birbiriyle iliĢkili olduğunu göz 
önünde tutarak, bütün ekosistemleri yönetmek için bir yoldur. Ana amacı, adil bir Ģekilde 
biyoçeĢitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve korunmasıdır. Bir ekosistemi yönetirken, 
gerçekleĢtirdiğimiz faaliyetlerin o sistemin her bileĢeninin ve etrafındaki ekosistemlerin de 
üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmalıyız. Hem çevrenin sağlığı hem de insanoğlunun 
refahıdikkate alınarak hareket edilmelidir.  

Ekosistem anlayıĢımız hâlâ tamamlanmamıĢ olmasına rağmen, ekosistem anlayıĢı bilimsel 
yöntemler esas alınarak hazırlanmıĢtır. Bilgi eksikliklerinin üstesinden gelebilmenin bir yolu, 
yerli ve yerel bilgi ve uygulamaları öğ-renmektir. Yetkili ve kararlı ortaklardan (hükümetler, 
kurumlar ve ilgili kuru-luĢlar) oluĢan bir ağ, bütüncül bir Ģekilde çalıĢmalı ve iĢbirliği 
yapmalıdır. Habitat restorasyonu biz sonuçlarını görmeden yıllarca sürebileceğinden ve 
ekosistem süreçleri genellikle öngörülemez ve zamanla değiĢime uğradı-ğından, ekosistem 
yönetimi esnek ve uyarlanabilir kalmalıdır. Bazen, se-bep-sonuç iliĢkileri tamamiyle 
anlaĢılabilir olmasa da önlemler almamız gerekebilir. Belirgin bir biyolojik çeĢitlilik azalma 
tehdidi durumunda, tam bilimsel kesinlik olmasa da bunu önlemek için çaba gösterilmelidir. 
Elbette, finansal istikrar uzun vadede kalıcılığı için çok önemlidir ve bu tür önlemler her ne 
pahasına olursa olsun dikkatli bir planlama ve risk analizi olmaksızın alınmamalıdır.  

Sonuç olarak, ekosistem yaklaĢımı diğer yönetim ve korunmuĢ alanlar, tek tip türleri koruma 
programları gibi koruma yaklaĢımlarına engel olmamak-tadır ancak bütün bu yaklaĢımları 
özellikle de karmaĢık durumlarla uğraĢır-ken birleĢtirmek ideal olandır. 

Olgu Özeti: 

-  Ekosistem süreçleri ve iĢlevleri, karmaĢık ve değiĢkendir; bu nedenle ekosistem yaklaĢımı 
öğrenme sürecini içermeli ve değiĢikliklere uyum sağlayabilmek için esnek kalmalıdır.  

-  Ekosistem yaklaĢımı, tüm ekosistemi bütüncül bir Ģekilde yönetmek için bir yoldur.  

-  GerçekleĢtirilen bütün faaliyetler hem yakın çevreyi hem de uzak ekosistemleri 
etkilemektedir; bu nedenle hem çevrenin iyiliği hem de insanoğlunun refahı göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

-  Dünyanın her yerinde, ekosistemler parçalanmıĢ, bozulmuĢ ve erozyona uğramıĢtır.  

-  Ekosistemler ve biyoçeĢitlilik için en önemli tehditler Ģunlardır: iklim değiĢikliği, doğal 
kaynakların aĢırı tüketimi, tarımsal ve kentsel ge-niĢleme, yayılımcı yabancı türlerin giriĢi ve 
kirlilik. 

-  BiyoçeĢitlilik kaybı, ekosistemin sağlamıĢ olduğu karbon tutulması, toprak verimliliği, 
haĢere kontrolü, besin döngüsü, erozyon ve ekinler ve ağaçlardaki tozlaĢma kontrolü gibi 
hizmetlerin niteliğini ve ni-celiğini doğrudan etkilemektedir. 

-  Korunan alanlar, özenle yönetildiği zaman, yerel halka önemli mal ve hizmetlerin 
sağlanması ve turizmin yartmıĢ olduğu istihdam ola-nakları yolu ile sürdürülebilir kalkınmaya 
katkı sağlayabilir. 



 

-  GeliĢmekte olan birçok ülkede aileler, günlük ihtiyaçlarını karĢılaya-bilmek için 
çevrelerinden elde edilen biyolojik kaynaklara bağımlıdır-lar. 

-  Ġnsan sağlığı, son derece sağlıklı ve iyi iĢleyen bir çevreye bağlıdır.  

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ 

Atmosferdeki sera gazı seviyeleri, yeryüzünü ve alt atmosferi ısıtarak hızla artmaya devam 
etmektedir. Yüksek sıcaklıklar, deniz seviyelerinin yükselmesi, sellere ve kuraklıklara neden 
olan yağıĢ rejimi değiĢikleri ve sıtma gibi vektör kaynaklı hastalıkların yayılması gibi etkileri 
olan iklim değiĢikliği-ne neden olmaktadır. Bazı bölgeler iklimdeki bu değiĢikliklerden 
yararlanabilirler ancak az geliĢmiĢ ülkeler ve geliĢmekte olan küçük ada devletleri de dâhil 
olmak üzere diğer devletler, bunlardan oldukça zarar görebilmektedirler.  

Ġklim değiĢikliğinin biyolojik çeĢitliliği etkilemesi ile ilgili çok miktarda bilimsel kanıt 
bulunmaktadır. Ġklim değiĢikliği, Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi‟ne göre, yüzyılın sonuna 
kadar biyoçeĢitlilik kaybında doğrudan baskın bir neden olacaktır. Zaten iklim değiĢikliği, 
habitat, hayat döngüleri ya da yeni fiziksel özelliklerin geliĢimini değiĢtirerek biyoçeĢitliliği 
uyum sağlamaya zorlamaktadır. Bu da, hava ve su temizlenmesi, tozlaĢma ve yiyeceklerin 
üretimi, ayrıĢma ve besin döngüsü, karbon tutulması gibi insanlar için hayati önem taĢıyan 
ekosistem hizmetlerini de etkileyecektir. 

BiyoçeĢitlilik, iklim değiĢikliğinin etkilerini azaltmaya da yardımcı olabilir. Örneğin, habitatların 
korunması, atmosfere salınan karbondioksit miktarınıazaltabilir. Ayrıca, mangrovların 
korunması, sel ve fırtına dalgaları gibi iklim değiĢikliğinin yıkıcı etkilerini azaltabilir.  

Gaz salımını azaltmak ve önceliklere dayalı sistemleri belirmek için hareket edildiği takdirde, 
ekosisteme verilen zarar sınırlandırılabilir ve türlerin yok olma riski azaltılabilir. Ġklim 
değiĢikliğine özellikle duyarlı olan bozulmamıĢ habitatları koruyabilir, iklim değiĢikliği ve 
biyoçeĢitlilik arasındaki iliĢkiyi da-ha iyi anlayabilir ve biyoçeĢitliliği iklim değiĢikliği için bir 
çözüm olarak görebiliriz. 

Olgu Özeti: 

-  Sera gazları, ısıyı tutarak ve gezegeni ısıtarak bir seranın cam ta-vanı gibi iĢlev 
görmektedir. BaĢlıca sera gazları; su buharı, karbondioksit, troposferik ozon ve metan 
gazıdır. 

-  Fosil yakıtlarının yakılması, çiftçilik gibi insan faaliyetleri atmosferdeki sera gazlarının doğal 
salımına katkıda bulunmaktadır. 

-  OrmansızlaĢma, insan kaynaklı kabondioksit salımının %20‟sinden sorumludur.  

-  1850 yılından 2005 yılına kadar ortalama küresel sıcaklık, 0,76 derece artmıĢtır. 2100 
yılına kadar da 1,4 ila 5,8 derece daha sıcaklık artıĢı tahmin edilmektedir.  

-  Kuzey Kutbu buz kalınlığı, hasat zamanı %40‟a kadar düĢmüĢtür. 

-  Küresel ortalam deniz seviyesi son yüzyılda 12 ila 22 cm arası yük-selmiĢtir. 

-  ġu ana kadar türlerin yok olma oranları, normal oranları aĢmıĢ bu-lunmaktadır. 



 

-  Ġklim değiĢikliği, yüzyılın sonuna kadar muhtemelen biyoçeĢitlilik kaybının en önemli nedeni 
olacaktır. 

-  Habitatların korunması, atmosfere salınan karbon dioksit miktarınıazaltmaktadır.  

-  En çok fakir ülkeler iklim değiĢikliğine uyum sağlamakta zorlanmak-tadırlar ve bu nedenle 
en çok onlar savunmasızdırlar. 

GENETĠK KAYNAKLARA ERĠġĠM VE GENETĠK KAYNAKLARIN KULLANIMINDAN 
DOĞAN FAYDALARIN ADĠL VE EġĠT BĠR ġEKĠLDE PAYLAġIMI 

SözleĢme‟nin üçüncü amacı, genetik kaynakların kullanımından doğan fay-daların adil ve eĢit 
bir Ģekilde paylaĢılmasını sağlamaktır. SözleĢme‟nin 15. maddesi önceden bilgilendirerek 
onay alma ve karĢılıklı olarak koĢulların kabul edilmesini temel alarak, bu amaçla ilgili olarak 
tarafların uymalarıgereken ilkeler ve yükümlülükler yer almaktadır. 

SözleĢme, yabancı bir ülkedeki biyolojik kaynağın genetik materyeline eri-Ģim isteyen bir kiĢi 
ya da kurumun, o kaynağın bulunduğu ülkeden önceden bilgilendirerek onay alması 
gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, bu kiĢi ya da kurum, müzakerede bulunmalıve o kaynağın 
kullanım ve eriĢim hüküm ve koĢullarını kabul etmelidir. Bu, genetik kaynağı kullanma ve ona 
eriĢim iznini alabilmek için, genetik kaynağı sağlayan ülkelerdeki ilgili makamlar ile bu 
kaynağı kullanmaktan doğan yararları paylaĢmayı içermektedir. 

Öte yandan, bu kaynakları sağlayan ülkeler, çevreye duyarlı kullanımlar için genetik 
kaynaklara eriĢimi kolaylaĢtıracak koĢullar yaratmalı ve SözleĢ-me‟nin amaçlarına aykırı 
kısıtlamalar dayatmamalıdır. 

Ġster bitkiden ister hayvan ya da mikro organizmadan olsun genetik kaynaklar, temel bir 
araĢtırmadan bir ürün geliĢimine kadar birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. Genetik 
kaynak kullanıcıları, araĢtırma enstitüleri, üniversiteler ve ilaç, tarım, kozmetik, çiçekçilik ve 
biyoteknoloji gibi birçok farklıalanda çalıĢmakta olan özel Ģirketler olabilir.  

Genetik kaynaklardan elde edilen faydalar, genetik kaynaklar üzerinde ya-pılan geliĢtirme ve 
araĢtırma sonuçlarını, bu kaynakları kullanan teknolojilerin transferini, biyoteknolojik 
araĢtırma faaliyetlerindeki katılımı ya da bu genetik kaynaklara bağlı ürünlerin 
ticarileĢtirilmesinden kaynaklanan para-sal faydaları içerebilir. 

Olgu Özeti: 

Kullanım Örnekleri: 

-  Malezya yağmur ormanlarında bulunan Calophyllum lanigerum var. auslrocoriaceum isimli 
ağacın sütünden elde edilen Calanolide A bi-leĢeninin, insan bağıĢıklık yetersizliği virüsü 
olan birinci tip (HIV) virüsü için bir tedavi olarak kullanılması 

-  Bakteriyel pirinç küfüne dayanıklılığı nedeniyle Oryza longistaminata (yabani pirinç türü) 
gen dizisinin ticarileĢtirilmesi 

-  San halkı tarafından açlık ve susuzluktan kurtulmak için uzun süredir kullanılan Güney 
Afrika‟ya özgü sulak bir bitki olan Hoodia türlerinden, iĢtah kesici bir ürünün geliĢtirilmesi 

Faydaların paylaĢımı örnekleri: 



 

-  Donanım, alt yapıve teknolojilerin sağlanması; Örneğin genetik kaynağın kullanıcısı, 
genetik kaynağı sağlayan ülkeye bir laboratuvar ya da bir ilaç üretim tesisi kurar 

-  Telif haklarının ödenmesi: OluĢan telif hakları, kullanıcı ile genetik kaynakları ve bunlarla 
ilgili geleneksel bilgiyi sağlayan arasında paylaĢılır  

-  Genetik kaynaklardan ve bunun sağladığıilgili geleneksel bilgiden elde edilmiĢ herhangi bir 
ilaca, sağlayıcı ülke için tercihli eriĢimin olması: Örneğin ilacı satın alabilmek için tercihli 
oranların olması 

-  Fikri mülkiyet haklarının ortak mülkiyeti: Örneğin; sağlayıcı ve kulla-nıcı arasında, eriĢim 
sağlanan genetik kaynağa bağlı patentli ürünler için ortak mülkiyet aranır.  

ĠSTĠLACI YABANCI TÜRLER 

Ġstilacı yabancı türler, doğal ve tarım ekosistemlerini etkileyerek, nesillerin tükenmesine 
neden olarak doğal biyota üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Ġstilacı yabancı türler, kendi 
doğal yaĢamlarının dıĢında ortaya çıkmıĢ olan hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve 
mikroorganizmalardır. Bunlar, hızlı bir Ģe-kilde yeniden geliĢirler, yiyecek ve yaĢam alanı için 
yerli türler ile rekabet ederler; bunlar yeryüzünde biyoçeĢitlilik kaybının en önemli 
sebeplerinden biridir. Türler genellikle kasıtlı olarak (balık yetiĢtiriciliği gibi) ya da ulaĢım, 
seyahat, bilimsel araĢtırma, biyolojik mücadele, hayvan ticareti gibi yollarla istemeden 
sokulurlar. 

Artan seyahat, ticaret ve turizm, türlerin doğal sınırların ötesine ve uzak mesafelere 
ulaĢmasını kolaylaĢtırmaktadır. BaĢka yere taĢınmıĢ olan sadece küçük bir miktar  organizma 
büyüyerek, gıda güvenliği, bitki sağlığı, hayvanlar ve hatta insanlar üzerinde çok büyük bir 
etkiye neden olur. Ekonomi üzerinde oldukça büyük etkileri vardır. Her yıl milyarlarca dolar 
değe-rinde zarara neden olurlar. OluĢtuğu zaman, kökünü kurutma en çok beklenen 
çözümdür; ancak bunu yapmak çok pahalıya neden olacağından, koruma yöntemi hala en iyi 
çözümdür. 

Ġstilacı yabancı türlerin olumsuz etkileri, iklim değiĢikliği, habitat tahribi ve çevre kirliliği ile 
daha da artabilir. Adalar gibi izole ekosistemler özellikle etkilenmektedirler. Biyolojik çeĢitlilik 
kaybının, insan sağlığı üzerinde önemli sonuçları olacaktır. Bu gıda çeĢitliliğinin azalmasını, 
kötü beslenmeyi, açlık ve hastalıkları içermektedir. Ayrıca, ekonomi ve kültürümüz üzerinde 
de önemli etkisi olacaktır. 

Ġstilacı yabancı türler dünya çapında bir sorundur; ancak uluslararası iĢbirli-ği bu sorunu 
çözebilir. Önleme ilk adımdır; ancak tahrip gerçekleĢmiĢse birlikte çalıĢıldığı takdirde bu 
durum tersine döndürülebilir. 

Olgu Özeti: 

-  17. yüzyıldan beri istilacı yabancı türler, nedeni bilinen hayvan nesli tükenmesinin %40‟na 
katkıda bulunmuĢtur. 

-  Amerika BirleĢik Devletleri, Ġngiltere, Avusturalya, Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya‟da 
zararlılar nedeniyle oluĢan yıllık çevresel kayıplar, 100 milyar doların üzerinde hesaplandı.  

-  Güney Afrika‟nın Fynbos biyomundaki tehdit altındaki türlerin %80‟i, istilacı yabancı türler 
nedeniyle yok olma tehlikesi altındadır.  



 

-  Ġstilacı yabancı türler, yerli türleri bastırarak ya da dıĢlayarak ekosistemlerin yapıve tür  
bileĢimini değiĢime uğratabilir. 

-  Ġstilacı yabancı türler, belirli alanları ya da ekosistemleri etkileyen nedenlerden biri olduğu 
için, bunların ne kadar etkili olduğunu belirlemek kolay değildir.  

-  Balık yetiĢtiriciliği ve akvaryum atıkları gibi diğer taĢıyıcıların da önemli olmasına ve balast 
suyundan daha az denetim altında olma-sına rağmen, yabancı türlerin denizlere giriĢlerinin 
en önemli kay-nağı, tekne kirliliği ve gemilerden boĢalan balast suyudur. 

ORMAN BĠYOÇEġĠTLĠLĠĞĠ 

Orman biyoçeĢitliliği, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar olmak üzere 
ormanda bulunan bütün yaĢam çeĢitleri ve onla-rın doğadaki rollerini kapsamaktadır. 
Ormanlarda bulunan zengin yaĢam çeĢitliliği ve karmaĢıklığı insanoğluna birçok haya ti yarar 
sağlamaktadır. 

Bununla birlikte, insanlar orman biyoçeĢitliliğini endiĢe verici bir oranda yok etmektedirler. 
Ormanların zirai alanlara dönüĢtürülmesi, aĢırı otlatma, sürdürülebilir olmayan yönetimler, 
yayılımcı yabancı türlerin girmeleri, altyapıgeliĢimi, maden ve petrol arama, insanlar 
tarafından çıkarılan yangınlar, kirlilik ve iklim değiĢikliği gibi tüm bu nedenlerin hepsinin 
orman çeĢitliliği üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu bozulma, ormanları daha kırıl-
gan bir duruma getirmekte ve insanlara sağladığı yararları azaltmaktadır.  

Ġnsanlar, ormanların sadece kerestelik ağaçtan çok daha fazlasını sundu-ğunun farkına 
varmaya baĢladı. Ormanlar bizlere dinlenme olanakları sağ-lamakta ve sağlığımıza ve 
kendimizi iyi hissetmemize katkıda bulunmakta-dır. Ormanlar yerel sıcaklıkları düzenlemekle 
ve içme su kaynaklarını korumakla kalmayıp, iklim değiĢikliğini azaltıcı ve karbondioksidi 
tekrar iĢleyici bir rol oynamaktadır. Ormanlar ayrıca birçok insanın hayatında özellikle de 
yerlilerin hayatında ekonomik, sosyal ve kültürel olarak da önemli rol oy-namaktadır. 

Geleneksel tıp, ormanlarda bulunan bitkilere ve doğal ürünlere dayanmak-tadır. 
Ormanlarıyok ederek, belki de henüz keĢfedilmemiĢ bir hastalığın tedavisini de yok ediyor 
olabiliriz. 

Olgu Özeti: 

-  Tropikal, ılıman ve kuzey ormanları, dünyadaki birçok karasal türe ev sahipliği 
yapmaktadır. 

-  GeliĢmekte olan ülkelerdeki insanların yüzde sekseni, yarısından fazlasının 
hammaddesinin çoğunlukla tropikal ormanlarda bulunan bitkilerden elde edilen ge leneksel 
ilaçlara güvenmektedirler. 

-  GeliĢmekte olan ülkelerdeki büyük Ģehirlerin üçte biri, temiz su ihti-yacı için etraflarındaki 
ormanlara bağımlıdır. 

-  Dünya ormanlarının yüzde kırkbeĢi son sekizbin yılda ve özellikle geçen son yüzyılda yok 
olmuĢtur. 

-  Her yıl Dünya ormanlarının yaklaĢık onüç milyon hektarı, bir baĢka deyiĢle Yunanistan 
büyüklüğünde bir alanı, ormansızlaĢma nedeniyle yok olmaktadır.  



 

-  Her gün, tropikal orman habitatlarında yaĢayan yüze yakın hayvan ve bitki türünün yok 
olduğuna inanılmaktadır. 

-  OrmansızlaĢmadan kaynaklanan salımlar, yıllık küresel sera etkisi gaz salımının yaklaĢık 
yüzde yirmisine katkıda bulunmaktadır.  

-  Doğal ormanlar, en iyi karbon depoları arasındadır.  

-  Dünyanın ulaĢılabilir tatlı suyunun dörtte üçünden fazlası, ormanlık nehir havzalarından 
gelmektedir. 

-  Her yıl, biyoçeĢitlilik açısından zengin olan baĢlıca tropikal ormanla-rının altımilyon 
hektardan fazlası kaybedilmektedir. 

TARIMSAL BĠYOÇEġĠTLĠLĠK 

BiyoçeĢitlilik tarımın temelini oluĢturmaktadır. Tarımsal biyoçeĢitlilik, yiyecek ve tarımla ilgili 
olan mikroorganizmaları, bitkileri, hayvanları ve ekosistemleri içermektedir. Günümüzde çoğu 
ekin çeĢitleri ve evcilleĢtirilmiĢ hayvanlar, insanoğlunun seçici üretme ve diğer çiftçilik 
uygulamaları gibi binlerce yıllık müdahalelerinin sonucudur. 

Tarımsal biyoçeĢitlilik, mal üretimi için hammadde ve gıda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, 
her bitki, hayvan ve mikroorganizma, suyun korunması, suyun ayrıĢtırılıp besin maddelerinin 
geri dönüĢtürülmesi, tozlaĢma, veba ve hastalık kontrolü, iklim düzenlenmesi, erozyon 
kontrolü ve sellerin önlenmesi, karbonun ayrılması gibi birçok temel ekosistem hizmetlerini 
düzenlemede rol oynamaktadır. 

Modern tarım, fakirliğin azaltılmasına ve gıda güvenliğinin iyileĢtirilmesine büyük katk ıda 
bulunarak gıda üretiminin arttırılmasını sağlarken; öncelikle arazi kullanımının 
dönüĢtürülmesi, aĢırı otlatma, tarımsal üretim sistemlerinin yoğunlaĢması, aĢırı kimyasal ve 
su kullanımı, besin maddesi yüklenmesi, kirlilik ve istilacı türlerin giriĢi gibi sebepler ile 
biyoçeĢitliliğe büyük ölçüde zarar vermekle sorumludur.  

Tarımsal arazileri akıllıca ve sürdürülebilir bir Ģekilde yönetmek ve kullanmak daha doğrudur. 
Çiftçilerin geleneksel bilgileri hem biyoçeĢitliliği sürdürmeye hem de gıda güvenliğini 
sağlamaya esas olsa da, günümüzde bu bilgiler çoğu tehdit edici küresel geleneklerin bir 
parçası olarak da kabul edilmektedirler. Çiftçilerden hem biyoçeĢitliliği koruması hem de 
büyüyen nüfusun beslenme ihtiyaçlarına katkıda bulunmaları beklenmektedir. Buna rağmen, 
tarımsal politikaları, teĢvikleri, marketleri ya da tüketim modellerini de içine alan bütün 
faktörleri kontrol altına almazlar ve bu nedenle devlet politikasına ihtiyaç duyarlar.  

Bütün insanoğlunun dengeli geçimini, uygun beslenmesini ve yiyecek gü-venliğini 
sağlayabilmek için, sürdürülebilir ve etkili tarımı, sürdürülebilir tüketimi ve biyoçeĢitliliği 
korumayı benimsemeliyiz. 

Olgu Özeti: 

-  Dünya nüfusunun dörtte birine yakını (1,3 milyar kiĢi) tarımla uğ-raĢmaktadır. 

-  Sekiz yüz yirmi altımilyon insandan fazlası sürekli olarak açtır ve günlük 100 ila 400 
kaloriden fazlasına ihtiyaçları vardır.  

-  Dünyadaki okul öncesi çocukların yüzde otuz ikisi normal kilonun al-tındadır. 



 

-  Tarım, metan salımının %44‟ünün ve azot oksit gazlarının %70‟inin oluĢumuna neden 
olmaktadır. 

-  Tropik ve yarı-tropik bölgelerdeki ormansızlaĢma, yağıĢ miktarında azalmaya neden 
olmaktadır. 

-  Göl ve nehirlerdeki su çekilmeleri, 1960‟dan bu yana ikiye katlan-mıĢtır. 

-  6500 evcil hayvan türünün %20‟si yok olmakla yüz yüze kalmıĢtır. 

-  1900‟lerdeki karbondioksit salımının %20‟si, arazi kullanım değiĢik-liğinden özellikle de 
ormansızlaĢmadan kaynaklanmıĢtır.  

-  25.000‟den fazla arı türü bulunmaktadır.  

-  Dünya toprakları, oluĢum hızından 13 ile 18 kat arası bir orandan daha hızlı bir Ģekilde yok 
olmaktadır. 

ĠÇ SULAR BĠYOÇEġĠTLĠLĠĞĠ 

Su, dünyadaki bütün yaĢamlara destek vermektedir. Tatlısu, gezegendeki en önemli doğal 
kaynaktır. Ġç sular, yeraltı olduğu kadar tatlıya da tuzlu tüm karaiçi suları içermektedir. Bunlar, 
karasal ekosistemlerle de yakından ilgilidirler.  

Tatlısu ekosistemlerindeki biyoçeĢitlilik, diğer herhangi bir canlı topluluğun-dan daha hızlı bir 
Ģekilde azalmaktadır. Sürdürülebilir olmayan uygulamalar, yapılaĢma, arazilerinin 
dönüĢtürülmesi (çoğunlukla tarım için) ve kirlilik yoluyla yaĢam alanlarının yok olmasına 
neden olmaktadır. Suların sürdürülebilir olmayan Ģekilde kullanımının ve istilacı türlerin de 
biyoçeĢitlilik üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır.  

Ġçsu ekosistemleri, insanoğlunun geliĢiminde ve fakir liği azaltmada hayati yararlar 
sağlamaktadır. Bu yararlar, gıda, lif, ilaç, iklim düzenlenmesi, sel ve doğal felaketlerin 
önlenmesi, besin maddelerinin geri dönüĢümü ve içme suyumuzun temizlenmesidir. Bu 
ekosistemler, enerji üretimi, ulaĢım, dinlenme, turizm ve hayvanlar ve bitkilerin yaĢam 
alanları olarak da önem ta-Ģımaktadır. 

Bütün bu faydalar, yerine konulması pahalı olmasına karĢın hafife alınmak-tadır. Örneğin, su 
artıma tesisleri inĢa etmek ve bunların bakımını yapmak çoğunlukla ekosistem altyapısını 
korumaktan da daha pahalıya mal olabilir.  

Ġklim değiĢikliğinin asıl etkisi su ile anlaĢıldığından içsu ekosistemleri, özellikle iklim 
değiĢikliği açısından önemlidir. Örneğin, tatlısu ekosistem altyapı-larının daha geniĢ 
kullanımı, hem kuraklıkların hem de sellerin Ģiddet ve sıklıklarıyla baĢ etmede bize yardımcı 
olabilir. 

Ġçsulardaki biyoçeĢitliliğinin azalıĢını tersine çevirmek ya da durdurmak için, bu sistemlerin 
önemi konusunda bilinçlendirilmenin arttrılması gerekmektedir. Hem karaları hem de suları 
korurken ekosistem yaklaĢımını uygulamak suretiyle hemen harekete geçmemiz önem 
taĢımaktadır. 

Olgu Özeti: 

-  Su ve deniz sistemleri birbirleriyle yakından ilgili ve iliĢkilidir.  



 

-  Dünya sularının %3‟ünden azı tatlısudur.  

-  Bilinen 29.000 balık türünden %30‟u tatlısu türüdür. 

-  Turbalık alanlar, dünya yüzeyindeki alanların %3-4‟ünü kaplaması-na karĢın karasal 
ekosistemlerinde depo edilen karbonun %25-30‟unu barındırır. Turbalık alanlar, dünya 
ormanlarının iki katı kadar daha fazla karbon depo eder.  

-  Mangrovlar ve nehir taĢkın yatakları gibi nemli alanlar, insanlarıtsunami ve sel baskınları 
gibi doğal felaketlerden korumaktadırlar.  

-  Su ürünleri yetiĢtiriciliğinin geliĢimi ve yayılımcı istilacı türlerin giriĢi, mangrovların yok 
olmasının ana sebeplerdir. 

-  Sulak alanların, dünya çapında???? yok olmasının ana sebepleri ta-rımsal amaçlarla su 
kullanımı, drenaj, dönüĢtürme ve orman açma çalıĢmalarıdır. Nehirlerden çekilen suyun 
%70‟i tarımda kullanılmak-tadır. 

-  2025 yılına kadar 1,8 milyar kiĢinin susuzluk çekeceği ve dünya nüfusunun üçte ikisinin 
susuz kalma tehlikesi içinde yaĢayacağı tahmin edilmektedir.  

-  Korunan ya da yönetilen orman alanlarından elde edilen su kaynak-ları olmasa Dünya 
büyük Ģehirlerin hemen hemen neredeyse yarı-sının, çok az suyu bulunmaktadır. 

-  Hergün, iki milyon ton kanalizasyon atığı, su kaynaklarına karıĢmak-ta ve geliĢmekte olan 
ülkelerdeki sanayi atıklarının %70‟i herhangi bir iĢlemden geçmeden suya atılmaktadır.  

-  Habitat kaybı ve bozulması, tatlısu türlerinin yok olmasının baĢlıca sebepleridir. 

KURAK VE YARI-KURAK ALANLARDAKĠ BĠYOÇEġĠTLĠLĠK 

Kurak ve yarı-kurak alanlar, Dünya karasal alanlarının yüzde 47‟sini kap-samaktadır. Bu 
alanlar, çorak ve yarı-çorak alanları, otlakları, çayırları ve Akdeniz peyzajlarını içermektedir. 
Birçok endemik türe ev sahipliği yapan bu narin bölgeler, biyoçeĢitliliğin geri dönülmez 
kaybını önleyebilmek için öncelikli bir önem taĢımaktadır.  

Kurak ve yarı-kurak alanlardaki sulak alanlar, göçmen kuĢlar açısından önem taĢımaktadır. 
Kurak ve yarı-kurak alanlardaki biyoçeĢitlilik, tutarsız yağıĢ düzenleri ya da yüksek sıcaklıklar 
gibi sert iklim koĢullarına iyi uyum sağlamıĢtır. Kurak ve yarı-kurak alanlar, arpa, buğday ve 
zeytin gibi kültür bitkilerinin birçoğunun kökenidir. Bu biyoçeĢitlilik, yerel birçok geçim 
kaynağına temel oluĢturmakta ve dünyanın gıda üretiminin geniĢ bir miktarına destek 
vermektedir. 

Kurak ve yarı-kurak alanlardaki biyoçeĢitliliğin üzerindeki temel baskılar, kötü toprak ve su 
yönetiminin yanı sıra habitat alanlarının tarım, ulaĢım, turizm ve endüstriyel amaçlarla 
dönüĢtürülmesidir. Ġklim değiĢikliğinin kurak alanlardaki sulak alanlar, otlaklar, Akdeniz 
ormanları ve çöl sınırları üzerinde özellikle önemli bir etkisi vardır. Ġstilacı yabancı türler, yerel 
biyoçeĢitlilik üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. AĢırıyakacak odun toplanması, bitkilerin aĢırı 
biçilmesi, yabani hayatın aĢırı avlanmasıve sürdürülebilir olmayan tarımsal uygulamalar 
bütün bu sorunları daha da arttırmaktadır.  

Kurak ve yarı-kurak alanlardaki biyoçeĢitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve korunması, geçim 
kaynağını geliĢtirme ve fakirliği azaltma açısından hayati bir önem taĢımaktadır. Ne yazık ki, 



 

biyoçeĢitlilik ve fakirliğin azalması ara-sındaki iliĢki, fakirliğin azalması ya da kalkınma 
planlaması ile ilgili olarak çoğunlukla düĢünülmemektedir. BiyoçeĢitlillik SözleĢmesi‟nin, eksik 
bilgilerimizi araĢtıran, en iyi uygulamaları destekleyen ve ülkeler, kurumlar ve diğer 
sözleĢmeler arasındaki ortaklıkları arttıran kurak ve yarı-kurak alanlar üzerindeki bir çalıĢma 
programı bulunmaktadır. 

Olgu Özeti: 

-  Kurak ve yarı-kurak alanlarda 2 milyar kiĢi (dünya nüfusunun %35‟i) yaĢamaktadır.  

-  Dünya üzerindeki iĢlenmiĢ toprak sistemlerinin yaklaĢık %44‟ünü çevrelemektedirler.  

-  GeliĢmiĢ ülkelerde en çok tehlike altında olan ekosistemlerden bazı- larıdır. 

-  Kurak ve yarı-kurak alanlarda yaĢayan insanların %90‟ı geliĢmekte olan ülkelerde 
yaĢamaktadırlar. 

-  Kurak ve yarı-kurak alanların en geniĢ olan arazileri, Avustralya, Çin, Rusya, Amerika ve 
Kazakistan‟da yer almaktadır. 

-  Altı ülkenin (Botsvana, Burkina Faso, Irak, Kazakistan, Moldovya ve Türkmenistan) 
arazilerinin %99‟u kurak ve yarı-kurak olarak sınıf-landırılmaktadır. 

-  Düzensiz yağıĢ miktarları, yüksek sıcaklıklar gibi sert iklim koĢullarınedeniyle, çoğu tür 
kendilerine özgü uyum özellikleri geliĢtirdi: 

 Çöl kurbağaları, yağmurlar tekrar baĢlayıncaya kadar, kumun altında uykuya yatar.  
 Güney Afrika‟nın dokumacı kuĢları, aĢırı sıcaklardan korunabilmek için 1000 

kilograma kadar ağırlıkta olan yuvalar örmektedir.  
 Kalahari Çölü‟ndeki gemsbok antilobu, haftalarca susuz bir Ģekilde yaĢayabilmektedir.  

-  Kurak ve yarı-kurak alanlar, 11.700 endemik bitki çeĢidine sahip Akdeniz Havzası gibi 
olağanüstü önemli endemik bölgeleri içermektedir. 

-  Kurak ve yarı-kurak alanlarda yaĢadığı bilinen 2.311 türden bazısıyok olma tehdidi 
altındadır. 

ADA BĠYOÇEġĠTLĠLĠĞĠ 

Dünya üzerindeki yüz bin ada, son derece zengin bir biyoçeĢitlilik deposudur. Çevresel 
açıdan hassas ve ekonomik açıdan savunmasız olan adalar, dünyanın en seçkin hayat 
biçimlerinden ve ekosistemlerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır.  

Bu ekosistemlerin önemi, adalarda yaĢayan altı yüz milyon insanın yiyecek, su, barınak, ilaç 
ve günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan di-ğer doğal kaynaklar gibi ekosistem 
hizmetlerine bağlı olduklarını düĢünür-sek daha da önemli bir hale gelmektedir. En 
muhteĢem mercan kayalıkları-nın bazıları adaların etrafında bulunmaktadır. Sağlıklı bir 
mercan kolonisi, karbondioksiti düzenlemekte ve suda yaĢayan birçok canlıya barınak ola-
nağı sağlamaktadır. 

SözleĢme‟nin ada biyoçeĢitliliği konusundaki çalıĢma programı, biyoçeĢitlilik kaybını 
durdurmayı ve adalıların refahını arttırmayı amaçla-maktadır. Ulusal hükümetler, sivil toplum 
kuruluĢları ve kalkınma ajansları, Küresel Ada Ortaklığı (GLISPA) isminde Mikronezya 



 

Mücadelesi ve Karayip ve Mercan Üçgeni GiriĢimcileri gibi çığıraçan bölgesel koruma 
projelerini destekleyen bir yardım platformu kurmuĢlardır.  

Küresel Ada Ortaklığı (GLISPA), adalarda yaĢayan insanları destekleyen doğal kaynakları, 
sürdürülebilir Ģekilde kullanma ve koruma konusunda adalara yardımcı olan 
mekanizmalardan biridir. Ayrıca, ada ulusları ve bütün uluslar arasındaki iĢbirliğini 
arttırmaktadırlar. Böylece insanlar, yeteneklerini, bilgilerini ve teknolojilerini paylaĢmakta ve  
daha iyisine ulaĢabilmek için ortak bir zemin oluĢturabilme çabalarını birleĢtirmektedirler.  

Ada ekosistemleri görünür bir Ģekilde dengesizdirler; yok olma tehlikesi tehdidi altındaki 
türlerin insanoğlu üzerinde açıkça olumsuz etkileri olacak-tır. Ada türlerinin yok olmasının 
ana nedenleri, habitatların tahribi, istilacıyabancı türler, turizmin geliĢmesi, iklim değiĢikliği, 
doğal afetler, aĢırı kullanma, kirlilik ve atıklardır.  

Olgu Özeti 

-  Dünya yüzeyinin %3‟ünü kaplamakta olan adalar, orantısız bir miktarda biyoçeĢitliliği ve 
özellikle endemik türleri barındırmaktadır.  

-  Dünya koruma alanları sıcak noktalarının üçte biri adalardır.  

-  Geçen son 400 yılda yok olan hayvan türlerinden 724 tanesinin neredeyse yarısı adada 
yaĢayan türlerdi. 

-  Bu dönemde yok olmuĢ kuĢ türlerinin en az yüzde doksanı adada yaĢayan kuĢ türleriydi.  

-  Deniz endemizim bölgesi olarak bilinen 18 alandan 12‟si adalar et- 

rafındadır. 

-  Bilinen 10 mercan kayalığı noktasından yedisi adaların etrafındadır.  

-  Çoğu ada türü endemiktir. 

-  Havai adalarındaki türlerin %90‟dan fazlası endemiktir.  

-  Morityus adasındaki bütün bitkilerin, memelilerin, sürüngenlerin ve  

iki yaĢamlı canlıların %50‟si endemiktir.  

-  SeyĢel Adaları, dünyada endemik iki yaĢamlı canlıların sayısının en yüksek olduğu yerdir. 

-  En yakınındaki Guatemala ve Hoduras‟ın her birinde sadece üç ta-ne olmasına karĢın 
Küba‟da 18 endemik memeli yaĢamaktadır. -  Madagaskar, Afrika Sahra Çölü‟ndeki endemik 
türlerin sayısını da 

geçerek 8000‟nin üzerinde endemik türe sahiptir ve 2020 yılında kadar bu bölgenin %30‟nu 
korumaya kararlıdır. 

-  Ġklim değiĢikliğinin ve istilacı türlerin etkileri, daha büyük alanlarda görülmeden daha da 
önce adalarda görülmektedir. 



 

-  Ġklim değiĢikliğine herhangi bir katkıları olmamasına karĢın en çok adalar iklim 
değiĢikliğinden zarar görmektedirler. 

-  GeliĢmekte olan devletlerdeki küçük adalar, biyoçeĢitlilik kaybının en üst düzeyde 
yaĢandığı yerlerdir. 

DENĠZ VE KIYI BĠYOÇEġĠTLĠLĠĞĠ 

Okyanuslar, biyosferin yüzde doksan beĢini, gezegenimizin de yüzde yet-miĢini temsil 
etmektedir. Deniz ve kıyı habitatları mercan kayalıklarını, mangrov ormanlarını, deniz 
otlakları yataklarını, haliçleri, hidrotermal delikleri, deniz tepelerini ve okyanus yüzeylerinin 
derinlerindeki yumuĢak tortula-rı içermektedir. 

Değerli bir yiyecek kaynağı olmasından çok okyanus, en geniĢ doğal karbon depolarından 
biridir. Karasal biyosfer ve topraklardan on beĢ kez daha fazla karbondioksit depolamakta ve 
iklim düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Derin deniz yatağı habitatları, beĢ yüz 
bin ile on milyon ara-sında türe ev sahipliği yapmaktadır. Derin deniz hayatı, dünyadaki 
yaĢam için hayati bir önem taĢımaktadır çünkü besin üretimi ve oksijen de dâhil küresel 
biyokimyasal dönüĢümlerde önemli bir rol oynamaktadır.  

Bu muazzam ekosistem hizmetleri ve biyoçeĢitlilik zenginliği sınırsız değil-dir. Günümüzde, 
insan aktiviteleri, aĢırı avlanma, tahrip edici balıkçılık uy-gulamaları, kirlilik ve çöp boĢaltımı, 
tarımsal fazlalık, istilacı yabancı türler ve habitat tahribatları ile denizleri ve kıyıları büyük 
çapta tehdit etmektedir. Küresel iklim değiĢikliği bunu daha da kötü hale getirecektir. Deniz 
seviyeleri yükselecek, su sıcaklıkları artacak, okyanuslar asitlenecek ve daha fazla fırtına ve 
doğal afet gerçekleĢecektir. 

Okyanuslar, koruma alanlarında olan karasal denizlerin yüzde altısı ve ok-yanusların sadece 
yüzde sıfır nokta sekizi ile ciddi bir Ģekilde koruma altın-dadır. 

BiyoçeĢitlillik SözleĢmesi‟ni kabul eden ülkeler, deniz ve kıyıbiyoçeĢitliliğinin sürdürülebilir 
kullanımı ve korunması konusunda çeĢitli mücadeleler vermektedir. Bu ülkeler, denizler ve 
kıyıların, mercan kayalık-ları ve derin deniz biyoçeĢitliliğinin, korunan alanların, deniz tarımı 
ve istila-cı yabancı türlerin ekosistem yaklaĢımına uygun bir Ģekilde yönetimi üzerinde 
odaklanmaktadırlar. 

Olgu Özeti: 

-  Dünya balık stoklarının neredeyse %80‟i tamamiyle kullanılmıĢ ya da aĢırı tüketilmiĢ olup, 
bu nedenle etkili ve önleyici bir yönetim gerekmektedir.  

-  Okyanuslar, gezegenin 34 Ģubesinin 32 Ģubesini - 13‟ü yalnızca veya çoğunlukla denize 
özgün olmak üzere- barındıran muhteĢem deniz manzaralarını ve geniĢ yaĢam alanlarını 
içermektedir. 

-  Okyanus ve kıyılardaki genetik kaynaklar, ticari kullanım açısından büyük ilgi görmektedir.  

-  Küresel olarak okyanuslar, son 250 yılda, fosil yakıtlardan, arazi kul-lanımı değiĢikliğinden 
ve çimento üretiminden kaynaklanan toplam karbondioksit salımının üçte birini biriktirmiĢtir. 

-  Son bilimsel sonuçlar, yüksek biyolojik çeĢitliliğin derin deniz ekosistemlerinin iĢleyiĢini ve 
etkinliğini arttırabileceğini vurgulamaktadır. 



 

-  Biyosferin sürdürülebilirliği, önemli ölçüde derin deniz ekosistemleri tarafından sağlanan 
mal ve hizmetlere bağlıdır. 

-  2015 yılına kadar kıyı kaynakları üzerindeki baskılarına devam ederek Dünya nüfusunun 
%50‟si kıyılarda yaĢayacağından, kıyı ve deniz biyoçeĢitliliği üzerindeki baskılar artmaya 
devam edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARTIġMA TARTIġMA TARTIġMA TARTIġMA TARTIġMA TARTIġMA 

 

“TABĠATI VE BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠĞĠ KORUMA KANUNU TASARISI” ÜZERĠNE…  

Yücel ÇAĞLAR  

Son geliĢmeler; “bir musibet (felaket, kötülük) bin nasihatten yeğ-dir.” atasözünü akla 
getiriyor: Bilindiği gibi, Ġkizdere Vadisi’nde de doğal süreç ve varlıkların yıkımına yol 
açabilecek HES’lerin yapıl-ması öngörülüyordu. Ancak, Vadinin “Doğal Sit” olarak 
ayrılmasına karar verilince, bu öngörü, en azından Ģimdilik gerçekleĢtirilemez oldu. Bu 
geliĢme kitle iletiĢim araçlarına yansıyınca hazırlık çalıĢ-maları gerçekten de uzunca 
zamandır yürütülen “Tabiatı ve Biyolojik ÇeĢitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”nın 
gündeme gelmesine yol açtı. Böylece, Tasarının neler getirip neler götüreceği 
kamuoyunda tartıĢılmaya baĢlandı. Bu, olumlu bir geliĢme kuĢkusuz. Ancak, 
tartıĢmalarda çoğunlukla sergilenen sığlık siyasal iktidarın bu alanda da ne denli 
Ģanslı olduğunu düĢündürtüyor. Sözgelimi, Tasarının, siyasal iktidarın, Ġkizdere ile 
ilgili olumlu kararın aĢılma-sına yönelik çabasının bir ürünü olduğu öne sürülüyor. 
Dolayısıyla, yine “tek ağacı görmekten ormanı göremememe” durumuna düĢü-lüyor. 
Oysa “Tabiatı ve Biyolojik ÇeĢitliliği Koruma Kanunu Ta-sarısı” gerek hazırlık 
sürecinde yaĢananlar gerekse içerdiği yaptı-rımlar yönünden baĢlı baĢına bir 
gösterge; siyasal iktidarın doğal varlık ve süreçlere nasıl yaklaĢtığının, daha açık bir 
söyleyiĢle de doğal varlık ve süreçleri sermaye birikimine bir olanak olarak sun-ma 
çabası içinde olduğunun göstergesi… Ancak, Tasarının yal-nızca Ġkizdere Vadisi’nde 
yapılacak HES’lerle iliĢkilendirilerek tartı-Ģılması, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın; 

 “ …tasarının 2002'den bu yana üzerinde çalıĢılan bir konu olduğu”, 

 “21 Aralık 2009'da AB Çevre Faslı'nın açılmasıyla da sürecin hızlandığı” ve 

 ''Tasarıya 6 Ekim 2010 tarihinde BaĢbakanlık Kanunlar Kararnameler Genel Müdürlüğü'nde 
nihai hali verilmiĢtir. Rize Ġkizdere Vadisinin 22 Ekim 2010 tarihinde sit alanı ilan edil-diği 
düĢünülürse, son düzenlemenin bu kararla ve HES projeleri ile herhangi bir alakasının 
olmadığı daha iyi anlaĢılacaktır'” 

vb türden doğru ve bir bakıma da kendisini aklayıcı ama kamuoyunu, deyiĢ yerindeyse 
“uyutucu” açıklamalar yapması kolaylaĢtı-rılmıĢtır. 



 



 

 

GĠRĠġ 

Doğal varsıllıkların ticarileĢtirilmesine, “koruma” görünümü altında korun-mamasına yönelik 
giriĢimlere yasal dayanaklar kazandırma çabaları ülkemizde de her düzeyde 
sürdürülmektedir. Üstelik, bu süreç görünümde çeĢitli “katılımcı” düzenekler iĢletilerek 
gerçekleĢtirilmektedir. Böylece, kamuoyunda çalıĢmaların demokratik bir düzen içinde 
yürütüldüğü sanısı yaratılarak olası karĢı çıkıĢların önlenebileceği ya da en aza 
indirilebileceği umulmak-tadır. Kamuoyuna “Tabiatı ve Biyolojik ÇeĢitliliği Koruma Kanunu 
Tasa-rısı” olarak yansıtılan düzenleme, giderek gelenekselleĢtirilen bu tutumun son örneğidir. 
Hazırlık sürecine onlarca uzman kiĢi ve kuruluĢ temcisinin katılmasına karĢın hiçbir öneri ve 
uyarı dikkate alınmadan son biçimi verilen Tasarının taĢıdığı olumsuzluklar altı kümede 
toplanarak bilginize sunulmuĢtur: 

 

Bilindiği gibi Anayasanın 56. maddesine göre “Çevreyi geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak 
ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaĢların ödevidir.” Açıktır ki, vatandaĢların 
bu ödevlerini ancak çevrenin korunmasıile ilgili her giriĢime katılarak ve/veya katkıda 
bulunarak yerine getirebilirler. Tasarının hazırlık sürecinde bir ölçüde de olsa göz önünde 
bulundurulan bu anayasal ilke Tasarının son biçimi verilirken göz ardı edilmiĢtir. Dolayısıyla, 
“katılımcılık” ilkesi, Tasarının hazırlanma sürecinde, deyiĢ yerindeyse “kenar süsü” iĢlevini 
görmüĢ, “kâğıt üzerinde kalmıĢtır”. Tasarı, gerçekte, 37. maddesinin 4. bendiyle 2872 
sayılıÇevre Kanunu‟nun 9. maddesinin “a” fıkrasını yürürlükten kaldırarak bu durumun 
kurumsallaĢtırılmasını da öngörmektedir. Anımsanacağı gibi, en son 2006 yılında çıkarılan 
5491 sayılıyasanın 6. maddesiyle yeniden düzenlenen bu fıkraya göre;  

<<Çevrenin korunması amacıyla; 

a) Doğal çevreyi oluĢturan biyolojik çeĢitlilik ile bu çeĢitliliği barındıran ekosistemin 
korunması esastır. Biyolojik çeĢitliliği koruma ve kullanım esasları, yerel yönetimlerin, 



 

üniversitelerin, sivil toplum kuruluĢlarının ve ilgili diğer kuruluĢların görüĢleri alınarak 
belirlenir.>> 

Öte yandan, bu, Tasarının 4. maddesinin “ç” bendinde “Tabiat ve biyolojik çeĢitliliğin 
yönetiminin karar alma sürecinde Ģeffaflık ile yeterli düzeyde katılım sağlanması esastır.” 
biçiminde açıklanan “katılım” ilkesinin göstermelik bir süreç olarak iĢletileceğinin de somut bir 
göstergesidir. BaĢka hiçbir maddesinde “katılımın” nasıl sağlanabileceğine hiçbir açıklama 
getiril-memiĢ olması, 6 ve 7. maddelerinde oluĢturulması öngörülen “Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik 
Kurulu” ve “Mahalli Biyolojik ÇeĢitlilik Kurulları”ndaki yapının ağırlıkla resmi düzeyde 
tasarlanması bu yargıyı haklı kılmaktadır.  

 

Çünkü, Tasarıda; 

 "tabiatı ve biyolojik çeĢitliliği” koruma sorunun tek bir yasal çerçeve oluĢturularak 
çözümlenebileceği varsayılmaktadır;  

 öngörülen koruma amaçlı düzenleme ve uygulamalar doğal varlık ve süreçlere zarar 
verebilen yaĢama etkinliklere dıĢsallaĢtırılmaktadır;  

 “koruma” ile “kullanma” gibi doğası gereği çoğunlukla ve de ülkemiz özelinde iki karĢıt 
eylemin eĢanlı olarak gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir; 

 “tabiatı koruma” ve “biyolojik çeĢitliliği koruma” konuları birbirinden farklı eylem 
alanları olarak görülmektedir; 

 “tabiatın korunması” sorunu doğal varlıkların korunmasına indirgenmekte, doğal 
varlıkların varolabilmelerinin ve varlıklarınısürdürebilmelerinin temel koĢulu olan doğal 
süreçler gerektiğince dikkate alınmamaktadır;  

 koruma amaçlı düzenleme ve uygulamaların yalnızca özel olarak koruma altına 
alınabilmiĢ alanlar ve varlıklara indirgenmiĢ bir yaklaĢımla geliĢtirilmesi 
öngörülmektedir; 

 koruma amaçlı düzenleme ve uygulamaların yalnızca Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından yürütülmesi hedeflenmekte; öteki bakanlıklar, yerel yönetimler, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek örgütleri vb kurum ve kuruluĢlara herhangi bir yetki, 
görev getirmemekte; yalnızca oluĢturulması öngörülen kurullarda temsil edilmeleri 
olanaklı kılınmaktadır; 

 görece olarak en önemli koruma yapılarında bile, örneğin tabiatıkoruma alanı, yaban 
hayatı koruma alanı, gen koruma alanı vb alanlarda, daha da önemlisi, bu alanların 
“mutlak koruma bölgelerinde” de (Madde 3/m) “üstün kamu yararı” (Madde 15/2), 
“stratejik kullanımı gerektiren” (Madde 15/2) vb hukuksal dayanaklara yeterince sahip 
olmadığı artık anlaĢılan gerekçelerle, izin verilmesine, irtifak ve intifa hakları 
oluĢturulabilmesine olanak sağlanmaktadır (Madde 15); üstelik bu alanda “son söz” 
için Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır;  

 koruma yapısı kazandırılmıĢ yerlerin tümünde de 2634 sayılıTurizmi TeĢvik 
Kanunu‟na göre “kültür ve turizm koruma ve geliĢim bölgesi” ve “turizm merkezi” 
ayrılabilmesine izin verilmektedir (Madde 32) ;  

 öteki ilgili yasal düzenlemelerle hemen hemen hiçbir iliĢki kurulmamıĢtır;  
 Tasarı, Çevre Kanunu‟nun 9. maddesinin “c” bendini yürürlükten kaldırarak ilgili 

uluslararası hukuksal düzenlemelerin dikkate alınmasını keyfi uygulamalara 
bırakılmaktadır; 

 Çevre Kanunu‟nun 9. maddesinin “f” bendini de yürürlükten kaldırarak koruma altına 
alınan türlerin ülke dıĢına çıkarılmasını, nesli tehdit ve tehlike altındaki yabani bitki ve 
hayvan türlerinin uluslararası ticaretini olanaklı kılmaktadır.  



 

Bu nedenle öngörülen içeriğiyle Tasarı doğa koruma çalıĢmalarının ge-rektiğince etken 
olabilmesini rastlantılara bırakmaktadır.  

 

Tasarının hemen hemen tüm maddelerinde birbirleriyle çeliĢkili, ne anlama geldiği 
anlaĢılamayan, soyut, en azından tartıĢmalı terim ve kavramlara çokça yer verilmiĢ, 
genellemeler yapılmıĢtır: Örneğin,  

• Tasarının 17. maddesinde olduğu gibi, “Nesli tehlike altında, nadir, dar yayılıĢlı, dar 
yayılıĢlı endemik, relikt, tehdit altında, hassas ve gösterge türler tabii yaĢama alanlarında 
özel olarak korunur” vb gibi açık olmayan anlatımlara baĢvurulmuĢ; dahası, maddenin 2.  

bendinde “Özel korunması gereken yabani bitki ve hayvan türlerine iliĢkin liste Bakanlıkça 
belirlenir.” yaptırımına da yer verilerek, keyfiliklere olanak sağlanmıĢtır,  

• Örneği en çarpıcı biçimde 3. Maddeden verilebileceği gibi, koruma yapıları tanımlamasında 
bile birbirinden ayrılamayacak açıklamalar yapılmıĢtır:  

m) Mutlak Koruma Bölgesi: Korunan alan sınırları ve tabii habitatlar içinde bulunan ve bu 
alanların koruma altına alınmasını gerektiren tabiat ve biyolojik çeĢitlilik değerlerini barındıran 
alanları, 

n) Özel koruma alanı: Hassas habitatlar ile nadir ve tehdit altındaki türleri barındıran 
alanları, 

Açıktır ki, bu iki kavram uygulamada kolaylıkla birbirinin yerine kullanılabi-lecektir*. 

 13 korunan alan yapısı tanımlanmıĢtır; bu sayıda korunan alan yapısı uygulamada 
çeĢitli karıĢıklıklara yol açabilecektir; ayrıca, bu yapıların çoğu IUCN‟nin önerdiği yapı 
sınıflandırmasıyla da uyuĢmamaktadır, 

 2873 sayılı yasanın 7 ve 8. maddelerine göre kamu kurum ve kuruluĢları ile gerçek ve 
tüzel kiĢilerin yapacakları tesislere yalnızca “milli park” ve “tabiat parkı” olarak ayrılan 
yerlerde ve belirli koĢullarla izin verilebilirken Tasarı, 15. maddesinin 2. bendiyle 
Bakalar Kuruluna, “Tabiatı koruma alanları, yaban hayatı koruma sahaları, gen 
koruma alanlarında ve korunan alanların mutlak koruma bölgelerinde” “üstün kamu 
yararıve stratejik kullanımıgerektiren” durumlarda her kiĢi ve kuruluĢa “kullanma izni, 
intifa ve irtifak hakkı” verebilme olanağı getirmektedir; 

 22. maddesinin 3. fıkrasında “Tabii durumuna uygun hale getirilemeyen alanlar buna 
en yakın bir yaĢama alanına dönüĢtürülür.” biçiminde nelerin, kimler tarafından nasıl 
yapılabileceğine hiçbir açıklama getirilmeyen yaptırımlara yer verilmiĢtir, 

 “Veya” bağlacıyla birbirine bağlanmıĢ çok sayıda tümcecikteki eyleme, uygun duruma 
vb kim, hangi kuruluĢ tarafından nasıl karar verileceği belirsizdir, 

* 

Bu durum, örneğin, 9. maddede de söz konusudur: Maddenin “c” bendine göre “c) Milli park: 
Bilimsel ve estetik bakımdan, milli veya milletlerarası düzeyde ender bulunan tabii 
değerlerden en az bir veya daha fazla ekosistemin tamamını kapsayacak büyüklükte olan 
özellikli kaynak değerlerinin korunduğu ve yönetildiği kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarıdır” “ç” 



 

bendine göre de; “ç) Özel çevre koruma bölgesi: Bu Kanunla belirlenen koruma statülerinin 
herhangi birinin özelliklerini taĢımakla beraber, ulusal ve uluslararası önemi haiz olup 
aynı zamanda tarım, turizm, ĢehirleĢme ve sanayi baskısı altında bozulma ve yok olma 
tehlikesi altındaki ekolojik açıdan hassas alanlardır.” 

Amacı, “Ülkemizin kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarındaki sahip olduğu tabii değerlerin, 
biyolojik çeĢitliliğin, gen kaynaklarının ve peyzajın korunması ile koruma kullanma dengesi 
gözetilerek sürdürülebilirliğine iliĢkin usul ve esasların belirlenmesi….” gibi ilgi alanları, 
olguları, dolayısıyla önlemleri ve ilgili kuruluĢları (görevli ve yetkili) son derece farklı olan bir 
yasal düzenlemede bu türden belirsizlikler, boĢluk ve anlam kaymaları önlenemediğinde 
yönetsel kargaĢa kaçınılmazdır. 

 

Türkiye‟de geçerli olan ekonomik büyüme süreci yeni sermaye birikim alan-larının 
bulunmasını ve ticarileĢtirilmesini gerektirmektedir. Doğal varsıllıklar ise, ülkemizde, henüz 
böyle bir büyüme düzeninin gerektirdiği yoğunlukta ve yaygınlıkta henüz 
ticarileĢtirilememiĢtir. En son düzenlenen içeriğiyle Tasarı, öngörüldüğü gibi yasalaĢtığında 
hemen hemen tümüyle bu yetersiz-liğin aĢılmasına sınırs ızca katkıda bulunabilecek bir 
düzenleme iĢlevini görecektir. Çünkü, Tasarıda;  

 eĢgüdümcü, denetleyici, yaptırım uygulayıcı, bağımsız, demokratik bir kamusal 
yönetim yapısı öngörülmemektedir; 

 yer verilen “Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Kurulu” ile “Mahalli Biyolojik ÇeĢitlilik Kurulları”, 
dahası “Tabiatı Koruma Bilim Heyeti”, her yönüyle siyasal iktidarlara bağımlı, 
yeterince katılımcı olamayacak kurullardır; aralarında yetki ve sorumluluk iĢbölümü 
yoktur; 

 Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Kurulu” ve “Mahalli Biyolojik ÇeĢitlilik Kurulları” ile “Tabiatı 
Koruma Bilim Heyeti” etkinlik alanlarıörtüĢmemekte; aralarında iĢlevsel bir bağ 
kurulmamakta; 8. maddenin 2. bendinde sözü edilen “biyolojik çeĢitlilik uzman 
listesi”nde kimlerin yer aldığı belirtilmemekte ve 6 üyenin kim tarafından ve nasıl 
“seçileceğine” herhangi bir açıklık getirilmemektedir;  

 Tasarının 6. maddesine göre; “Bu Kanun kapsamına giren konularda genel istiĢarenin 
sağlanmasını, tabiatın ve biyolojik çeĢitliliğin korunmasını ve bilimsel esaslara göre 
yürütülmesini sağlamak maksadıyla gerekli kararları almak üzere…” oluĢturulan 20 
kiĢilik Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Kurulu‟nun çoğu üyesinin genel müdür ya da genel 

müdür yardımcısı gibi kamu görevlilerinden oluĢturulması öngörülmektedir; öyle ki, bu 
kurulda DSĠ ve Maden ĠĢleri, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı Teknik AraĢtırma ve 
Uygulama Genel Müdürleri yahut yardımcılarının da yer verilmiĢtir. “Mahalli Biyolojik 
ÇeĢitlilik Komisyonu”nun üye bileĢiminde bile büyük ölçüde korunan bu yapının 
siyasal iktidarlara bağımlı olması kaçınılmazdır; 

 6. maddede önce “Bu Kanun kapsamına giren konularda genel istiĢarenin 
sağlanması” görevi verilen “Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Kurulu”, maddeye göre 

“tabiatın ve biyolojik çeĢitliliğin korunmasını ve bilimsel esaslara göre yürütülmesini 
sağlamak amacıyla gerekli kararları…” da alabilecektir; ancak bu kararların niteliğine, 
daha da önemlisi yaptırım gücüne hiçbir açıklık getirilmemektedir;  

 Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın merkez ve taĢra birimleri tarafından kullanılması 
gereken ve özellikle de doğa koruma alanında vazgeçilemeyecek olan yönetsel ilkeler 
geçersizleĢtirilmektedir; örneğin, Tasarının 4. maddesinde yer verilen “Korunan 
alanlarda yerinde koruma ve yönetimin sağlanması için gerektiğinde iĢbirliği ve yetki 
devri yapılabilir.” yaptırımının hangi alanlarda ve düzeylerde iĢletilebileceğine 



 

herhangi bir açıklık getirilmemiĢ olması, özellikle yerel düzeyde son derece vahim 
çatıĢmalara yol açabilecektir; 

 Daha önce herhangi bir koruma yapısına kavuĢturulmuĢ alanların yürürlükteki yapıs ı, 
Geçici 1. maddeye göre, “uygun statü verilinceye değin”, sürdürülebilecektir; bu 
yaptırımıyla Tasarı, aynıkoruma statüsüne sahip alanların bile farklı yönetsel yapılarla 
yönetilmesi gibi keyfiliklere yol açabilecek;  

 4. maddenin “a” bendine göre “Korunan alanlarda koruma ve kullanım kararlarının 
uzun devreli geliĢme planları veya her tür ve ölçekteki planlar ile belirlenmesi 
esastır.”; ancak, bu düzenlemeye göre arazi kullanımı gibi çok boyutlu ve çok sektörlü 
bir kararın kim, hangi kurum, kuruluĢ tarafından nasıl alınabileceği belirsizdir; 

 13. maddesine göre de “ Korunan alanların kontrolü ve korunmasıiçin gerekli görülen 
hallerde koruma görevi özel güvenlik marifeti ile…” sağlanacaktır. Ne var ki, koruma 
altındaki varlık ve süreçlerin gerektiğince korunabilmesi, özel bilgi ve beceri 
donanımıgerektirmektedir; polisiye önlemlerle bu gerek yerine getirilemez; 

• Tasarının 9. maddesinin 3. bendine göre; “Uzun devreli geliĢme planları da dâhil olmak 
üzere korunan alanlara ait her tür ve ölçekteki planlar Bakanl ıkça yapılır, yaptırılır ve 
onaylanır. Bu alanlarda sit alanı bulunması halinde sadece sit alanlarıyla sınırlıkalmak 
kaydıyla ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüĢü alınır.”; böylece, 
görece olarak bağımsız organlar olan söz konusu koruma bölge kurullarının iĢlevleri sözü 
edilen “uygun görüĢü” vermekle sınırlandırılmıĢ olmaktadır.  

Bilindiği gibi, doğanın, bu kapsamda da biyolojik çeĢitliliğin korunabilmesi ancak yeterince 
etkili kamusal bir yönetsel yapıyla kalıcı sonuçlar verebilecek bir etkinlik alanıdır. Oysa, 
Tasarının yukarıda örneklenen yetersizlikleri giderilemediğinde böyle bir yönetsel yapı da 
kurulamayacak, söz konusu etkinliklerin amacına ulaĢabilmesi de büyük ölçüde rastlantılara 
kalacaktır. 

 

Tasarı, planlama iĢlevi ile ilgili olarak iki planlama düzlemine yer verilmektedir: i) Uzun 
Devreli GeliĢme Planı ve ii) Tür ve habitat koruma eylem pla-nı. Ne var ki bu iki düzlemle ilgili 
yaptırımlar öngörülüğü gibi yasalaĢtığında doğa koruma çalıĢmaları;  

 gerektiği gibi planlanamayacak, 
 hazırlanan “planlar” ise doğaya ve bu kapsamda biyolojik çeĢitliliğe zarar verebilecek 

kararlara ve eylemlere dayanak olabilecektir. 

Çünkü, Tasarıda, örneğin; 

 4. maddenin “a” bendinde; “Korunan alanlarda koruma ve kullanım kararlarının uzun 
devreli geliĢme planları veya her tür ve ölçekteki planlar ile belirlenmesi esastır.” 
yaptırımına yer verilmiĢtir; ancak “veya” bağlacından sonra sözü edilen “her tür ve 

ölçekteki planların” neler olabileceğine ve buna kimler tarafından nasıl karar 
verilebileceğine herhangi bir açıklık getirilmemiĢtir; 

 3. maddenin “ü” bendinde “Uzun Devreli GeliĢme Planı: Korunan alanların kaynak 
değerlerinin korunması, arazi kullanımı ve yönetimi için hazırlanan planları” tanımı 
yapılmıĢtır; ancak, “arazi kullanımıve yönetimi” çok boyutlu ve çok taraflı bir karar 
alanıdır; bu alanda yalnızca Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın yetkilendirilmesi 
aĢılamayacak yönetsel çatıĢmalara yol açabilecektir;  

 9. maddenin 3. bendinde de “Uzun devreli geliĢme planları da dâhil olmak üzere 
korunan alanlara ait her tür ve ölçekteki planlar Bakanlıkça yapılır, yaptırılır ve 



 

onaylanır.” yaptırımına yer verilmiĢ, ancak, yaptırımda sözü edilen “her tür ve 
ölçekteki planların” hangi planlar olduğuna hiçbir açıklama getirilmemiĢtir; 

 “uzun devreli geliĢme planları da dâhil olmak üzere her tür ve ölçekteki planların” 
nasıl bir düzen içinde hazırlanacağı ya da hazırlattırılabileceği belirsizdir;  

 21. maddede “Tür ve habitat koruma eylem planları ilgili kurum ve kuruluĢlarla birlikte 
Bakanlıkça hazırlanır veya hazırlatt ırılır. Tür ve habitat koruma eylem planları Ulusal 
Biyolojik ÇeĢitlilik Kurulunun görüĢü alınmak suretiyle Bakanlıkça 
onaylanır.” yaptırımına yer verilmesine karĢın bu planların, öteki yaptırımlarda yine 
Bakanlıkça yapılabileceği ya da yaptırılabileceği belirtilen “her tür ve ölçekteki planlar” 
ile, özellikle de “Uzun Devreli GeliĢme Planı” ile iliĢkisi nasıl kurulabileceği hiçbir 
biçimde düzenlenmemiĢtir. 

Açıktır ki, yatay ve dikey tümleĢikliğin gerektiğince sağlanması her türlü planlama 
çalıĢmasının öncelikli koĢuludur. Tasarıda bu koĢul yerine getirilmemekte, aksine, gerçekte 
“plansızlık” olarak nitelendirilebilecek karar ve uygulama süreçlerine olanak verilmektedir. Bu 
durum, doğa koruma ama-cıyla kullanılabilecek kısıtlı kaynakların savurganlığına yol 
açabilecek, yanısıra, siyasal iktidarların, somut olarak da ilgili yönetimlerin her türlü keyfili 
karar ve uygulamalarını kolaylaĢtırabilecektir.  

 

Tasarının “Geçici 1. maddesinin 2. bendine göre;  

“2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 
doğal/tabii sit olarak tescil ve ilan edilmiĢ alanlardan; bu Kanunun 9 uncu maddesinde 
tanımlanmıĢ koruma alanların-da ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu 
kapsamına giren orman ve orman rejimine tabi olan sınırlar içerisinde kalan alanlarda yer 
alanların doğal sit veya tabii sit statüleri ile 2863 sayılı Kanuna göre belirlenen korunma 
alanları statüleri...” 

kaldırılabilecektir. Geçici 2. maddesine göre de;  

“2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında doğal/tabii sit olarak tescil ve ilan 
edilmiĢ alanlardan sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, 
tabiat anıtları, tabiatı koruma alan-ları, yaban hayatı koruma ve yaban hayatı geliĢtirme 
sahalarında ve 6831 sayılı Kanun kapsamına giren orman ve orman rejimine tabi olan 
sınırlar içerisinde kalan alanlar dıĢında kalan alanlardaki 2863 sayılı Kanun kapsamında 
tescili yapılmıĢ doğal sit ve tabiat varlıkları“Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Komisyonu” tarafından 
değerlendirilir ve Ba-kanlık tarafından uygun koruma statüsü…” 

verilebilecektir. 

Tasarı öngörüldüğü gibi yasalaĢtığında, siyasal iktidarlar bu geçici maddelerle her türlü 
koruma yapısında gerekli gördüğü yapısal değiĢikliklere gidebilecektir.  

 

Doğa ve özel olarak da biyolojik çeĢitliliği koruma amaçlı etkinlikler, açıktır ki, halkın özellikle 
ilgili kesimlerinin katkısı ve katılımlarının gerektiğince sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Öte 
yandan, bu etkinlikler, çoğunlukla bu kesimleri çeĢitli yönlerden de hem olumlu hem de 



 

olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu gerçeklere karĢın Tasarıda “Yöre Halkının Hakları” 
baĢlığıaltındaki 14. maddede, yalnızca; 

“Korunan alanlarda geleneksel olarak üretilen ürünlerin geliĢtirilmesi-ne, üretilmesine, 
belgelendirilmesine, mahallinde pazarlanmasına ve satıĢına öncelik verilir. Bakanlık bu 
konuda gerekli tedbirleri alır.” 

yaptırımına yer verilmiĢtir. Açıktır ki, bu yaptırım; 

 herhangi bir koruma yapısına kavuĢturulmuĢ alanlardan da ticari amaçlarla 
yararlanabilmesine sınırsızca olanak vermekte,  

 herhangi alanın bir koruma yapısına kavuĢturulması nedeniyle artacak ve/veya yeni 
kazanacağı rantının ilgili taraflar arasında paylaĢımını düzenlememekte, 

 ilgili “yöre halkının” yasanın uygulanmasından doğabilecek çeĢitli kayıplarının nasıl 
giderilebileceğine açıklık getirmemekte, 

 ilgili “yöre halkının” kendilerini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren koruma 
kararlarının alınma ve uygulanma süreçlerine nasıl ve ne denli katılabileceğini ortaya 
koymamaktadır. 

Dolayısıyla, Tasarı öngörüldüğü gibi yasalaĢtığında ilgili “yöre halkının” koruma çalıĢmalarına 
yabancılaĢmalarının önlenebilmesi tümüyle rastlantı-lara kalacak, bu da söz konusu 
çalıĢmaların etkenlik düzeyini düĢürebile-cek, kaynak savurganlıklarına yol açabilecektir.  

 

“Tabiatıve Biyolojik ÇeĢitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”, içerdiği yaptı-rımların eksikliği 

ve yanlıĢlığı ile içermediği yaptırımları dolayısıyla taĢıdığıyetersizlikler, ülkemizde bugünlere 
kalmıĢ doğal varsıllıklarımızın ve doğa koruma alanındaki kazanımların onarılamayacak 
biçimde zarar görmesine yol açabilecektir. Bu nedenle Tasar bu içeriği ve düzeniyle 
TBMM‟ne su-nulmamalıdır ve; 

 hazırlık sürecinde dile getirilen ve katılımcılar tarafından da benimsenen görüĢ ve 
öneriler dikkate alınarak yukarıda örneklenen eksiklik ve yanlıĢlıkları giderilecek 
biçimde yeniden düzenlenmelidir;  

 yeniden düzenlenen Tasarının, TBMM‟deki ilgili komisyonlarda görüĢülmesi, sürecine 
“taraf” konumundakiler öncelikli olmak üzere ilgili demokratik kitle örgütlerinin dengeli 
katılımlarısağlanmalıdır, 

 yeniden düzenlenen Tasarının kitle iletiĢim araçlarıyla genel kamuoyunun bilgisine 
sunulmalı, görüĢ ve önerilerine açılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

YAYINLARDAN SEÇMELER… 

 
 
TÜRKĠYE’NĠN ENDEMĠK BĠTKĠLERĠ 
Hasan TORLAK, Mecit VURAL, Zeki AYTAÇ; 2010  

 
Yazarlığını Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Torlak ile Prof. Dr. Mecit Vural ve 
Prof. Dr. Zeki Ay-taç‟ın yaptığı “Türkiye‟nin Endemik Bitkileri” adlı kitap 2010 yılı Aralık 
ayında Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanmıĢtır. Kitap Türkiye‟nin endemik bitkilerine 
genel bir bakıĢ açısıgetirmesinin yanı sıra, Türkiye toprak-larındaki özgün bitki zenginliğinin 
onun özgün ve eĢsiz kültürüne kay-naklık ettiği tezini de iĢlemektedir. Bu kapsamda kitapta 
dikkat çeken konulardan biri “Anatanrıça Ġnancının Bitkisel Kaynakları” olup, çıkıĢ yeri 
Anadolu olan anaerkil inanç sisteminin etnoarkeolojik verilerin de ıĢığında bitkisel kaynakları 
kitapta ortaya konul-muĢtur. Kitapta dikkat çeken konulardan diğerleri “Hitit Uygarlığında 
Bitkiler”, “Endemik Orkidelerimiz”, “Ġlaç ve Yemek Yapımında Kullanılan Bitkiler”, “Kokulu 
bitkiler”, “Anadolu Türk Kültüründe Bitkiler”, “Ġlginç KullanımıOlan Endemik Bitkiler” ve “Yeni 
KeĢfedilen Endemik Bitkiler”dir. Kitabın en son konularından olan yeni keĢfedilen endemik 
bitkiler bölümü, her yıl ger-çekleĢtirilen bitki keĢif haberlerini konu edinmiĢtir. Bu bölümün 
amacı, Tür-kiye‟de endemik bitki keĢiflerinin durmadığı, her yıl yeni ve ilginç keĢifler 
yapıldığını okuyucuya aktarmak, dolayısıyla konunun heyecanı ve haber değerinin de 
olduğunu vurgulayarak okuyucunun Türkiye doğasına olan ilgisini canlı tutmaktır. Kitap, 
endemik bitkilerin etnobotanik kullanımlarınıaktarmasının yanı sıra bu kullanımların bitkiler 
üzerinde tehdit edici özelliklerine de vurgu yaparak, korumacı bir yaklaĢım sergilemiĢtir. Bitki 
çeĢitleri-mizin kullanımları, onların gen kaynağı oldukları özellikle vurgulanmıĢ, korunma 
gerekçelerinden biri olarak bu potansiyel kullanım ve yarar bilgileri ortaya konmuĢtur. Kitapta 
dikkat çeken diğer bir husus da endemik bitkilerin Türkçe ve yerel adlarına mümkün olduğu  
kadar yer verilmiĢ olmasıdır. Kitapta bitkilerin gerek halk kullanımları ve gerekse Türkçe 
adlarına vurgu yapılması suretiyle akademik bilgi alanındaki bilginin popüler ve halk diliyle 
okuyucuya aktarılması hedeflenmiĢtir. Kitap, endemik bitkilerimiz konusunda yeni 
baĢlayanlar için önemli bir baĢvuru kaynağı olmanın yanı sıra, etnobotanik bilimi açısından 
da yararlanılabilecek bir özelliktedir. Kitap, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
yayımlanmıĢtır. 



 

 

NALLINAN’IN ANIT AĞAÇLARI  

Ahmet DEMĠRTAġ, Mustafa BEKTAġ 2011 

Ankara‟nın kuzeybatısında ve Bolu sınırındaki ilçesi Nallıhan; doğal yapısı, kültürü ve 
tarihiyle güzel ve Ģirin bir yerleĢim alanı… Karadeniz, Marmara ve Ġç Anadolu iklim 
özelliklerinin etkili ol-ması, topografyanın da de-ğiĢken olması bölgede ken-dine özgü orman 
yapılarıyla karĢılaĢmamızı sağlamak-tadır. Kimi yerlerde ise yapı-sal özelliklerini koruyabilmiĢ 
yaĢlı ormanların günümüze değin varlığını sürdürdüğü-ne tanık olmaktayız. YaĢlı ormanların 
içinde ve yakınlarında anıt ağaç niteliğinde çok sayıda ağaç bulunmaktadır. Ayrıca köy 
yerleĢmeleri içinde ve yakınlarında da anıt ağaçların varlığı belirlenmiĢtir. Kırsal Çevre ve 
Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği‟in üyesi olan Mustafa BEKTAġ ve Ahmet 
DEMĠRTAġ; 2007 yılında baĢlayan anıt ağaçları belirleme ve inceleme çalıĢmalarını 2010 yılı 
sonunda tamamlayarak, 50‟si iğne yap-raklı, 33‟ü geniĢ yapraklı 19 ayrı türden 83 adet anıt 
ağaç belirlemiĢlerdir. Kitapta; her ağaç türünün tanıtımının yanı sıra ağaçların fotoğrafları, 
yaĢ, çap, boy gibi boyutsal bilgilerine yer verilmiĢtir. Ayrıca her ağacın bulun-duğu köy, mevki 
gibi yersel bilgiler ile tarihsel ve mistik yanları da belir-tilmiĢtir. 1071 yaĢındaki karaçam, bir 
buçuk metre çapında ve otuz dört metre boyundaki karaçam ağaçları, dört tür meĢenin anıt 
bireyleri ve görkemli boyutlardaki melengiç, ceviz, karakavak gibi yapraklı ağaçlarıbu kitapta 
bulabilirsiniz. Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği tarafından bastırılan kitap, anıt ağaçların 
tanıtılması ve korunmasına ve Nallıhan Ġlçesi‟nin daha çok kiĢi tarafından tanınmasına katkı 
sağlayacaktır. Kitaba iliĢkin bilgilere ve Derneğe www.naltud.org.tr web sayfası ve 
naltud2005@hotmail.com e-posta adresinden ulaĢılabilir. 



 

 

KORUNAN ALANLARDA HIZLI DEĞERLENDĠRME ve ÖNCELĠKLENDĠRME (RAPPAM) 
2009 SONUÇLARI ve 2005 YILI KARġILAġTIRMA RAPORU 

Erica STANCIU, Yıldıray LĠSE, BaĢak AVCIOĞLU ÇOKÇALIġKAN; 2010  

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi Korunan Alanlar ĠĢ Programı‟na göre, korunan alan 
yönetiminde minimum standartların ve iyi uygula-maların geliĢtirilmesinin yanı sıra, mevcut 
sistemin yönetim etkinliği-nin değerlendirilmesiyle ilgili yapıların geliĢtirilmesi ve uygulanması, 
korunan alanlar ve sahip oldukları biyolojik çeĢitliliğin mevcut durumu ve gidiĢa-tın izlenmesi 
gerekmektedir. Uluslararası doğa koruma kuruluĢları ve uzmanlar, korunan alanların 
izlenmesine yönelik çeĢitli yöntemler geliĢtirmiĢ-tir. Korunan Alanlarda Hızlı Değerlendirme 
ve Önceliklendirme Yöntemi (RAPPAM), bu amaçla geliĢtirilmiĢ ve karar vericilerin belirli bir 
ülkedeki ya da bölgedeki korunan alanların mevcut yönetiminde kaydedilen ilerlemeyi hızlı bir 
Ģekilde değerlendirebilmelerini sağlayan bir araçtır. WWF-Türkiye, Çevre ve Orman 
Bakanlığıve UNDP-Türkiye iĢbirliğinde, 2009 yılı için RAPPAM değerlendirmesi yapılmıĢ ve 
2005 yılı sonuçları ile karĢılaĢtırıla-rak korunan alan sistemindeki ilerleme ve milli parkların 
mevcut durumu değerlendirilmiĢtir. RAPPAM 2009 değerlendirmesi sonucunda, korunan 
alanlara yönelik baskı ve tehditler, korunan alanlar sisteminin belli baĢlıgüçlü ve zayıf yönler i, 
öncelikli çalıĢılması gereken alanlar belirlenmiĢ ve öneriler geliĢtirilmiĢtir. Korunan alan 
yöneticileri ve uzmanların katıldığı de-ğerlendirme sonucunda Türkiye‟deki milli parklarda 
görülen ana baskı ve tehditlerin; barajlar ve su yönetimi, kirlilik ve atıklar, ulaĢım ağları, 
turizm, yapılaĢma ve otlatma olduğu tespit edilmiĢtir. Korunan alan sisteminde ya-pılan genel 
değerlendirmede ise Türkiye‟deki yasal statünün sistemin en güçlü yönü olduğu sonucu 
çıkmıĢtır. Sistemin en zayıf tarafı ise korunan alanların planlanması ve kurumsal 
örgütlenmedir. Raporun tamamı; 

http://www.kdmp.gov.tr/RAPPAM2009SonucRaporu.pdf 

sayfasından indirilebilir. 



 

 

IUCN’nin KORUNAN ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR FĠNANSMANI: GÜÇLÜKLER VE 
SEÇENEKLERÜZERĠNE KAPSAMLI BĠR DEĞERLENDĠRME 

Lucy EMERTON, Joshua BISHOP, Lee THOMAS; 2006  

(Çeviren: Özge KAYAKUTLU 2010) 

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 2006 yılında basılan “IUCN‟nin Korunan 
Alanla-rın Sürdürülebilir Finansmanı: 

Güçlükler ve Seçenekler Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme” kitabı, WWF-Türkiye 
tarafından TürkçeleĢtirilerek Çevre ve Orman Bakanlığı ile iĢbirliğinde basıldı. Korunan 
alanlardan sorumlu kurumlar ve yöneticileri, değiĢen küresel ve mali ortam, devlet fonları için 
sürdürülen rekabet, korunan alan yönetimine ayrılan fonlarda yaĢanan düĢüĢler gibi mali 
sorunlarla karĢı karĢıyadırlar. IUCN tarafından hazırlanan, klavuz niteliğindeki bu kitap, 
korunan alanların finansmanının geçmiĢini açıklıyor ve korunan alanla-rın sürdürülebilir 
finansmana yönelik bir dizi yaklaĢım tanımlıyor. Kılavuz, korunan alan yöneticilerine tanıdık 
gelecek bazı finansal güçlükleri yansıtan birçok örnek olay çalıĢmasının yanı sıra mali 
yapının iyileĢtirilmesi yönünde bazı mükemmel göstergeleri içeriyor. Bu kitapta, korunan 
alanlar için mali destek sağlamaya yönelik pratik yaklaĢımlarla ilgili en yeni görüĢler bir araya 
toplanmıĢtır. Kitap bir yandan ekosistem hizmetlerine yapılan ödemelerden kaynaklanan 
gelirlere gösterilen mevcut ilgiyi araĢtırırken, bir yandan da bu ve diğer yaklaĢımların 
ardındaki güçlükleri ve sınırlamaları açıklıyor ve örnekliyor. IUCN tarafından hazırlanan bu 
yayın, dünyanın dört yanın-daki birçok korunan alan yöneticisinin edindiği deneyimler temel 
alınarak üzerinden çözüm bulmaya yönelik yaptığı vurgular bakımından, IUCN tara-fından 
yayımlanmıĢ birçok kılavuzdan farklıdır. Kitabın Türkçesi pdf olarak Ģu bağlantıdan 
indirilebilir: 

http://www.kdmp.gov.tr/KASF.pdf  



 

 

TÜRKĠYE’DEKĠ KELEBEKLERĠN KIRMIZI KĠTABI 

Evrim KARAÇETĠN, Hilary J.WELCH 2010 

Doğa Koruma Merkezi (DKM), Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), Avrupa 
Kelebeklerini Koruma Örgütü ve Erciyes Üniversitesi iĢbirliğinde hazırlanan kitap, ulusal ve 
uluslararasıuzman ve bilim insanının katılımıyla 2 yıl süren bir çalıĢma sonucunda ta-
mamlandı. Bu çalıĢmayla, Türkiye‟de bulunan tüm kelebek türleri uluslararasıölçütler 
kullanılarak değer-lendirilmiĢ ve her bir türün insan etkinliklerinden nasıl etkilendiği, popülâs -
yonlarının önümüzdeki 10 yıl içerisinde nasıl değiĢmesi beklendiği ortaya konulmuĢtur. 
Çevredeki değiĢimlerden çok kolay etkilenebilen kelebeklerin etkin korunabilmesi için bu 
türlerin durumunu bilmek, koruma ihtiyaçları ve önceliklerine göre adımlar atabilmek hayati 
derecede önemlidir. Türkiye, 45‟i endemik 380 kelebek türüne ev sahipliği 
yapmaktadır. Türkiye’deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı, yoğun çalıĢma ve detaylı 
araĢtırmaların sonunda, Türkiye‟nin tehlike altında olan ve az bilinen 95 türünü gözler önüne 
seriyor ve kelebeklerin etkin korunması için önemli bir adım niteliği taĢıyor. Kitabın pdf 
kopyasını; 

http://www.dkm.org.tr/docs/Kirmizi_liste_pdf/TurkiyedekiKelebeklerinKirmizi Kitabi.pdf  

web adresinden indirebilirsiniz. 



 

 

EKOLOJĠ, DOĞAL YAġAM DÜNYALARI ve ĠNSAN 

Necmettin ÇEPEL 2006 

42 yıllık akademik hayat, bilimsel kuruluĢlarda üyelik, çoğu ekoloji konusunda olmak üzere 
yüzü aĢkın yayın ve konuyla ilgili gönüllü kuruluĢlara eğitim desteği… Kısaca bu Ģekilde 
tanıtabileceği-miz Prof. Dr. Necmettin Çepel, 

“Ekoloji, Doğal YaĢam Dünyalarıve Ġnsan” adlı kitabını her kesimden doğaseverin kolaylıkla 
anla-yabileceği bir baĢvuru kitabı nite-liğinde hazırlamıĢtır. Ekoloji bilimini, insan-doğa 
iliĢkisiyle birlikte ele alan kitapta; “Ekoloji Bilim Dalının Tanıtımı ve Tarihsel GeliĢimi”, “Ekoloji 
Bilim Dalına ĠliĢkin Temel Kavramlar ve Bazı Ekolojik Kuramlar”, 
“Ekosistemlerin Ġncelenmesi”, “Popülasyon Ekolojisi”, “Tür 
Toplulukları Ekolojisi” ve “Uygulamalı Ekoloji ve Ekosistem Amenajmanı”olmak üzere altı 
bölüm bulunmaktadır. Ekolojiyi; doğa bilimleri, fen bilimleri, sosyal bilimler ve uygulamalı 
bilimleri kapsayan “disiplinler arası bir bilim dalı”olarak tanımlayan ÇEPEL; madde 
çevriminden insan popülâsyonlarına, organizmalar arası iliĢkilerden türlerin korun-masına, 
çevre ekonomisinden insanın ekosistem üzerindeki etkilerine değin çeĢitli konuları kitabında 
iĢlemektedir. Kitap, 2006 yılında Palme Yayıncılık tarafından yayımlanmıĢtır.  



 

 

TÜRKĠYE’NĠN AĞAÇLARI ve ÇALILARI  
Necati Güvenç MAMIKOĞLU 2007 

Ġlk baskısı 2007’de olmak üzere üç baskı yapan kitap hakkında Ahmet DEMĠRTAġ Ģunları 
yazmıĢ: “…Necati Güvenç Mamıkoğlu’ nun yazdığı Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları adlı 
kitabı gördünüz mü? Gördüm diyenlere söylenecek bir Ģey yok. Sözüm görmeyenlere. 
Yazar Elektrik Mühendisleri Odası üyesi. Yani mesleğinin bu kitabın konusu ile doğrudan bir 
ilgisi yok. Bu yüzdenyapıtın değeri ve önemi bir kat daha artıyor. Ülkemizde doğal olarak 
yetiĢenler ile yurt dıĢından getirilerek yetiĢtirilen 352 tür ağaç ve ağaççığı kapsıyor… Bir 
ağacın genel görünümü, yaprak, kabuk, çiçek, meyve ve kozalaklarını yansıtan fotoğraf-
ları ile o ağacı kolaylıkla tanıyabiliyorsunuz. Üstelik bu kitapta kullanılan fotoğraflar 150 
binden fazla olan fotoğrafın arasından seçilmiĢ. Konu uzmanı olmayanların çıplak gözle 
kolay kolay göremeyeceği, bazı ağaç-ların diĢi çiçek, erkek çiçek gibi organları harika 
fotoğraflarla gösterilmiĢ. Son 15-20 yılda toplumun çeĢitli kesimlerinden insanların; doğa ve 
çevre konularına daha çok ilgi gösterdiklerine tanık oluyoruz. Her yaĢtan, her meslekten 
insanlar; orman, bozkır, sulak alan ekosistemlerine ilgi duymakta, bunların baĢlıca 
unsurları olan ağaç, çalı, çiçek, kuĢ, böcek, sürüngen vb. canlıları daha yakından tanımak 
istemektedir. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği olarak; bu alandaki 
gereksinmeyi karĢılamak üzere 16 yıldır “Dendroloji (Ağaçbilim) Okulu” ile “Orman 
Ekolojisi Okulu” açıyoruz… Yalnızca okula giderek bütün ağaçları tanı-yabilmek kolay değil. 
Onlarıyaprağından, çiçeğinden, kozalağından, kabuğundan tanımanıza olanak sağlamak 
üzere Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları kitabı eĢsiz bir kaynak… Necati Güvenç Mamıkoğlu 
arkadaĢımızıiçtenlikle kutluyor, eline ve emeğine sağlık diyorum. Her ağacın sınıfı, familyası, 
cinsi ve türü açıklanmıĢ. Türkçe ve Latince adlarının yanında kısaca botanik özellikleri ve 
yetiĢtiği bölgeler belirtilmiĢ. Bu özelliğiyle; ağaçları yeni tanıyanlar ve her türlü araĢtırıcılar 
için eĢsiz bir baĢvuru kitabı. ÇalıĢtığınız, yaĢadığınız veya dinlencede bulunduğunuz yerdeki 
bir ağacı tanımak isterseniz bu kitap tam da aradığınız kitap. Bir iĢi benimserse onu 
gerçekleĢtirmeyi çok isterse kısaca gönül verirse; insan o iĢin üstesinden gelir, sonuç alır. 
Meslekten olmaması birazcık süreyi uzatır. Ama olsun. Biz öteden beri bu görüĢteyiz ve 
görüĢümüzü doğru-layan örneklerden birisi de Sayın Necati Güvenç MAMIKOĞLU… Sayın 
Necati Güvenç Mamıkoğlu “Bir Ģeyi, bir varlığı tanımadan sevmek ola-naklı değildir” diyor. 
Haklı. Gerçekten de ağacı, ormanı, bozkırı, akarsuyu, gölü kısaca doğal varlıkları tanımak, 
benimsemek, sevmek ve korumak; bir sürecin evreleri. Bu sürecin bilince dönüĢtürülmesi için 
varlıkla-rımızı tanımamız gerekiyor… Bu kitabın yeni gönüllüleri özendirmesini diliyorum… 
4.9.2008”. Kitap, NTV Yayınları tarafından yayımlanmıĢtır.  



 

KIRSAL ÇEVRE’NĠN YENĠ YAYINLARI…  

 

UNDP/GEF/SGP tarafından desteklenen “Çok Amaçlı Enerji Ormancılığıve 
YaygınlaĢtırılmasına Yönelik YaklaĢım GeliĢtirme ve Yayım” projesi kapsamında yayımlanan 
beĢ kitapçıktan oluĢan eğitim dizisini, proje afi-Ģimizi, Kırsal Çevre Yıllığı 2009‟da bulunan 
“Enerji Ormancılığı Bir Yan-lıĢlık mı Yoksa Bir Gereklilik mi?” baĢlıklı özel bölüme ait kitapçık, 
“Or-manın Enerjisi” isimli belgeselimizi ve diğer yayınlarımızı Derneğimizden isteyebilirsiniz. 
Tüm yayınlarımızın listesi ve bazılarının elektronik kopya-ları web sayfamızda da 
(www.kirsalcevre.org) yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIRSAL ÇEVRE YILLIĞI’NDA YAYIM KURALLARI 

KIRSAL ÇEVRE YILLIĞI, kırsal çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesine yönelik 
özgün inceleme ve araĢtırma sonuçlarının ilgili kamuoyuna ulaĢtırılmasına ve tartıĢılmasına 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. KIRSAL ÇEVRE YILLIĞI‟nda yayımlanması istenen 
yazılar hazırlanır ve gönderilirken aĢağıda açıklanan yazım kurallarına uyulmasını bekliyoruz. 

- Yazılar daha önce herhangi bir yayın organında yayımlanmamıĢ olmalıdır.  
- Sayfalar, üst ve alt boĢlukları 4,5; sağ ve sol boĢlukları da 4 cm olacak biçimde 

düzenlenmeli; yazılar 11 punto verdana yazı karakteriyle ya-zılmalıdır ve cilt payı 
bırakılmamalıdır. 

- Yazıların uzunluğu ekleri ve resim, harita vb görsel nesneleriyle birlikte 25 sayfayı 
geçmemeli; bilgisayar ortamında gönderilecek taranmıĢ resimlerin, basılması istenilen 
boyutlarda en az 300 dpi çözünürlükte ol-malıdır. 

- Yazıların adı hem Türkçe hem de Ġngilizce olarak yazılmalı; boĢluklu 1500 karakteri 
geçmeyecek uzunlukta Türkçe ve Ġngilizce özetleri ile “Anahtar Sözcükleri” de verilmelidir. 

- Yararlanılan kaynaklar metin içinde geçtiği her yerde yazar soyadınıyahut kurulusun 
kısaltılmıĢ adını büyük harflerle ve yayımlanma/ ço-ğaltma tarihi verilerek belirtilmeli 
[Örneğin: (ARSLAN, 2000)]; ayrıca kaynakların toplu dökümü de kitap, makale, tez 
gösterim kurallarına uygun olarak yazının sonunda, alfabetik düzen içinde topluca 
verilmelidir. 

- KIRSAL ÇEVRE YILLIĞI‟nda daha önce yayımlanmıĢ yazılara iliĢkin eleĢtirel 
değerlendirmeleri içeren yazılar da gönderilebilir. Ancak, eleĢtirel değerlendirmelerde 
kiĢilik haklarını zedeleyici söylemden kaçınılmalıdır.  

- Yazılar, herhangi bir yerde yayımlanmadığını ve telif ücreti istenmediği belirten bir ön 
yazıyla, en gec 31 Aralık gününe değin Derneğimizin, 
kirsalcevreormancilik@yahoo.com adresine gönderilmeli; ön yazıda, ayrıca yazarın 
varsa akademik sanı, kuruluĢunun adı ve iletiĢim bilgilerine de (telefon, faks, posta, e-
posta) yer verilmelidir. 

- Gönderilen yazıların değerlendirme sonuçları en geç  31 Ocak tarihine değin Sayın 

yazarlarına kesinlikle bildirilecektir.  
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Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 

 
Kuzey ile Doğu Arasında Rekreasyonel Turizm Açısından Gizemli Bir Köprü: Soğanlı 
Dağı 

IĢık SEZEN - Sevgi YILMAZ  
 
Sulak Alan Sınırındaki DeğiĢimin GIS-UA Ġle Belirlenmesi: Erzurum Örneği 

Nalan DEMĠRCĠOĞLU YILDIZ- Sevgi YILMAZ- Metin DEMĠR  
 
Avrupa Peyzaj SözleĢmesi’nin Entegrasyonu Sürecinde Türkiye  

Gülay ÇETĠNKAYA - Osman UZUN - Figen DĠLEK - Füsun ERDURAN -Sebahat AÇIKSÖZ  
 
Soy Ġlke ve Göstergelerine Göre Finlandiya Ormanlarının Durumu-2007 - Avustralya 
Ormanları Raporu (2008) 

(Çeviren: ġaban ÇETĠNER)  
 
Karayolu Ağaçlandırması ve Elmadağ Yolu Örneği 

Ahmet DEMĠRTAġ -Talat AKILLILAR  
 
Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projeleri: BeyĢehir Doğa Eğitimi Örneği 

Ali MEYDAN  
 
Elazığ Yöresinde Sutut Maddesinin (Poliakrilamit) Toros Sediri (Cedrus libani A Rich.) 
Fidanlarının Tutma BaĢarısına Etkisi 

Celal TAġDEMĠR - Hüseyin KARATAY 
 

 
 
Türkiye’de Korunan Alanlar Yönetimi Etkinliği  

BaĢak AVCIOĞLU ÇOKÇALIġKAN-Yıldıray LĠSE-Erica STANCIU  
 
2010 Uluslararası BiyoçeĢitlilik Yılı: Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢme’sinin OlguÖzetleri 

(Çeviren: Nagehan SUNAY)  
 
“Tabiatı ve Biyolojik ÇeĢitliliği Koruma Kanunu Tasarısı” Üzerine… 

Yücel ÇAĞLAR  
 
 
Yayınlardan Seçmeler 
 
 

ĠLETĠġĠM 

Bestekar Sokak ÖZOK Apt. No: 30/8 06680 Kavaklıdere /ANKARA Tel / Faks : 0 312 425 94 
14  e-posta : kirsalcevreormancilik@yahoo.com web : http://www.kirsalcevre.org.tr 

DÖNMEZ OFSET – ANKARA 0 312 229 7961 

 


